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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Bodø kommune er i vekst og har behov for arealer til bolig- og næringsutvikling. I forbindelse 
med nedlegging av Bodø hovedflystasjon har Bodø kommune tatt initiativet «Ny by – ny 
flyplass», hvis ide er å bygge en ny lufthavn på Forsvarets arealer sørvest på Hærnes-
skagen, og frigjøre arealer fra dagens lufthavn til utvikling av Bodø by.  

I oppfølging av Stortingsmelding nr. 33, Nasjonal transportplan (NTP) 2018 – 2029 ba 
Samferdselsdepartementet Avinor om å fortsette arbeidet med planlegging av flyttingen av 
Bodø lufthavn, med sikte på å levere et beslutningsunderlag (forprosjekt med kostnader) og 
fremme en konsesjonssøknad. 

1.2 Om arbeidet med skisseprosjektet 

Skisseprosjektarbeidet har tatt utgangspunkt i revidert masterplan fra 201; Avinor: Nye Bodø 
Lufthavn Masterplan 2025 med perspektiv til 2065, Arealpremisser for ny Lufthavn Bodø – år 
2025, godkjent 14.3.2018, samt og godkjente premissdokumenter. 

Prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet med prosjektledere er lokalisert i Bodø, med støtte 
fra fagressurser i Oslo/Bjørvika. I september 2018 ble det inngått kontrakt med Norconsult 
som rådgiver for prosjekteringsarbeidet. Kontrakten med rådgiveren har opsjoner for de 
kommende planfasene og oppfølging under bygging. 

Medvirkning fra brukere og faglige premissgivere i Avinor har vært organisert i regi av 
utbyggingsprosjektet, og har vært gjort gjennom brukermøter underveis i prosjekterings-
arbeidet, samt formelle høringsprosesser for prosjektert materiale.  

I perioden september til mars 2019 ble det utviklet fire løsninger for den nye lufthavnen (1a – 
1d), med ulikt funksjons- og kostnadsnivå. Fra mars ble det valgt å arbeide videre med en 
løsning betegnet 1e), med sikte på fremskaffe et prosjekt med best mulig balanse mellom 
kostnad og funksjonalitet. 

Som en del av skisseprosjektarbeidet har det vært gjennomført innovasjonsarbeid i form av 
workshops og utredninger, med hensikt å identifisere mulige områder for nye 
kostnadseffektive løsninger som kan tilføre lufthavna merverdi. Dette arbeidet vil videreføres 
i forprosjektfasen. 

1.3 Premisser og tekniske krav 

Det er utarbeidet et sett med tekniske krav og spesifikasjoner som gjelder for alle 
prosjektfaser, fra skisse- og forprosjektarbeid, detaljprosjektering, gjennomføring,  
ferdigstillelse og overlevering. Disse er samlet i form av et sett godkjente premiss-
dokumenter. I tillegg til kravene gitt av premissdokumentene må prosjektet forholde seg til 
gjeldende standarder for lufthaver (IATA, mfl.), samt norske lover og forskrifter.  

I prosjekteringen av skisseprosjektet er det tatt utgangspunkt i premissdokumentene. På 
enkelte områder kan prosjektert løsning avvike fra kravene i dokumentene. Dette blant annet 
som en følge av praktiske tilpasninger, motstridende krav, kostnader, eller styringssignaler 
fra prosjekteier. Avvikene er kommunisert med premissgivere, og vil drøftes videre i det 
fremtidige prosjekteringsarbeidet. 

1.4 Uvikling av løsningsalternativer 

Avinor har utarbeidet forretningsmessige premisser for skisseprosjektet og satt opp fem 
alternative løsninger som representerer ulike investeringsnivå, ulik kapasitet og dekker ulike 
tidperspektiv: 
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Alternativ 1a) Konseptet tar utgangspunkt i masterplanen 2018, og har et fullt utbygget 
banesystem dimensjonert for kode F-fly. Terminalen er dimensjonert i et 
20-årsperspektiv og tar med seg fullverdige løsninger for 
banesystem/flyside, terminalbygg og landside 
 

Alternativ 1b) Konseptet tar utgangspunkt i masterplanen 2018, fullt utbygget 
banesystem dimensjonert for kode E-fly. Terminal dimensjonert for et 10 
års perspektiv. 
 

Alternativ 1c) Konsept som vil gi betydelige reduserte utbyggingskostnader og kan 
betraktes som et minimumskonsept. Banesystemer dimensjonert for E-fly, 
med reduksjon i taksebaner. Løsningen er tilstrekkelig for åpningsåret og 
de første 5 år. 
 

Alternativ 1d) En etappevis idriftsettelse av ny lufthavn Bodø der bare nødvendige deler 
av ny infrastruktur tas i bruk fra åpningsåret. 
 

Alternativ 1e) Konsept som kombinerer elementer fra alternativ 1 a)-c). Banesystem som 
er dimensjonert for kode E-fly, redusert taksebane system og areal for 
oppstilling. Terminalen er dimensjonert i et 20 års perspektiv. 
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2 GENERELLE FORHOLD 

2.1 Flyoperative forhold  

Ny lufthavn i Bodø er beregnet til å få en værmessig tilgjengelighet på årsbasis 98,3 % 
(Met.no 2016). Det meteorologiske underlaget for beregningen er basert på sikt, skyhøyde, 
vindstyrke og sidevind.  

Basert på premissdokument «Ny lufthavn Bodø – Premisser for flysikring» skal banene 
instrumenteres med ILS/DME og PBN i en «hybrid løsning». Det vurderes også om RNP-AR 
vil være fordelaktig sett opp mot miljøhensyn (særlig CO2 utslipp og støyreduksjon for 
lokalmiljø). For øvrig vil det bli etablert RNAV STAR for begge baner, og tilsvarende for 
utflyging etableres RNAV SID. For flere detaljer henvises til premissdokumentet. 

2.2 Elektrifisering av luftfarten 

I Jeløyaerklæringen fra januar 2018 ga regjeringen Avinor «i oppdrag å utvikle et program for 
å legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart». I Granavolden-
plattformen fra januar 2019 ble det videre beskrevet at regjeringen «vil legge til rette for bruk 
av elektriske fly». Bodø lufthavn er i dag en viktig hub for fly av en størrelse som ligger 
nærest i tid å utvikle med elektrisk drift. 

Tidslinjen for elektrifisering av luftfarten er svært usikker, og utviklingen følges tett av 
prosjektet, slik at infrastrukturen tilrettelegges best mulig for fremtiden. Det er fortsatt knyttet 
mye usikkerhet til hvordan hybrid- og helelektriske fly kan brukes i drift, hva som kreves av 
infrastruktur på lufthavnen og hvordan energiforsyningen til flyene skal utformes. 

I det videre arbeidet med utviklingen av Ny lufthavn Bodø vil det bli behov for å analysere 
påvirkningen bakkeinfrastuktur og lading vil ha på rekkevidde, ressurser, tid og tilgjengelighet 
på lufthavnene. Prosjektet har gjort en overordnet kartlegging av teknologiutviklingen for el-
fly, som sees i sammenheng med rutebevegelser til og fra Bodø og passasjerkapasitet. 
Allerede i 2040 antar man det er praktisk mulig å fly elektrisk mellom Bodø og alle dagens 
innenlandsdestinasjoner, bortsett fra Oslo, Bergen og Trondheim. 

Selv om energibehovet til drift av fly totalt reduseres, vil en elektrifisering av luftfarten bidra til 
en økning i behov for elektrisk energi ved lufthavnene. Kartleggingen viser at det frem mot 
2040 primært er effektbehovet til lading av fly som er utfordrende, da energibehovet er 
håndterbart. Gode styringssystemer for effektettopper, i kombinasjon med eksempelvis 
lokale energipakker kan bidra til å løse disse utfordringene. 

Prosjektet vil følge teknologiutviklingen på dette området slik at løsningene som bygges er 
fleksible nok til å kunne ta i mot alternative lade- og styresystemer når de foreligger. 

2.3 Alternative energiløsninger 

I skisseprosjektet er det gjennomført en kartlegging av energiforbrukere ved ny lufthavn, og 
gjort en vurdering av alternative energiforsyningskilder. Uavhengig av hvor raskt en 
elektrifisering av luftfarten gjennomføres, vil elektrifisering av transportsektoren generelt 
bidra til økte og uforutsigbare elektrisitetsbehov sammenliknet med dagens lufthavndrift. 

Utover å vurdere alternative energiforsyningskilder vil det arbeides videre med tiltak og 
systemer som kan redusere lufthavnas elektriske effektbehov og bidra til forutsigbarhet. I 
energisektoren har man de senere årene sett en utvikling av «smarte» komponenter og 
systemløsninger for optimal drift og utnyttelse av egenprodusert energi som gir reduserte 
energi- og effektbehov. Dette vil prosjektet se nærmere på. 

For å oppnå en lufthavn som ikke er avhengig av fossile energikilder vil følgende vurderes i 
den videre prosjekteringen og utviklingen av lufthavnprosjektet: 

• Elektrisk energiforsyning fra sentralnettet 
• Tilretteleggelse for smart styringssystem for energioppfølging, energikontroll og 

effektutjevning 
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• Mulig tilretteleggelse for batterisystem for effektutjevning og backupfunksjonalitet ved 
lavsiktsprosedyre  

• Tilretteleggelse for fremtidig etablering av et mikronett. Mikronettet kontrolleres fra 
styringssystemet og kan eksempelvis tilknyttes en solenergipark eller batteripakke. 

• Termisk energisentral for produksjon av varme og kjøling til bygg og anlegg.  

I skisseprosjektet er det valgt et sjøvannsvarmepumpesystem for å ivareta energisentralens 
grunnlast. Det etableres elektrokjeler og biooljekjeler for spisslast og backup. Systemet er 
utformet for opp mot 95 % energidekning med varmepumpene. Kjøling leveres primært som 
frikjøling fra sjøen. En utvidelse av energisentralen for produksjon av fjernvarme- og 
fjernkjøling for leveranse til eksterne aktører, primært ny bydel, kan være mulig. Løsningen 
bidrar til smart og helhetlig utnyttelse av lokale energiressurser (sjøen).  

Prosjektet har mottatt konseptutredningsstøtte fra Enova på en million kroner under program 
for innovative energiløsninger, for å videre utrede konseptet som er skissert over. Spesielt 
energilagring, smart styring og regionalt samarbeid skal prioriteres i konseptarbeidet. Utover 
økt fokus på energi- og klima i prosjektet, kan konseptutredningen også kartlegge 
støtteprogrammer som kan bidra til å øke lønnsomheten i energikonseptene i prosjektet. 

Med tilrettelegging for et fremtidig mikronett er det mulig, men utfordrende, å være 
selvforsynt med elektrisk energi. Dette skyldes primært at ny lufthavn får store elektriske 
energibehov, og at det er krevende å produsere tilstrekkelig med strøm for løpende 
nyttiggjøring lokalt. Dersom ambisjonen er å produsere energi utover egen bruk, vil det være 
nødvendig å gå i samarbeid med Ny by-prosjektet, Nordlandsnett og Bodø energi.  

2.4 Ytre miljø  

2.4.1 Overordnet 

Miljøarbeidet i prosjektet Ny lufthavn Bodø baserer seg på følgende visjoner: 

• Ny lufthavn Bodø bygges nøkternt, kostnadseffektiv og ivaretar myndighets miljø 
krav. Tiltak som åpenbart er kostnadseffektive innarbeides («lavthengdende 
frukter»).   

• Ny lufthavn Bodø samler markedets beste praksis, samtidig som 
kostnadseffektivitet ivaretas. Det kan settes mål utover minstekrav på noen områder. 

• Ny lufthavn Bodø er bærekraftig, og bygget på en måte som utvikler nye løsninger 
til beste for samfunnet. 

Avinor kan som en stor, offentlig byggherre stimulere til teknologiutvikling og drive markedet i 
bærekraftig retning. Bodøregionens posisjon som et sterkt luftfartsfaglig miljø i landet kan 
også styrkes gjennom et offensivt miljøarbeid i prosjektet Ny lufthavn Bodø. 

Det er i skisseprosjektet utarbeidet et miljøprogram med et miljøoppfølgingsplan (MOP) som 
skal sikre ivaretakelse av miljøhensyn i hvert steg i plan- og byggeprosessen. MOP 
inneholder mål, krav og tiltak for å møte disse. Hvert deltema i MOP er videre utredet i 
underliggende fagrapporter. Det vil bli utarbeidet en kontrollplan der tiltakene i MOP styres 
og innarbeidelse dokumenteres.  

I det videre redegjøres det for noen av de viktigste utfordringene i arbeidet med ytre miljø i 
prosjektet. 

2.4.2 Grunnforurensning  

Ny lufthavn Bodø skal bygges i et område som har vært brukt som base for luftforsvaret i 
mange år. Det er kjente forurensninger i grunnen, og også risiko for å påtreffe ukjente 
forurensninger.  

NGI og Multiconsult har på vegne av Forsvarsbygg utført omfattende miljøtekniske 
undersøkelser på Bodø flystasjon i perioden 2013-2018. Det er avdekket betydelig 
forurensning og pågående spredning av perfluorerte stoffer (PFAS, fra brannskum) i fire av 
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de undersøkte områdene, såkalte «hotspots», samt i overvannsystemet. Det er også funnet 
lavere konsentrasjoner av PFAS, andre forurensninger og avfall i en del andre områder.  

Hotspotområdene anses som hovedkildeområdene for utlekking av PFAS til grunnvann og 
sjø, og også for spredning til overvannssystemet, til albuskjell og krabber (strandbiota) i 
nærsonen fra utløp.  

Forsvarsbygg har utarbeidet tiltaksplaner for opprydning av hotspots. Tiltaksplanene legger 
til grunn en tiltaksgrense for PFAS på 100-150 µg/kg, som gir en 80 % reduksjon av mengde 
PFAS som kan lekke ut til sjø. Miljødirektoratet har gitt positive signaler om til Forsvarsbyggs 
skisse hvordan det skal ryddes opp i de definerte hotspots.  

NGI har  beregnet at det det etter foreslåtte tiltak vil være igjen ca. 550 000 m3 masser som 
er lettere forurenset av PFAS i tiltaksområdet. Mye av dette vil trolig ligge under gravenivå og 
vil ikke bli berørt av utbyggingen, slik at de trolig kan ligge urørt med mindre de ikke 
tilfredsstiller krav til bæreevne der de ligger. I så tilfelle må massene omdisponeres internt i 
prosjektet til områder som har lavere krav til bæreevne, eventuelt leveres til godkjent 
deponi/behandles lokalt.  

Det er store områder med lav eller ingen prøvedekning, både horisontalt, i dybden og med 
tanke på type forurensning som er analysert. Utstrekningen av flere avfallsfyllinger er ikke 
avgrenset. Det er tatt lite prøver i sedimenter i sjø. Det er derfor risiko for å treffe på nye 
forurensede områder, og det er behov for å gjennomføre supplerende undersøkelser på land 
og i sjø. I mange områder vil tekniske installasjoner og andre driftsfunksjoner hindre 
undersøkelser i grunnen frem til Forsvaret sin virksomhet opphører på området. 

For forurensede masser som ikke kan omdisponeres innenfor tiltaksområdet, er håndterings-
alternativene behandling og gjenbruk, deponering på lufthavnområdet, deponering i 
skytebanegrop på området mot øst, eller ekstern deponering. Mulighetene utredes 
grundigere i forprosjektfasen, blant annet i dialog med aktører i markedet. For alternativet 
med deponering innenfor eller lokalt utenfor tiltaksområdet, må Avinor ta stilling til om det er 
ønskelig å være deponieier/medeier med ansvar for drift og oppfølging.  

De største risikoelementene knyttet til håndtering av forurenset grunn er:  

• Akseptkriterier for lettere forurenset masse. Miljødirektets utkast til tillatelse til 
opprydning i hotspots legger til grunn en akseptgrense på 100-150 µg/kg PFAS, 
begrunnet med en tiltakseffektivitet på 3 MNOK/kg PFAS fjernet. I skisseprosjektet er 
dette lagt til grunn i vurdering av lettere forurensede områder. Dersom 
myndighetskravene skjerpes for lettere forurensede områder, kan mengden 
forurenset masse som må deponeres eller renses øke, med konsekvens for fremdrift, 
opprydningskostnad og massebalanse. Vilkår for omdisponering av PFAS-
forurensede masser internt på den nye lufthavnen vil ikke være avklart før 
myndighetene har behandlet rammeplan for håndtering av grunnforurensning.  

• Styrke og stabilitet for lettere forurenset masse er ukjent. Dersom masser under 
gravenivå må fjernes og omdisponeres fordi de ikke er sterke eller stabile nok, vil 
mengden lettere forurenset masse som må omdisponeres øke.  

• Det er områder med lav eller ingen dekning av prøvepunkter, slik at det er risiko for å 
finne nye områder med forurensninger 

• Myndighetenes behandling av tiltaksplaner, søknader om deponitillatelser (også hos 
eksterne deponier) og andre tillatelser kan ta lang tid  

2.4.3 Riving og miljøsanering, gjenbruk av rivematerialer 

Det er mange bygg og forsvarsverk fra Bodø hovedflystasjon innenfor tiltaksområdet. En stor 
andel av disse, for eksempel sheltere (bombesikre flyhangarer), inneholder mye betong og 
armering. Betong og tegl som er rent eller lettere forurenset kan gjenbrukes til fyllmasser og 
som tilslag i ny betong. Større bygningsdeler kan benyttes i støttemurer og andre byggverk. 
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Riving av bygninger og infrastrukturanlegg kan gi anslagsvis 56 000 m3 betong og tegl som 
kan gjenbrukes som fyllmasser eller som tilslag i ny betong.  

Knusing og gradering av betong vil kunne gi noe kvalitetsmasser, men mye vil ikke 
tilfredsstille kvalitetskrav. Anslagsvis 30-40 % vil være finstoff. Dette kan brukes som 
fyllmasser i områder uten særlige krav til bæreevne og stabillitet, eller kan brukes som 
finfraksjon i tilslag i ny betong. Det vil bli noe forurenset rivemasse, anslagsvis i størrelses-
orden 14 000 m3, som enten må leveres til eksternt deponi eller deponeres på tomten. Riving 
av dekker kan gi anslagsvis 35 000 m3 asfalt som kan gjenbrukes.  

Mengden rivemasser, typen materialer og miljøtilstand er ukjent, og det er per i dag kun gjort 
grove antakelser om dette. En effektiv planprosess og avdekking av krav er viktig for å unngå 
forsinkelser i prosjektet. Tidlig og god informasjon vil også stimulere til mest mulig miljøriktige 
og fremtidsrettede løsninger for rivearbeidene.  

Avinor er gjennom lufthavnprosjektet deltaker i Circulus, et regionalt initiativ for økt gjenbruk 
av betong og rive-materialer. Samarbeidet med kunnskapsbedrifter, leverandører og 
entreprenører forventes å utvikle metoder for økt og høyverdig gjenbruk av betong og tegl. 
Circulus har søkt støtte til utviling av kunnskap og metoder. Bodø kommune deltar også i 
EU-prosjektet City Loop, som fokuserer på gjenvinning av gravemasser, rivemasser og 
overskuddsmaterialer.  

2.4.4 Resipient og påvirkning fra bygge- og driftsfase 

I anleggsfasen må det sikres at lekkasjer fra forurenset grunn, finstoff fra gravearbeider, 
skarpe partikler og nitrogen fra sprengstein, samt uhellsutslipp blir tilfredsstillende håndtert. 
Det er hensiktsmessig å legge en permanent utslippsledning tidlig i prosjektet slik at renset 
avløpsvann fra byggeplass og byggegroper kan slippes ut i en god resipient.  

Det må søkes om en utslippstillatelse for lensevann/utslippsvann i anleggsfasen. Det kan bli 
behov for å rense vannet, også med tanke på PFAS-utlekking fra forurenset grunn. 
Fylkesmannen i Nordland er i utgangspunktet forurensningsmyndighet for en slik søknad.  

Utslippstillatelsen vil trolig stille vilkår om dokumentasjon av påvirkning i løpet av 
anleggsperioden, samt hvordan resipientene restitueres etter eventuelle påvirkninger etter 
endt bygging. I tillegg vil det være behov for å dokumentere resipientenes tilstand før 
oppstart av anleggsarbeidene Lufthavnen vil ha behov for et miljøovervåkningsprogram i 
driftsfasen for å kunne vurdere og dokumentere påvirkning på resipientene, både vann og 
grunn, samt eventuell utlekking av forurensninger fra grunnen. Sjøen rundt lufthavnen og 
grunnen rundt rulle- og taksebaner anses som gode resipienter for de antatte utslippene fra 
driften av lufthavnen. 

Regulære utslipp vil i hovedsak bestå av rent overvann samt vann forurenset med bane- og 
flyavisingskjemikalier. Flyavising vil foregå på avisingsplattform med tett dekke, oppsamling 
og utslipp til resipient. Snødeponi for glykolforurenset snø vil lagres på tett dekke med 
oppsamling, i tilknytning til avisingsplattformen.  

Det anbefales å lede overvannet til resipient enten i sørvestlig retning ut i Saltenfjorden Ytre, 
vestover ut i Langegodefjorden eller sørøst til Saltfjorden Indre. Utslippspunktet bør legges 
utenfor gruntvannsområder og til et tilstrekkelig dyp for å sikre god innblanding i vannmassene.  

2.4.5 BREEAM og andre miljøsertifiseringer 

I skisseprosjektet er det utredet BREEAM NOR og hvilke konsekvenser en sertifisering vil ha 
for byggene og deres tekniske installasjoner. Det er gjort en vurdering med hensyn til å oppå 
sertifiseringsnivåene «Excellent» og «Outstanding», som er de to høyeste nivåene i 
BREEAM-systemet.  Vurderingene viser at «Excellent» vil kunne oppnås med særlig 
omfattende tiltak og tilpasninger, mens «Outstanding» er enda mer krevende.  

Ny lufthavn Bodø kan sees i sammenheng med at prosjektet Ny by Bodø er en pilot i ZEN 
(Zero Emission Neighbourhood). Å oppnå ZEB (Zero Emission Buidling) er krevende, men 
avhenger også av hvilket ZEB-nivå man velger. Velges et av de laveste nivåene, hvor 
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klimagassutslipp fra materialer ikke inngår, kan prosjektet i tillegg ha separate miljø-
ambisjoner knyttet til materialer. 

For å sikre en helhetlig sertifisering av bygg og infrastruktur, kan det vurderes tilsvarende 
sertifiseringsordninger for rulle- og taksebaner og infrastruktur. Den mest aktuelle er CEEQUAL, 
som er svært lik BREEAM. CEEQUAL og BREEAM administreres av samme aktør, Grønn 
byggallianse. Prosjektet skal kunne oppnå CEEQUAL Very Good, mens Excellent (høyeste 
nivå) vil være krevende blant annet grunnet tap av naturverdier og kulturminner.  

Videre bør aktuelle sertifiseringsordninger for driftsfasen vurderes, slik at krav til utforming 
ivaretas fra et tidlig stadium. En mulig ordning er ACA – Airport Carbon Accreditation.  

2.4.6 Klimagassutslipp fra bygge- og anleggsarbeider, samt materialbruk 

Følgende målsetninger er mulig å oppnå for bygge- og anleggsfasen samt ved drift av 
lufthavnen – i stigende rekkefølge:  

1. Fossilfri bygge- og anleggsfase: Ved bruk av sertifisert biodrivstoff samt elektrifisering 
av maskiner og anleggsprosesser der dette er mulig, kan hele bygge- og 
anleggsutførelsen i prosjektet gjøres fossilfri. Drivstoffkostnaden øker med ca. 30 %. 
Det er mulig å stille krav om fossilfri transport av materialer og personell i de delene 
av leverandør- og entreprenør-kjeden som direkte kontraheres som hoved- og 
underentreprenører, men det er ikke praktisk mulig å stille krav i hele 
leverandørkjeden der produkter eller materialer kjøpes på det åpne markedet. 

2. Utslippsfri bygge- og anleggsfase: I dag er det ikke tilgjengelig elektrifiserte 
gravemaskiner, hjullastere og dumpere av tilstrekkelig størrelse til denne type anlegg. 
Det er imidlertid mulig å elektrifisere mye av maskinparken til bruk i oppføring av 
terminalbygg. En mulig løsning er utslippsfri bygging av terminalbygg, driftsbygg og 
andre bygg, mens grunnarbeider, utomhus og infrastrukturarbeider gjøres fossilfri.  

3. Karbonnøytralitet i byggefase og drift: Lufthavnen kan sertifiseres etter ACA nivå 
Neutral ved å kjøpe sertifiserte utslippskvoter for å kansellere resterende utslipp etter 
at alle andre realistiske utslippskutt er utført. ACA-ordningen gjelder i utgangspunktet 
for driftsfasen, men dersom bruk av kvotemekanismer tillates er det ingenting i veien 
for å kansellere byggefasens utslipp på samme måte. Kvoteprisen er i dag på ca. 250 
kr per tonn, men er forventet å stige etter hvert som EUs utslippsmål setter press på 
kvotemarkedet.  

Angående materialbruk er det store muligheter til reduksjon av klimagassutslipp ved bevisste 
krav til materialenes maksimale klimagassutslipp, samt tiltak for å reduksere mengder 
materialer. Det er viktig å ta hensyn til hele lufthavnen som system, gjennom både bygging, 
drift, vedlikehold, utskiftninger og avhending. I forprosjektet utvikles klimabudsjett som vil 
danne grunnlag for klimariktige valg i hele anleggets livsløp.   

2.4.7 Naturmiljø 

Både utfyllinger i sjø og fylling/skjæring på land medfører noe tap av naturverdier. Spesielt 
skjellsandsområdene mot vest vil bli påvirket. Bruk av pæler i stedet for molo for 
innflygingslysrekka i vest vil begrense omfanget av dette. Etablering av erstatningsbiotoper 
og hensyn til sårbare arter i lufthavnens beplantnings- og skjøtselsplaner kan være et mulig 
avbøtende tiltak.  

2.4.8 Fly- og helikopterstøy 

Bodø hovedflystasjon har vært i drift siden 50-tallet. Lufthavnen ligger sentrumsnært og det 
har vært mye flyging med jagerfly, som støyer mer enn kommersielle rutefly.  

Ny lufthavn Bodø flyttes lengre unna bebyggelsen, og bak en kolle. I framtiden vil områdene 
nærmest ny lufthavn sannsynligvis brukes til landskaps- og naturområder, med næringsbygg 
og boligbygg lenger unna. Den nye lufthavnen vil i så måte redusere antall støyutsatte 
boliger, sammenliknet med i dag. 
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3 TEKNISK BESKRIVELSE 

3.1 Forberedende arbeider / teknisk infrastruktur (U1) 

3.1.1 Generelt 

Det er i hovedsak nødvendige tiltak utenfor områdereguleringsplanen som ligger inne i U1. 
Dette omfatter midlertidig og permanent atkomstvei, fremføring av teknisk infrastruktur til 
flyplassen, omlegging av hoved kabler, etablering av anleggsveier og flyplassgjerde, 
byggherrens rigg og forberedende arbeider for lufthavndrift. 

3.1.2 Midlertidig og permanent atkomstvei 

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for denne delen av jobben. Det ble avholdt et 
internt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet i desember 2018. Videre er det gjennom-
ført et parallelloppdrag i form av en strategisk byanalyse basert på nullvekst i 2050 
perspektiv. Det arbeides også med en KVU, og denne skal sendes over til 
samferdselsdepartementet senest 1. mai  2020. 

Parallelloppdraget vil danne grunnlag for reguleringsplanen. Det er lagt opp til å annonsere 
planoppstart sommeren 2019, og det forventes et planvedtak i 2021. I oppgaven ligger både 
vurdering av midlertidig atkomst samt permanent atkomst for både kjørende/ kollektiv og g/s-
vei. Det legges opp til at teknisk infrastruktur legges i samme trase som atkomstveien, 
primært i g/s-veien.  

Trase for veien er på nåværende tidspunkt ikke besluttet, men er antatt å følge langs 
eksisterende militære taksebane, tett opp mot åsen i øst-vestlig retning for å få le for sør-
vestlig vindretning. Vei med fortau og kommunal infrastruktur er planlagt å være ferdig 
etablert innen ny lufthavn åpner.   

3.1.3 Fremføring av teknisk infrastruktur 

Det ligger et ringsystem for vann i prosjektområdet og ledningsdimensjoner tilsier at det er 
muligheter for å oppnå tilstrekkelig vannforsyning ved bruk av Forsvarets nett, kombinert 
med legging av ny vannledning til kommunens nett på Landstranda. På sikt kan en også 
koble seg til vannledningen som bygges til ny bydel.  

Det legges opp til å legge en pumpeledning i samme trase som vannledningen, og koble den 
til eksisterende pumpeledning (160 PVC) ved Widerøe. I tillegg må det legges til rette for at 
lufthavnen kan kobles på VA-ledningen fra ny bydel når denne blir etablert. 

Elektrisitet til nytt flyplassområde baseres på høyspentnett fra Nordlandsnett ført i felles 
infrastruktur til området. Lufthavnen skal ha tosidig forsyning. Det kan være utfordrende å 
etablere en tosidig forsyning i den perioden den eksisterende lufthavnen er i drift. Det må 
imidlertid tilrettelegges slik at tosidig forsyning kan etableres når eksisterende lufthavn settes 
ut av drift. 

Det etableres redundans for Infrastruktur fra Telenor. Den ene traséen kommer fra nord via 
Langstranda. Denne vil følge eksisterende rørgate til området innenfor vestre port. Herfra 
etableres ny rørtrase langs VA-trasé nevnt ovenfor til kum ved nytt terminalbygg. Den andre 
traséen etableres langs ny hovedadkomst fra øst, via vei til dagens hovedvakt, og avsluttes i 
en tilsvarende kum ved nytt terminalbygg. Prosjektet sørger for redundante føringer fra disse 
kummene og inn til terminalbygget. Det etableres grensesnittrom for begge traseer i 
terminalbygget.  

3.1.4 Omlegging av hovedkabler 

Eksisterende inntak i sørvest av fiber sjøkabel for Telenor kommer i konflikt med ny bane og 
må flyttes. Telenor må legge ny kabel fra Alsvika på Sandhornøy med nytt landinntak nord 
for ny rullebane. Ny sjøkabel skjøtes inn i på eksisterende fiberkabel som går til BOO 
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(Sentral i Bodø). Arbeidene utføres av Telenor, og Avinor betaler et anleggsbidrag som er 
medtatt i skisseprosjektet.  

3.1.5 Etablering av anleggsveier og flyplassgjerde 

I forbindelse med anleggsarbeidene kan eksisterende veier og taksebaner benyttes. 
Anleggsatkomsten starter ved hovedvakten i øst i Hangåsveien. Derfra benyttes en øvre og 
nedre trase slik som vist i figur 1. Den nedre traseen kan benyttes til terrengarbeidene, og 
den øvre til bygningsmassen. Kjøreveiene i den nedre traseen har størst bredde og best 
kvalitet.. Bruk og restriksjoner avklares med Forsvaret. Traséen fra enden av Olav V gate gir 
direkte atkomst fra vest.  Det settes opp et nytt flyplassgjerde mot eksisterende lufthavn der 
det kommer ny anleggsaktivitet innenfor eksisterende gjerde. 

  

 
Figur 1: Anleggsveier  

3.1.6 Byggherrens rigg 

I østre del av prosjektområdet ligger befalsforlegningen, med kaserner og tilhørende 
fasiliteter som benyttes av offiserene. Det er lagt til grunn at en kan benytte dette området 
med tilhørende bygningsmasse fra Forsvaret, som kontor, lager og boligrigg. I tillegg er det 
etablert en parkeringsplass, boligrigger for entreprenørene etableres. Nødvendig teknisk 
infrastruktur er på plass for å kunne ivareta funksjon som byggherrens rigg. 

Det er også forutsatt store riggområder for mellomlagring av masser og lagring av materiell, 
kfr. kapittel 5.2. 

3.1.7 Forberedende arbeider flyplassdrift 

I forbindelse med strømforsyning til banelys må det etableres en ny midlertidig trafo i 
området ved eksisterende terskel i vest. 
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3.2 Terrengarbeider (U2) 

3.2.1 Grunnforhold 

Det er igangsatt akustiske og seismiske undersøkelser i sjø og på land i skisseprosjektet. 
Grunnforholdene som er beskrevet i skisseprosjektet er basert på tidligere utførte grunn-
undersøkelser og andre offentlige kilder, som kun dekker en liten del av området, samt 
foreløpige resultater fra akustiske og seismiske undersøkelser. Det legges opp til å 
gjennomføre grunnboringer tidlig i forprosjektfasen (august/september 2019). 

Inne på land preges området av øst-vestgående høydedrag med små dybder til berg. På 
kvartærgeologisk kart er det angitt at løsmassene mellom høydedragene primært består av 
marine strand-avsetninger. Dette er blandede masser av silt, sand, grus og stein. Historiske 
flyfoto viser at store deler av arealet i vest og lokalt mindre områder mot syd-vest består av 
fylling over sjøbunn. Det er tidligere utført miljøtekniske undersøkelser på deler av dette 
området. Disse avdekket at fyllingene inneholder avfall av varierende sammensetning; 
rivningsmasser av plast, trevirke, tegl, isolasjon etc. I enkelte av punktene i den miljøtekniske 
undersøkelsen, er berg påtruffet ved 2-6 meter under terreng.  

Nord for eksisterende terminalbygg viser resultater fra tidligere utførte grunnundersøkelser at 
det er lagdelte løsmasser av siltig leire, leirig silt med innslag av sand og grus over morene 
eller fast «Bodø-leire». Dybder til berg varierer mellom 1 meter og 13 meter i borepunktene. 
Undersøkelser ved østre del av dagens forsvarsanlegg viser fast lagrede siltige til grusige 
sandmasser. Dybden til berg varierer fra 0 til 11,2 meter for området. 

Ute i sjøen antas det tilsvarende grunnforhold/løsmasser som på land. Man må forvente at 
løsmassemektigheten kan øke utover i sjøen der sjøbunnen ikke har for bratt helning. Data 
fra sjøkart viser koter på sjøbunnen som varierer mellom -0,5 og -10 i vest. Tilsvarende 
sjøbunnsnivåer er også avdekket i øst, men der faller sjøbunnen bratt ned mot store dybder 
mot sør. Den avgrensede fyllingen for sikkerhetsområdene vil ikke ble berørt av dette. 

Det er ikke avdekket krevende grunnforhold i form av bløt og/eller sensitiv leire (kvikkleire), 
men det er usikkerheter knyttet til dette, spesielt ute i sjøen. 

3.2.2 Bergkvalitet og plastringsstein  

Det er i skisseprosjektet utført materialtesting av ni lokale bergforekomster inne på prosjekt-
området, hvor en av lokasjonene viser brukbare mekaniske egenskaper, men ingen av 
prøvene oppfyller kravene som gjelder til bærekonstruksjon for flyplass kode 3 og 4. Det er 
derfor lagt til grunn at utsprengt fjell kun benyttes til fylling og frostsikring, og ikke til 
produksjon av kvalitetsmasser (overbygningsmasser). 

For å undersøke mulighetene for ekstern, lokal leveranse av kvalitetsmasser til over-
bygningen, har det også vært analysert prøvemateriale fra fire eksterne lokaliteter, men 
heller ikke noen av disse viser tilstrekkelige egenskaper til bruk i bærekonstruksjoner:  

• Kvalvikodden (nedlagt steinbrudd) 
• Evjen Granitt (eksisterende steinbrudd) 
• Elkem Mårnes (eksisterende steinbrudd) 
• Lille Hjartøya (potensielt fremtidig industriområde) 

Det er også behov for større bergblokker til bruk i plastring av fyllinger i sjøen. Krav til 
bergmateriale for bruk som plastringsstein er følgende: 

• Bergarter med stor egenvekt er fordelaktig 
• Mulighet til å bryte blokker i tilstrekkelig størrelse 
• Bergmassen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke til å kunne transporteres og 

deponeres uten at blokkene deles opp, og bergarten må være motstandsdyktig mot 
erosjon (fra bølger) 
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Befaring i prosjektområdet har til nå ikke vist at det finnes bergmassekvalitet som er egnet til 
effektiv brytning av plastringsstein. Det er derfor lagt til grunn at plastringsstein må tilføres fra 
ekstern bruddlokalitet. Potensielle eksterne bruddlokaliteter er omtalt over.  

3.2.3 Generelt om geotekniske forhold 

For vurdering av setninger, gravesikring og fundamentering er dette, sammen med 
informasjon om antatte grunnforhold, basert på erfaring og vanlig praksis. Tidligere 
miljøtekniske grunnundersøkelser for området er også lagt til grunn. 

3.2.4 Fyllingsarbeider på land 

For stabilitet av skjæringer og fyllinger er det tatt utgangspunkt i retningslinjer gitt av Statens 
Vegvesen og tilgjengelig informasjon om grunnforholdene.  

Under banesystemene forutsettes det benyttet sprengstein eller velgraderte, fritt drenerende 
friksjonsmasser (sand, grus) i fyllinger. Fyllingene legges da opp lagvis og komprimeres iht. 
normale prosedyrer.  

Der grunnen under fyllingene består av naturlige løsmasser forventes det at disse er av slik 
karakter at fyllingene kan legges uten spesielle forutgående grunnforbedringstiltak.  

Det er tidligere påvist betydelige områder med dårlige masser, søppel/forurensing i 
eksisterende fyllinger på land. Der slike masser ligger under planlagt rullebane eller 
flybevegelsesområder, er det lagt til grunn at disse massene skiftes ut med gode masser 
(sprengstein, sand, grus). Oppgravde, dårlige masser kjøres til deponi for utsortering av 
søppel/forurensing. Massene kan deretter benyttes i fyllinger under grøntarealer, f.eks. 
mellom takse- og rullebane og under sidearealene utenfor rullebanen.     

Setninger av fyllinger vil være en kombinasjon av setninger i grunnen under fyllingen og 
egensetninger i selve fyllmassene. Alle fyllinger under banesystemer og kjørearealer på 
landsiden etableres som kvalitetsfyllinger. Egensetninger i fyllingene vil bli minimale og vil 
ikke være kritiske. Hvorvidt setninger i undergrunnen vil kunne være dimensjonerende for 
løsninger, avhenger av massetypen, mektigheten av massene og variasjon i mektighet over 
korte strekninger. Det er lagt til grunn at setninger ikke vil være kritisk, men dette må 
vurderes nærmere etter at planlagte grunnundersøkelser er gjennomført. 

3.2.5 Gravesikring 

Byggegroper og grøfter vil i stor grad kunne utføres uten spesielle sikringstiltak ut over 
utslaking av graveskråninger og pumping av grunnvann der gravenivået skal ned under 
grunnvannstanden. Dette fordi det ikke forventes bløt leire, og det antas å være plass til å 
etablere graveskråninger.  

3.2.6 Fundamentering 

Overordnede prinsipper som er vurdert å være mest hensiktsmessig for fundamentering av 
bygg og konstruksjoner er listet opp under: 

• Direktefundamentering 
o Der det er berg i bunnen av byggegropa fundamenteres det enten direkte på 

berg eller på ei «pute» av komprimert sprengstein/kult. 
o Direktefundamentering på hel plate eller stripe-/enkeltfundamenter der det er 

gode, ikke setningsømfindtlige løsmasser og relativt jevne dybder til berg.  
• På peler 

o Der det er løsmasser av noe mektighet, massetypen er setningsgivende 
og/eller det er betydelige variasjoner i dybde til berg innenfor et bygg, må det 
benyttes peler til berg. Aktuelle peletyper er rammede betongpeler eller 
stålpeler, samt borede stålkjernepeler. Hvilke peletyper som er 
teknisk/økonomisk gunstigst vil variere og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
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3.2.7 Sjøarbeider 

Den største sjøfyllingen kommer i vest. Her etableres randsonen av fyllingsområdet først 
som en sjeté (stabil randfylling med stor stein). Etableringen av denne vil starte med bruk av 
lekter i området med størst sjødybde. Når denne fyllingen har kommet opp til anslagsvis kote 
-5, kan videre oppfylling utføres fra land. Det forutsettes benyttet spreng-stein i sjøfyllingene. 
På innsiden av sjeté/sjøfylling, der det ikke skal etableres banedekker, benyttes også 
naturlige løsmasser i fyllingen. Etter at fyllingen har kommet opp over vann, utføres videre 
oppfylling som en lagvis, komprimert fylling.  

Det er gjort en foreløpig dimensjonering av fyllingene, med utgangspunkt i en kombinert 
påkjenning av 200 års stormsituasjon og 200 års stormflo. Nødvendig steinstørrelse er 
basert på metoder beskrevet i Kystverkets Molohåndbok. Det er også tatt hensyn til 
begrenset overskyllingsrate. 

I vestre del vil det være helt nødvendig å konstruere fyllingen som en ensidig skuldermolo. I 
den østre enden kan man vurdere tradisjonell plastret fylling som alternativ til 
skuldermoloprinsippet.   

En videre optimalisering foretas når detaljerte stein- og dybdedata foreligger.  

Det er, som omtalt i kapittel 3.2.1 Grunnforhold, usikkerhet knyttet til grunnforholdene i sjøen. 
Forutsatt at grunnundersøkelser ikke viser leirmasser av betydning under fyllingsområdene, 
vil setninger komme raskt. Disse vil i all hovedsak være unnagjort i løpet av 
anleggsperioden. I tillegg til setninger i grunnen under fyllingene, vil det komme 
egensetninger i selve fyllmassene. Med de sjødybdene det her er snakk om, og lagvis 
komprimert fylling over sjøvannstanden, forventes det ikke å være behov for komprimering 
av fyllmassene under vann. Forutsatt at utlegging av fyllingene i sjøen utføres tidlig i 
anleggsperioden, slik at fyllingene har ligget minst ett års tid før banearealene ferdigstilles, 
forventes ikke setninger å være kritisk. 

Pelede konstruksjoner for innflygningslys (atkomstbru og fundamenter for lysene) er lagt til 
grunn da dette vil være den rimeligste løsningen.  

3.2.8 Anleggskai 

Det vil oppstå et stort behov for innskiping av anleggsmateriell, utstyr, byggevarer og store 
mengder bulkvarer som det vil være gunstig å ikke belaste det lokale vegnettet med. Det er 
derfor behov for en anleggskai. I skisseprosjektet er det sett på alternative lokaliseringer, 
som vurderes videre i forprosjektfasen, uten at det er medtatt spesifikke kostnader, da dette 
forutsettes å være en del av entreprenørens riggkostnader.  

3.2.9 Massedisponering 

Det er flere forhold som vil påvirke massebalansen i anleggsområdet.  

Nødvendig høyde på banesystemet i øst og vest er ca. kote 6 for å ivareta sjøsprøyt og 
forventet sjøbelastning på sikt. Øst for midten er det ønskelig å heve banesystemet så mye 
som mulig for ikke å ligge for tungt i linjen og unngå unødvendig sprenging og masseflytting.  

Flyoperative regelverk ligger til grunn og av den grunn kan ikke høydeforskjellene mellom 
rullebane og taksebaner bli for store for å kunne ivareta stigningsforhold på avkjørsler. 
Videre er det ønskelig at terrengnivå foran terminalområdet er tilnærmet flatt. Dette nivået vil 
også styre nivået på forplassen på landsiden.  

Sist, men ikke minst, må data fra de planlagte grunnundersøkelsene legges inn i 
terrengmodellen. Disse dataene vil gi riktigere nivå på sjøbunn, fjelloverflate og antatt 
omfang av masseutskiftning. 

Alle forhold som er nevnt ovenfor vil påvirket massebalansen og styre høydenivået på 
banesystemet. Det er i skisseprosjektet lagt opp til tilnærmet massebalanse. Arbeidet med å 
opprettholde massebalanse vil videreføres i forprosjektet, men det er sannsynlig at det blir et 
visst overskudd av løsmasser. 
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Når det gjelder bruk av sprengtsteinsmasser fra anleggsområdet, er disse massene primært 
tenkt brukt til: 

• Fylling på sjø og land for rullebane, taksebane og Apron 
• Frostsikringslag for rullebane, taksebane og Apron 
• Bærelag, forsterkningslag for driftsveier og glidebane 
• Forsterkning av planert sikkerhetsområde 
• Filterlag for sjøfyllinger 
• Fylling for terminal og driftsvei 
• Fylling under forplass 

Fjellmasser som må hentes utenfra prosjektområdet er: 

• Plastringsstein for sjeté 
• Sjøfylling dypere enn 3-4 meter 
• Alle overbygningsmasser for banesystemer og landsiden 

Gjenbruk av betong for forsterkningslag i veier samt gjenbruk av overbygningsmasser fra 
eksisterende veier må utredes nærmere i forprosjektet, men er ikke medtatt i skisse-
prosjektet. 

 
Figur 2: Skjæring og fylling - høydeforskjell mellom eksisterende terreng og prosjektert overflate  
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3.3 Banesystem (U3) 

3.3.1 Helhetsplan 

Helhetsplanen for NLBO, alt. 1.e) er vist i figur 3. 

 
Figur 3: Helhetsplan alt. 1.e) 

3.3.2 Rullebane og taksebaner 

Rullebane 

• Rullebane 2 600 meter + 150 meter starter extension (snuplass begge baneender) – 
kodebokstav E  

• ILS CAT-I begge baneretninger 
• Innflygningslysrekke 08: 870 m / 26: 900 m  
• Exit A2+A6 kode E / A3+A5 kode C 

 

Tabell 1: Banelengder 

Rullebane TORA (M) ASDA (M) TODA (M) LDA (M) 

08 / 26 2 750  2 750 3 050 2 600 

 

Taksebaner 

• Parallell TWY langs rullebanen fra A2-A6: 1860 m (symmetrisk om senter RWY) 
• Dobbel parallell TWY langs terminalområdet  
• TWY Y/C/D kode E (plassering av bygninger/installasjoner tilpasset kode F, objekt 

avstand) 
o Y øst for A6 kode B 
o D nord for De-ice kode C 

• TWY H kode B 
• Øvrige TWY kode C 
• Kode C TWY etableres med økt asfaltbredde tilpasset Q400 (OMGWS>9 m) 

Helikopterlandingsplass 
Det etableres helikopterlandingsplasser i taksebanekryssene Y/F og Y/H. Disse 
dimensjoneres for helikopter med D-verdi 22,8 meter. 
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Målkjede 
Målkjede RWY - TWY Y - TWY W - Flyoppstilling - Terminal er utformet slik at man kan ha 
samtidig trafikk med kode E på RWY, kode E på Y og kode C på W, kfr. figur 4Error! 
Reference source not found.. Flyoppstilling er dimensjonert for mulig parkering av kode E 
(inntil A350-900) skråstilt foran Terminal med samtidig trafikk med kode C på TWY W. 

 
Figur 4: Målkjede Terminal-Rullebane, Alt. 1.e) 

3.3.3 Flyoppstillingsplasser 

Flyoppstilling ved Terminal – alt. 1.e) 

Ved terminalen etableres det totalt 16 flyoppstillingsplasser: 

• 4C nose in med brotilknytning 
• 6 selvmanøvreringsplasser for turboprop (Q200), hvorav: 

o 1 tilrettelegges for oppstilling av kode C jet (nose in) 
o 1 tilrettelegges for oppstilling av rutehelikopter  

• 6C nose in uten brotilknytning (alt. 4C+1E) 

 
Figur 5: Flyoppstilling ved Terminal – Oversiktsplan alt. 1.e) 

Det er avsatt tilstrekkelige arealer til å utvide med minst 4 kode C oppstillingsplasser ved 
Terminal. 

Fjernoppstilling 
Det er ikke lagt opp til Fjernoppstilling (utover GA) i alt. 1.e), da disse er lokalisert 
Terminalnært, og inngår således i Flyoppstilling ved Terminal. 

Frakt  
Frakt forutsettes håndtert på de Terminalnære oppstillingsplassene. Det er satt av arealer for 
2C/1E(F) vest for TWY C ved eventuell med behov for etablering av eget areal. Det er også 
avsatt arealer nordvest i området for eventuell fraktterminal. 
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De-ice 
De-ice etableres vest for terminalområde mellom C/D. Det tilrettelegges for 2C/1E(F) med 
mulighet for senere utvidelse til 3C ved bruk av område for de-ice. 

Isolert flyoppstillingsplass 
Det er ikke avsatt eget areal for dette i skisseprosjektet. De-ice kan vurderes benyttet til 
dette. Dette må behandles videre i senere planfase. 

330 skvadron 
For 330 skvadronen er det avsatt areal for etablering av 1 hangar og 3 oppstillingsplasser, 
men opparbeidelsen inngår ikke i skisseprosjektet.  

Lokal GA  
Det etableres ca. 17 000 m² faste dekker til taksing, fly- og helikopteroppstilling øst for 
brannstasjon. Det er forutsatt gjenbruk av Hangar 4, 5 og 6. Lokal GA omfatter blant annet 
aktivitet for lokal flyklubb / luftsport og de kommersielle aktørene Lufttransport  og Arctic 
Aviation. 

Luftambulansetjenesten 
Det etableres flyoppstilling for 2 stk. fast stasjonerte kode B turboprop (King Air 200), samt 1 
stk. besøkende  kode B jet (Citation Latitude) nordøst for A6. Alle plassene baseres på 
selvmanøvrering. Det er avsatt arealer til hangar for fast stasjonerte fly, bilparkering og 
oppholdsarealer, men opparbeidelsen inngår ikke i skisseprosjektet. 

Widerøe 
Det etableres TWY kode C og arealer for flyoppstilling for 4 stk. kode C fly for Widerøes 
aktivitet (administrasjon/WGH Frakt / Line maintenance). Det er avstatt arealer til hangar og 
kontorlokaler, men opparbeidelsen inngår ikke i skisseprosjektet. 

Snølager / besøkende GA 
Det opparbeides asfalterte arealer for snølager øst for terminalområdet for sambruk med 
besøkende GA, ca. 8 000 m².  

3.3.4 Teknisk flybetjening og bakkevarme 

• Bakkestrøm, 400 Hz 
o Kode C nose in plasser: GPU (400 Hz) på lysmast/fastpunkt/bro 
o Selvmanøvreringsplasser: Uttak (28V) på lysmast for tilkobling av mobil GPU 

• Dockingtavler: Ved brotilknyttede plasser, 7 stk. 
• Lysmaster:  1 mast per oppstillingsplass 
• Fuel:   Utføres med tankbil 
• PCA:   Med mobil enhet fra operatør 
• W:   Med mobil enhet fra operatør 
• Bakkevarme: Kun ved brotilknyttede plasser, ca. 750 m2 per plass  

3.3.5 Driftsveger og gjerder 

Det etableres 4 meter bred driftsveg med asfaltdekke rundt hele banesystemet, og 
sikkerhetsgjerde mot landside, iht. Avinors gjerdenorm. Det etableres ikke gjerde mot sjø. 

3.3.6 Øvrig infrastruktur 

Det er etablert hovedplaner for: 

• Banelysanlegg og forsyning til navigasjonsinstrumenter (iht. flyoperative krav) 
• Overvann/vann/spillvann (iht. Avinors og Bodø kommunes VA-norm) 
• EL/tele (basert på definerte tilknytningspunkter i forhold til lufthavnutformingen) 
• Kabelføringsanlegg (iht. kablingsbehov for el/tele og Avinors krav til reservekapasitet) 
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3.4 Terminal og øvrig bygningsmasse (U4) 

3.4.1 Terminalen - Hovedgrep 

Hovedgrepet for terminalen er et resultat av en funksjonell og arealeffektiv løsning som 
direkte forholder seg til flyside med flyoppstillingsplasser og adkomst til disse via 
passasjerbroer for større flytyper og bakketilgang til commuterfly. Internveien etableres med 
kryssinger gjennom både østre og vestre pir. 

 

Terminalen er et rektangulært volum med sentral plassering av arealer for innsjekk, 
bagasjedrop og sikkerhetskontroll liggende i tilknytning til arealer for bagasjeutlevering, toll 
etc. for ankom-mende passasjerer. En rektangulær kombinert avgangs- og ankomsthall, 
«møtehallen», ligger nord for nevnte funksjoner i hele byggets bredde ut mot 
trafikkforplassen.  

 

 

  

Figur 6: Aksonometri av terminalen 

Under avgangs- og ankomstplanet ligger en sokkeletasje/driftsetasje med kontakt til 
flysidearealene mot øst, syd og vest. Sokkeletasjen rommer bagasjesorteringshall og øvrige 
logistikk og driftsfunksjoner. På denne måten oppnås en optimal organisering ved at det ikke 
deles areal mellom driftsfunksjoner og passasjerflyt, med unntak av området mot øst der 
commuterpiren har adkomst til mindre flytyper.  

Det kommersielle gulvet avgrenses mot syd av en stor glassfasade. Langs denne veggen 
står de største flyene med passasjerbroer tilknyttet respektive gater. 

 

Passasjerflyten sikres med et 
øvre nivå for passasjerer 
(avgang og ankomst), og et 
nedre nivå for driftslogistikk. 
Passasjerene ledes gjennom 
terminalen i begge retninger, 
fra nord mot syd for avgang og 
fra syd mot nord for ankomst.  

 

Syd for sikkerhetskontroll og 
bagasjeutlevering ligger termi-
nalens kommersielle tilbud til 
de reisende. Både avreisende 
og ankommende passasjerer 
ledes gjennom den kommer-
sielle sonen. Det tilrettelegges 
for god åpenhet fra sikkerhets-
kontroll gjennom kommersiell 
sone ut mot flysiden.  
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Figur 7: Terminal og flyoppstilling sett fra sørvest 

 

Sørveggen med stor bruk av glass strekker seg utover både mot vest og mot øst: 

• Det sentrale hovedvolumet er et stort rom med god takhøyde som kombinerer avgang og 
ankomst, og forbinder østlig og vestlig pir med en oversiktlig trasé for de reisende 

• Mot vest til flyoppstillingsplasser med brotilknytning. En pir med framtidig 
utvidelsespotensial. 

• Mot øst slippes passasjerene ned via trapper, rulletrapper og heis til piren på bakkenivå 
med adkomst til de mindre commuterflyene og første generasjons elektriske fly 

• Begge pirene vil ha glassfasader både syd og nord. De vil oppleves som åpne og luftige 
med arealer avsatt til ventemøbler i nærhet til gatene.  
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3.4.2 Terminalen – Passasjerlogistikk 

 

 

  

Figur 8: Passasjerlogistikk 

  

Diagrammet viser hoved-
prinsippet for passasjerflyt 
gjennom terminalen. Avgang 
og ankomst for fly med bro-
tilknytning skjer på terminalens 
hovednivå. Avgang og 
ankomst for commuterfly er via 
rulletrapp, trapp og heiser ned 
til en bakkepir på apronnivå 
mot øst. 

Ventearealer for utenlands-
reisende, både Schengen og 
Non-Schengen, er avsatt ved 
de to broene lengst vest.  

Nedenfor er vist to diagram 
som en studie av ulike 
muligheter for å lede 
passasjerer til ønsket gate ved 
situasjoner med både 
innlands-, schengen-, og non-
schengentrafikk. 
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Figur 9: Passasjerlogistikk Innland-Utland – Hovedprinsipp og muligheter  
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3.4.3 Terminalen – Bagasjelogistikk 

 

 

  
Figur 10: Bagasjelogistikk 

  

Diagrammet viser hoved-
prinsippet for bagasjeflyt. 
Bagasjesorteringshallen 
(MBH) er lagt til apronnivå, 
under ekspedisjonshall og 
bagasjeutlevering som ligger 
på terminalens hovednivå.  

Bagasjeinnlevering er løst 
med walk throughløsning, der 
bagasjen senkes direkte ned i 
bagasjeanlegget via heiser. 
På en mezzaninetasje ligger 
screening rommet for inn-
sjekket bagasje. Derfra ledes 
bagasjen ut og ned i binger i 
MBH.  

MBH har direkte ut/innkjøring 
til apronnivå. Early Bag Store 
kan løses med bruk av 
bagasjebånd over bingene i 
MBH, men dette er ikke 
medtatt i skisseprosjektet.  
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3.4.4 Terminalen – Varelogistikk 

 

 

  

Figur 11: Varelogistikk 

 

 

3.4.5 Terminalen - Arkitektonisk uttrykk, konstruksjon og materialitet 

Terminalen er utformet med et arkitektonisk grep som sikrer åpenhet mot nord og sør. Det er 
retningene passasjerene i bygningen ledes mot når de reiser fra Bodø og når de ankommer 
Bodø. Denne åpenheten rammer samtidig inn utsikten mot det storslagne kystlandskapet: 

• I syd mot Salten  
• I nord mot Landegode og Steigen i det fjerne 

Hovedvolumet rammes inn av tette vegger mot øst og vest, både for å gi plass til nødvendige 
funksjoner i terminalen, men også for å forsterke fokuset på flyt mellom nord og sør.  

Diagrammet viser hoved-
prinsippet for vareflyt i 
terminalen. Vareleveringen 
er lagt på vestre side av 
terminalen på apronnivå. 

Innkommende varer sjekkes 
og scannes i en palle-
scanner i første del av vare-
mottaket. Derfra fordeles 
varer til sine respektive 
lager, Duty-Free, kjølelager 
etc. Fra lagersonen er det 
tilgang til en intern logistik-
korridor med vareheiser til 
forskjellige deler av 
terminalgulvet over med 
både innland og utland-
soner.  

Avfallshåndteringen følger 
motsatt rute ned til et avfalls-
rom ved siden av 
varemottaket. 
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Figur 12: Ankomst til Bodø 

 
Figur 13: Avgang fra Bodø 

Konstruksjonsprinsippet som foreslås er enkelt og rasjonelt. Sokkelen med Plan 01 og 01M 
danner fundamentet for passasjerterminalen i Plan 02, som etablerer «bygulvet». 
Konstruksjonen utføres i armert betong med søyler og dragere. Dette er en sikker og robust 
konstruksjon med tanke på påkjenninger på bakkeplanet i terminalbygningen, som er en 
meget industriell del av terminalen med bagasjesorteringshall, varemottak, tekniske rom og 
lager. Bygulvet i passasjerterminalen utføres i stor grad med betongoverflater, både med 
tanke på pris, robusthet og enkelhet ved drift og vedlikehold. I enkelte soner er det tatt høyde 
for et annet type belegg, for eksempel naturstein eller terrazzofliser, der en oppgardering 
eller annen funksjonalitet er ønsket. Over bygulvet plasseres et «tre-hus» som rammer inn 
utsikten mot syd og nord. 

Takkonstruksjonen og konstruksjonen av yttervegger med innvendige overflater i terminalen 
foreslås utført i en kombinasjon av massivtre, laminert tre og andre trekonstruksjoner. På 
samme måte som betongen, vil det være interessant å utnytte treets opprinnelige overflate 
og farge.  
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Glassfasadene mot syd kan kombineres med solceller som er integrert i glassfeltene, men 
dette er ikke inkludert i skisseprosjektet.  

 

 
Figur 14: Terminalens sydfasade 

Det litt grove, storslagne rommet skapt av betong, tre og teknologiske glassflater vil danne 
en fin ramme for innredningen av terminalen med maskiner, installasjoner og porter utført av 
presist metall, ved siden av en kommersiell del med autentiske elementer og et levende og 
variererende uttrykk.  

En belysningsteknologi med stadig mer innovativ utvikling basert på ledlys vil kunne gi et rom 
der en i liten grad ser selve lyskilden og installasjonene rundt. Det er lagt opp til at det 
innvendige rommet i stor grad belyses på gulvnivå og nedenifra mot tak og vegger. Å belyse 
materialenes overflater, vil gi et monumentalt, rustikt uttrykk som vil bli en opplevelse både 
utenifra og i rommet.  

Ettersom bygningen søker en ærlig nøkternhet, oppmerksom mot sine omgivelser og mulige 
synsvinkler mot det storslagne landskapet, vil materialiteten gjennomgående være lavmælt 
og forsiktig. Overflater skal velges med tanke på levetid, drifts- og vedlikeholds intervaller og 
egnethet til aktuell bruk. Sekundære arealer skal ha en nøktern og robust utførelse. 
Toalettanlegg og våtrom arealer utføres med keramiske fliser av standard robust kvalitet. 
Akustiske elementer må behandles videre i forprosjektet, men konstruksjonene og 
overflatene i tre er et godt utgangspunkt for videre detaljering.  

Endelig materialvalg gjøres med utgangspunkt i valgt Breeam-nivå, og sees i sammenheng 
med miljøregnskapet og helhetstanken for prosjektet. 

3.4.6 Driftsbygg, brannstasjon og energisentral 

Driftsbyggene består av driftsbygg og brannstasjon, energisentral, garasjebygg, hovedport, 
tømmestasjon og ett båthus for beredskap (naust). Driftsbyggene er programmert og 
utformet på bakgrunn av relevante referanseprosjekter fra samme kategori lufthavner, med 
unntak av tømme-stasjon, og gjennom tilbakemeldinger fra brukerne lokalt og sentralt. 
Driftsbyggene vil i hovedsak bli utformet som selvstendige funksjoner, men med utforming og 
materialitet fra Terminalbygget som bakteppe. Det er intensjonen at alle bygg som tilhører Ny 
lufthavn Bodø på en nøktern og naturlig måte forteller omgivelsene at de er en del av 
lufthavnen. 

Driftsbygg og brannstasjon 
Driftsbygg og brannstasjon er lokalisert inntil Rishaugen øst for terminalbygget. 
Brannstasjonen henvender seg mot flysiden mens verkstedgarasjen i driftsdelen ligger i 
retning mot terminalen. I sørvestre hjørne av bygget ligger vaktrommet for best mulig 
overvåkning av baneforhold og beredskap. Driftsbygget har gjennomkjøringsmulighet for å 
forenkle operasjoner med store brøyte- og feiekjøretøy, etc.  
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Driftsbygget ivaretar funksjoner for FNT siden lufthavnen planlegges med Remote Tower. 
Regulatorrom for banelys er også lagt hit, men kan også etableres i Energisentralen. 

Energisentral 
Energisentral er lokalisert nært driftsbygget og nær hovedport øst for terminalbygget. Energi-
sentralen er primært planlagt for å ivareta arealbehovet for nødvendig infrastruktur og energi 
til Avinor sine bygg, men kan også oppdimensjoneres for å ivareta energibehovet for øvrig 
bygningsmasse på flysiden. 

Hovedport 
Hovedport er lagt i nordøstre hjørne av Avinor sitt anlegg. Den er planlagt med to porter slik 
at trafikk til Avinor kan betjenes i en retning og trafikk til GA og Forsvaret m.fl. kan styres inn 
på egen intern vei. Trafikk til Forsvaret og GA er antatt å ha et annet behov mht. 
åpningstider, og port kan eventuelt fjernstyres og overvåkes fra Forsvarets eget anlegg. 

Tømmestasjon 
Funksjon for tømmestasjon er lagt i nærheten av hovedport og driftsbygg øst for terminalen 
med enkel adkomst via internveien nord for commuterpiren. Tømmestasjon er lagt innenfor 
CP-området. Mal for romprogram er hentet fra skisseprosjekt for tilsvarende anlegg på 
Bergen lufthavn, Flesland. 

Båthus for beredskap / båtnaust 
Kartlegging av beredskapsbehov er ikke ferdig utredet, men det er i skisseprosjektet medtatt 
naust for beredskapsbåt i eksisterende båthavn sør for ny rullebane. Rutiner for båtutsett og 
egnet lokalisering er ikke planlagt i detalj, og forutsettes utredet i forprosjektet. I skisse-
prosjektet er det forutsatt et båthus med utsettingsrampe for å gi mulighet for samme 
utsettingsprosedyre både ved flo og fjære.  

3.4.7 Brannkonsept 

For terminalbygget er det i brannstrategien lagt opp til krav og ytelser som skal ivareta 
personsikkerhet, materiell sikkerhet, brannvesenet og operativ drift. Det er planlagt å benytte 
materialer som har gode branntekniske egenskaper og installering av pålitelige tiltak som 
slokkeanlegg, brannalarmanlegg, skilting og nødlys/ledelys, samt røykventilasjon i enkelte 
områder. Det planlegges også for å etablere mulighet for rask og sikker rømning, enten ut på 
apron eller mot hovedinngangen. Rømningsveier vil være dører i fasade, interntrapper, 
lukkede trapperom eller passasjerbroer i kombinasjon med trapper i fastpunkter.    

Brannteknisk oppdeling av terminalbygget er basert på at det etableres brannskille mellom 
publikumsarealer og øvrige arealer, samt at tekniske rom/tekniske områder etableres som 
egne brannceller. Eventuell oppdeling inne i publikumsområdet i terminalen vurderes i neste 
fase.  

Øvrige bygninger som ikke er del av terminalbygg plasseres med en avstand på 8,0 meter. 
Alternativt  kan bygningsmessige tiltak være i form av brannvegg mot disse, men kostnad for 
dette er ikke medtatt i skisseprosjektet.  

I driftsbygninger vil ofte innholdet ha størst verdi, og det må derfor påregnes både 
slokkeanlegg, brannalarmanlegg, skilting og nødlys/ledelys. Rømning sikres med dører til det 
fri og til lukkede trapperom. Eventuelle tiltak for å sikre innholdet spesielt må vurderes 
særskilt. De ulike drifts-funksjonene separeres med brannceller. Andre bygninger plasseres 
med minst 8,0 meter avstand. 
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3.4.8 VVS-anlegg 

Generelt 
Terminalbygget og driftsbygninger skal utstyres med moderne robuste VVS-tekniske anlegg 
som skal utformes med særlig fokus på fleksibilitet og energibruk. Egenprodusert termisk 
energi  (varme og kjøling), føres i teknisk kulvert fra energisentralen frem til rørsentral i 
terminalbygget for videre distribusjon ut til bygget.  Det etableres vanninnlegg for 
forbruksvann og sprinkler i terminalbygg og i energisentralen. 

Røranlegg 
Det legges vekt på at spillvann i størst mulig grad skal føres i selvfallsledninger. Byggets 
størrelse og geometri vil medføre lange føringer av selvfallsledninger. Pumping av spillvann 
må påregnes. Omfang av behov for pumpeinstallasjoner utredes i forprosjektet. Fettholdig 
spillvann fra serveringssteder og arealer med matproduksjon skal føres til utvendig nedgravd 
fettutskiller. Fettutskiller plasseres nært arealer der fettholdig avløpsvann produseres, og 
med god adkomst for tømmebil. 

Alle vannbårne oppvarmings systemer skal være lavtemperatur og utformes med fokus på 
optimal energibruk. I terminalen vil oppvarming med gulvvarme benyttes som hovedprinsipp i 
alle publi-kumsarealer. I kontorer for administrasjon og andre arealer for ansatte, samt i 
lagerarealer benyt-tes radiatoroppvarming. Glassfasader skal sikres mot kaldras. 

Gulvvarme legges til grunn som hovedprinsipp for oppvarming av driftsbygg. I 
kontorfunksjoner og lagerarealer er det lagt opp til radiatoroppvarming.  

Bygningsmassen utstyres med sprinkleranlegg eventuelt andre slokkemiddel der vann ikke 
er egnet. Slokkeanlegg skal utformes i samsvar med brannkonsept for bygningsmassen 
samt gjeldende regelverk.  

Luftbehandlingsanlegg 
Luftbehandlingsanleggene skal sørge for et inneklima med god luftkvalitet, termisk komfort 
og trivsel. Alle systemer skal utformes slik at valgt Breeamklasse oppnås. Breeam vil således 
legge føringer for de krav til SFP faktor (kW/m2/s) og varmegjenvinningsgrad som legges til 
grunn for utforming av luftbehandlingssystemen. 

Luftbehandlingsaggregater plasseres i tekniske rom i mezzaninetasje, plan 3, og plan 1. 
Herfra distribueres filtrert og forvarmet tilluft ut til bygget. Tilførsel av friskluft fra inntak over 
takflaten legges til grunn som hovedprinsipp. Tilluftsorganer må være tilpasset luftilførsel fra 
store høyder og varierende tilluftstemperatur.  

Terminalbygget har stor åpenhet, og det legges opp til sentrale avtrekk plassert høyt i hallen. 
Arealer med matproduksjon og servering, samt toalettkjerner skal ha separate avtrekk. 

Plassering og utforming av luftinntak skal sørge for lav hastighet over inntaksrister slik at ikke 
regn og snø trenger inn og at gjenriming av inntaksrister unngås. Luftinntak plasseres slik at 
krav til ekstern forurensing ivaretas og kortslutning mellom luftinntak og -avkast unngås.  

Som hovedprinsipp legges det til grunn at kjøling i størst mulig grad skal gjøres med kjølt 
ventilasjonsluft. Behov for lokal kjøling skal i størst mulig grad gjøres med isvann produsert i 
energisentralen. Dersom dette ikke er mulig skal det velges utstyr som benytter naturlig 
kuldemedium. 

3.4.9 Elektro 

Generelt 
Generelt skal det benyttes systemer som gir lave energikostnader og lave driftskostnader i et 
livssyklusperspektiv (LCC). Anleggene skal prosjekteres med sikte på rasjonell drift og 
vedlikehold, driftssikkerhet, renholdsvennlighet, fleksibilitet samt optimalt energiforbruk. 
Nødvendig reserve-kapasitet for å ivareta fremtidige utvidelser og endringer hensyntas. Alle 
føringer planlegges med god tilkomst også etter byggeperioden, for drift og etterarbeid. Det 
tilstrebes en løsning med separate føringsveier for IKT og elkraft der hvor dette er mulig. 
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Høyspent - Nettstasjoner 
Det etableres en energisentral i tilknytning til driftsbygget. I sentralen etableres en nettstasjon 
med transformator 11 kV/400 TN, for forsyning til varmeproduksjon, banelysanlegg og 
driftsbygninger som brannstasjon og sweeperhall. Det etableres også en egen nettstasjon for 
terminal og parkeringshus. Nettstasjonen dimensjoneres for 100 % utvidelse av 
transformatorkapasiteten med plass til en ekstra trafo og høyspentbryteranlegg. Dette for å gi 
mulighet for fremtidig økning i kapasitet til lading av større kjøretøyer og fly. Det er medtatt 
føring for høyspent i kulvert mellom energisentral og terminal. 

Lavspent  
Hovedforsyningen deles opp i tre ulike prioriteringer 1. 2. og 3, der 3. pri er bare nettkraft 
mens pri 1 og 2 skal også ha forsyning gjennom reservekraftanlegg.  

Hovedfordeling for terminal etableres sentralt i første etasje for mest mulig effektiv utbredelse 
av stigenett samt tilknytning mot flyside for forsyning av flyoppstilling. Fordelingene deles opp 
slik at det blir egne skap for hver spenningstype. 

Hovedfordeling for driftsbygningene etableres i område mellom brannstasjon og sweeperhall. 

Det benyttes et enhetlig system for hovedfordelinger og underfordelinger. Krav til selektivitet i 
NEK skal overholdes og dokumenteres. 

Belysning, nødlys 
Det skal legges stor vekt på å få en så energieffektiv belysningsløsning som mulig uten at 
dette går på bekostning av kvalitet. Dette innebærer bruk av LED armaturer og riktig 
behovsstyring som tilstedeværelsesdetektering og utelyskompensering. Det skal etableres 
smarte styringssystemer for å ivareta en effektiv drift av belysningen. Dette utredes videre i 
forprosjektet. Minimum 30 % av belysningen i publiumsarealer skal forsynes fra reservekraft. 

Reservekraft og avbruddsfri strømforsyning 
Det etableres reservekraftaggregater for å dekke flyplassens behov. Grunnet store avstander  
er det forutsatt separate løsninger for terminal og driftsbygninger/energisentral/ banelys.  

Det etableres sentraliserte systemer for avbruddsfri strømforsyning for alle anlegg i terminal 
og driftsbygninger hvor dette er påkrevet, så som IKT, sikkerhetssystemer, gateskranker 
mm.  

3.4.10 IKT 

Tele og automatisering 
Det etableres eget hoved IKT-rom for terminal og et eget for driftsbygningene, basert på krav 
for mellomstore flyplasser. Rommene etableres med eget teknisk datagulv med kjøling, 
tidligvarsling og eget slukkeanlegg. 

Et fulldekkende trådløst nettverk med god kapasitet etableres, slik at det er tilrettelagt for 
moderne tjenester for reisende. 

Brannalarm 
Brannalarmanlegget skal utføres som et fulldekkende automatisk, adresserbart anlegg med 
direkte varsling til alarmmottak, samt optisk varsling. Dette gjelder også passasjerbroer og 
fastpunkter. 

Lyd og bildeanlegg 
Alle skranker i gater, og betjeningsdisker skal ha teleslynge inkludert iht. TEK17/EN11001. 

Et eget ITV anlegg etableres basert på IP. 

3.5 Landside (U5) 

3.5.1 Forplassen 

Etter en prosess hvor ulike størrelser og løsninger på forplassen har blitt drøftet, omhandler 
skisseprosjektet to hovedstørrelser:  
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• Forplass med dybde lik sikkerhetssonen på 30 meter, og bredde lik lengden av 
terminalens fasade. Dette gir en forplass på ca. 3 000 m2. Denne løsningen er lagt til 
grunn i kostnadsberegningen med høykvalitetsdekke og tilhørende 
møbleringselementer. 

• Forplass med utvidet forplass med dybde 50 meter og bredde lik lengden av 
terminalens fasade. Dette gir en forplass på ca. 5 000 m2.  

Behov for terrorsikring medfører at trafikken ikke skal komme nærmere selve terminalen enn 
30 meter. Begge alternativene tilrettelegger for kommersiell utvikling, men det siste 
alternativet er bedre tilpasset kommersiell utvikling med hotell og kontorbygg I de 
etterfølgende skissene/illustrasjonene er det vist en forplass med 50 meter dybde. Det videre 
arbeidet med forplassen og omfang av kommersielt areal må avklares i forprosjektet. 

Begge alternativene har plass til alle elementer den må romme, blant annet:  

• Terrorsikring 
• Sykkelparkering 
• Stativ bagasjetraller 
• Infotavler 
• Søppelkasser, sitteplasser, plantekasser 
• Kommersielt areal 
• Innkjørings- og snumulighet for beredskapskjøretøy 

Forplassen skal i tillegg være en velkomst for reisende og bindeledd til Bodø by. Den skal 
knytte terminalen sammen med omgivelsene, og være en forlengelse av terminalen mot 
byen. For å skape dette innholdet er det vurdert steder og naturfenomener fra Bodø og 
nærliggende omgivelser som kan trekkes inn i designet og materialbruken. Dette er 
elementer som vil gi lufthavnen lokal forankring og samtidig forme sin egen historie. 
Illustrasjonen under er ment som en visualisering av hvordan lokale elementer kan benyttes, 
hvor f.eks. Saltstaumen ligger som et  mønster i dekket. Felter med beplantning bidrar til 
menneskelig skala på den store forplassen, og fungerer som «hvileskjær» mellom mulige 
kommersielle arealer. Sittekant og plantefelt er benyttet som en del av terrorsikringen. 

 

 
Figur 15: Forplassen – lokale elementer er brukt som inspirasjon for å gi plassen lokal forankring  
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3.5.2 Trafikksystem og parkering 

Det er vurdert flere alternativer for utforming av landsiden med tilhørende 
landskapsutforming. For atkomstveien er prinsipp fra heltheltsplanen benyttet, med to eller 
tre rundkjøringer i forkant av terminalen. Anbefalt alternativ for trafikksystemet er vist på 
skissen nedenfor, og kan kort oppsummeres i det følgende: 

• Det kan etableres en parkeringskjeller under forplassen, men denne inngår ikke i 
skisseprosjektet. Trafikken er enveiskjørt foran terminalen i retning mot klokken. 
Bussoppstilling nærmest terminalen, deretter drosjer og så personbiler «kiss and fly».    

• Varelevering i vestre del med 2-veis trafikk 
• Totalt er det lagt opp til 750 parkeringsplasser for åpningsåret. Det er muligheter for å 

utvide bakkeplaneringen i østlig retning. Det er lagt opp til kortidsparkering foran 
terminalen. Langtidsparkering  får atkomst via rundkjøring i østre del av landsiden. 

• Eventuelt næringsbygg i nordre del gis atkomst og tilhørende varelevering 
• Mellom langtidsparkering og flyside er det tilrettelagt for fremtidig næringsbebyggelse 
• I østre del av landsiden er det et eget internveisystem med fortau, samt med atkomst 

til GA,  hovedport og 330 skvadronen, dels via eksisterende veisystem 

 

 

 
Figur 16: Trafikksystem og parkering  
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3.5.3 Kollektivtrafikk og drosjer 

Anbefalt alternativ legger opp til at både buss og drosjer får oppstilling parallellt med 
terminalen. Det legges opp til enveis trafikk foran terminalen. Det er satt av plass til to 
parallelle oppstillingsfelt for buss med tilhørende forbikjøringsfelter. Det vil være kapasitet til 
åtte busser i dette området. I tillegg kan det stå en buss på skrå i både inn- og utkjøring. En 
ytterligere reserve oppnås ved at busser kan parkere langs fortau for den utgående 
kjøreveien. Kapasitet for busser med behov for tre rutebusser og seks charterbusser er 
derfor mer enn oppfylt. Det antas at autonome busser kan benytte det samme systemet. 

Utenfor bussfeltene er det eget felt for drosjer. Området er utvidet i østre del slik at det er 
plass til to oppstillingsfelt for drosjer. Bom settes opp i forkant for innkjøring til buss- og 
drosjefelt. Det legges opp til at bevegelesehemmende også kan få kjøre eller bli satt av 
nærmest terminalen. 

3.5.4 Landskap 

Anbefalt alternativ åpner muligheten for en sentrert gang-/sykkeltrasé som ligger rett i aksen 
ut fra terminalbygget. På siden av gangaksen er det satt av arealer som gir muligheter for å 
skape gode opplevelser på vei inn og ut av terminalen. Det er få kryssningspunkter mellom 
gående-/syklende og biltrafikk. Det er lagt til rette for at gang-/sykkeltraséen mot sentrum kan 
krysse under atkomst-veien. 

Det kan etableres en ny turvei langs sjøen ved lufthavnen som vil skape nye 
rekreasjonsmuligheter i et område som i mange tiår har vært disponert av Forsvaret. 
Mulighetene for dette må avklares videre i forprosjektet i forhold til detaljerte planer for 
utfylling i sjø, drift av lufthavnen og Forsvarets videre behov for arealer og installasjoner. 
Kostnader for en ev. turvei og nødvendig gjerde er ikke medtatt i skisseprosjektet. 

 

 

 
Figur 17: Ny turvei langs sjøven ved lufthavnen kan knytte seg til Bodø sentrum og øvrig eksisterende 
turveinett  

3.5.5 Arealer for fremtidig utvikling 

I områdereguleringsplanen er det avsatt betydelige arealer innenfor Avinors fremtidige 
eiendomsgrense, hvor Avinor gjennom detaljregulering kan utvikle kommersiell virksomhet i 
tilknytning til NLBO. 
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3.6 Flysikring og remote tower (U6) 

Dagens Bodø Lufthavn skal flyttes; og rullebane, terminal, og utstyr og bygg for yting 
flysikringstjenester til lufthavn legges ned, og reetableres på ny lokasjon. Omfang av arbeidet 
som skal gjøres, inkluderer hvordan innflygings prosedyrer og luftrommet skal organiseres, og 
hvordan navigasjonshjelpemidler og kommunikasjonssendere/mottaker etableres. 

Tjenesteform er basert på trafikkvolum i form av antall flybevegelser. Dette er regulert i 
forskrift: For Bodø sin del innebærer dette at lufthavnen skal være kontrollert (ATC) og ha 
egen innflygingskontroll (APP). Det skal etableres en tårnløsning basert på flygekontroll-
tjeneste med fjernstyrt tårn (RT). 

Navigasjon skal etableres i samsvar med gjeldende praksis for LH-konsept C; med både 
konvensjonelle og satellittbaserte prosedyrer for navigasjon og innflyging. PBN 
Implementation Plan Norway ver. 3.0 June 2013 (PBN-planen); og EASA/EU PBN IR skal 
overholdes. Banene instrumenteres med ILS/DME (til CAT-I eller CAT-II minima) og PBN i en 
«hybrid løsning». Det vurderes også om RNP-AR vil være fordelaktig sett opp mot 
miljøhensyn. 

Flyværtjenesten er regulert i.h.t. to forskrifter: BSL G 7-1 Forskrift om Flyværtjeneste BSL G 
4 – 1 Forskrift om luftromorganisering (Vedlegg 7, nødvendig utstyr). 

3.7 Arkitektonisk utforming 

3.7.1 Terminal  

Terminalbygningen utformes med vekt på å gi god funksjonalitet, logistikk og optimal flyt for 
de reisende der en ivaretar gode forhold både for commuterfly (i framtiden elektriske) og 
større fly med brotilknytning. Det valgte hovedgrepet bygger på en løsning der avreisende og 
ankommende passasjerer ivaretas på et hovednivå i terminalen («bygulvet»). Dette legger 
grunnlag for at det i fremtiden kan knyttes sammen med et helhetlig bygulv, som etablerer 
møteplasser, atkomster til supplerende byfunksjoner, kommersielle muligheter og urbant 
potensial. Den naturlige nærheten til Bodø by er viktig i dag, og denne må videreføres i ny, 
moderne og forbedret utforming med etableringen av Ny lufthavn Bodø.  

Arkitektonisk vektlegges og ivaretas kontakten med det storslåtte kystlandskapet i nord 
(Lande-gode) og syd (Salten). Terminalens oppbygging baseres på fire hovedelementer: 

• Et podium utført av plasstøpt betong som etablerer hovednivået i terminalen 
• En trekonstruksjon danner tak og veggkonstruksjoner over hovednivået 
• Horisontale glassfelt som sikrer utsyn og tenkes kombineres med solceller 
• En robust ytterkledning med detaljering som motstår vind og vær, og som ivaretar 

krav til refleksjon 

En viktig intensjon ved utforming av hovedgrep og arkitektur for Ny lufthavn Bodø er å 
etablere et grunnleggende prinsipp og en enhetlig arkitektur som kan videreføres i de 
framtidige byggetrinnene. Enkle, logiske og bærekraftige løsninger er en forutsetning for å få 
dette til. Med dette prinsippet vil en oppnå at framtidige tilbygg og utvidelser framstår som 
helhetlige. 

3.7.2 Typologi 

Studier 
Som svar på presmissdokumentets krav om å vurdere alternativer, ble det i tidlig fase av 
skisseprosjektet gjennomført studier av en rekke mulige typologier i tillegg til prinsipp-
løsningen som var vist i masterplanen. I studien ble det identifisert og nærmere vurdert andre 
typologier («Vinkel» og «Boksen»), i tillegg til anbefalt typologi - «Tosidig pir» - for å se 
forskjellige effekter i forhold til arealbruk både inne i terminalen og på flysidearealene, samt i 
forhold til passasjerstrømmer og drift på flysiden. Det ble også utført studier av hva alternativ 
1.a), 1.b) og 1.c), som ble gitt som utgangspunkt i premissdokumentene, faktisk 
representerer sett i sammenheng med programmerte arealer og programmerte antall 
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flyoppstillingsplasser. Som valgt løsning som anbefales i skisseprosjektet er det utviklet et 
alternativ 1.e) som optimaliserer de foretrukne kvalitetene i fra de innledende studiene. 

Tosidige pirer 
På bakgrunn av typologistudien ble løsningen med tosidige pirer videreført som anbefalt 
typologi.  

En viktig beslutning var å etablere en samlet forplass, der en gikk bort fra trafikk i to plan slik 
det er bygget på de større lufthavnene Værnes, Flesland og Gardermoen. Dette grepet er 
viktig både for å forberede framtidig tilknytning på bysiden, og for å få kontroll på 
terminalbyggets totalareal, samt å bevare prinsippet om oversiktlighet for brukerene. 

Fordelen med denne typologien er at den gir stor fleksibilitet med hensyn til skalering av det 
første byggetrinnet og i forhold til fremtidige utvidelser, uten innvendige ombygginger og 
endring av typologi. Ulempen er at den gir noe avstand mellom kommersielle arealer og 
passasjerbroer/gater. For en lufthavn av NLBOs størrelse er denne ulempen minimal sett i 
forhold til fordelene. 

 

 
Figur 18: Tosidige pirer 2025 – alt. 1.e) 
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Figur 19: Tosidige pirer 2065  

 

3.7.3 Driftsbyggene  

Arkitektonisk skal driftsbygningene og terminal fremstå som en helhet. Derfor er 
driftsbygningene utført med samme knappe og værbestandige detaljer, samt en lys 
platekledning med ikke reflekterende overflate som på terminalen. Konstruksjon av tak og 
bærevegger er i størst mulig grad tenkt utført med laminert tre, massivtre og stenderverk av 
tre, men enklere byggesystemer for industribygg vurderes også. Driftsbyggene vil bli utformet 
i hovedsak som selvstendige funksjoner, men med utforming og materialitet fra terminal-
bygget som bakteppe. 

3.7.4 Landside 

Bodø er kjent for sin kystkultur og storslåtte natur med hav og fjell. Utformingen av landsiden/ 
bysiden åpner for en mulighet for nærhet mellom lufthavn, natur, og kontakt med Bodø 
sentrum for alle trafikanter og med et eget fokus på gående og syklende. Forslaget har korte 
linjer fra fly til gangforbindelse både inn til sentrum og ut i naturen, og rundt flyplassen.  
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Figur 20: Illustrasjon som viser landskapet ved adkomst til terminalen fra parkeringsplass  

En grønn park på flyplassens landside vil forsterke og forbedre inntrykket av en lufthavn som 
knytter seg til sine omgivelser. Flyplassparken vil kunne bidra til en god overgang mellom 
terminalen og omgivelsene lufthavnen ligger i. Gang- og sykkelveien i parken leder enten til 
Bodø sentrum eller ut på en spennende opplevelsesferd langs sjøen og lufthavnen.  

Forslaget legger til rette for sammenhenger i forbindelselinjer slik at det er lett å komme ut på 
stien som fører rett ut i havgapet med en ny kyststi. Kyststien kan utvikles til å være en unik 
turopplevelse med en blanding av det urbane, det ville og naturlige.  

Tilrettelegging for en tursti gir mulighet for at reisende på dagstur i byen kan gå rett ut og 
oppleve nærheten til Bodøs natur. 
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4 ANLEGGSGJENNOMFØRING OG FASEPLANER 

4.1 Innledning 

Forslag til faseplan har lagt til grunn en anleggsstart etter at Forsvaret har trukket seg ut og 
frigitt området. Dette skal etter planen være i 2022.  

Det må i forprosjektet utarbeides en detaljert massedisponeringsplan, da denne kan påvirke 
fremdrifts- og faseplanen for anleggsarbeidene. Utfordringen i skisseprosjektet har vært at 
det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon om grunnforholdene, med stort behov for å gjøre 
foreløpige antagelser.  

Prosjektområdet er stort og gir muligheter til å ha mange parallelle aktiviteter. Dette 
forutsetter imidlertid at man bør redusere antall entreprenører (og antall grensesnitt) som 
jobber samtidig, for å unngå for stor risiko knyttet til uforutsette elementer/hendelser. I 
forbindelse med faseplanleggingen er anlegget delt inn i forskjellige områder med ulike 
karakteristika, kfr. Figur 21. 

• Område 1 (ø og v): Sjøfyllinger 
• Område 2: Der hoveddelen av bygninger kommer 
• Område 3: (ø og v): Store landfyllinger 
• Område 4: Sprenging for bruk i land- og sjøfyllinger 
• Område 5: Riggområde for terrengarbeidene  
• Område 6: Sprengning for bruk i land- og sjøfyllinger 
• Område 7: Riggområde for terminal og andre bygg, senere landside (kan utvides 

noe) 

 
Figur 21: Områdeinndeling – faser og anleggsgjennomføring 

4.2 Anleggsfaser 

Anleggsgjennomføringen er inndelt i en rekke faser. I det etterfølgende er disse listet med 
angivelse av hovedarbeider i hver fase. 

• Innledende arbeider (kan gjennomføres før anleggsstart i 2022) 
o Forberede atkomstvei inn til anleggsområde. 
o Fremføring av tekniske infrastruktur inn til anleggsområdet 
o Klargjøring byggherrens rigg 
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o Oppstart sjøarbeider, spesielt det arbeidet som må utføres fra lekter 
o Etablere nytt flyplassgjerde der anleggstrafikk kommer innenfor eksisterende 

gjerde 
• Fase 1A - Forberedende arbeider II, rigging etc. (stipulert varighet på ca. et halvt år) 

o Avtaking av vegetasjonsdekket og planering av område 5 for riggformål 
o Legging av utslippsledning og omlegging av kabler 
o Området for mellomlagring av masser sikres med grøft og sedimentasjonsanlegg 
o Klargjøring av område (eksist. steinbrudd sør) for håndtering av forurensede 

masser 
o Sjøfylling med lekter for sjødybder større enn 3-4 meter 
o Omlegging av kabler og ledninger 

• Fase 1B - Riving (gjennomføres fra anleggsstart) 
o Riving av sheltere, andre bygninger, drivstoffanlegg, oppstillingsplasser, teknisk 

infra-struktur og veger som ikke skal være i bruk. Område 5 prioriteres, deretter 
område 7. 

o Ferdigstille planering av område 5 
• Fase 2A - Forurensinger (gjennomføres etter at fase 1A er ferdig)  

o Masseflytting fra hotspots til deponi for forurensede masser  
o Masseflytting usikre forurensede masser til mellomlager for prøvetaking  
o Masseflytting av mindre forurensede masser til mellomlager 

• Fase 2B - Masseflytting område 1 sjø (gjennomføres fra anleggsstart) 
o Avtaking av vegetasjonsdekket område 6 
o Sprengning og masseflytting fra område 6 til grunne sjøområder i område 1v og 1ø 

• Fase 2C - Masseflytting område 1 sjø (gjennomføres fra anleggsstart)  
o Plastring og videre innfylling i område 1 
o Legging av overvannsledninger 
o Etablere sone for gjenbruk av mindre forurensede masser  

• Fase 2D - Masseflytting område 4, frostsikringslag (gjennomføres fra anleggsstart)  
o Avtaking av vegetasjonsdekke, spregning og knusing av masser - område 4 
o Mellomlagring av knuste masser til 1v og 1ø. Massene legges ut med overhøyder 

for forbelastning av banesystemene. Ev. overskudd til mellomlager område 5.    
• Fase 3A - Masseflytting område 2, apron og taksebane Y (gjennomføres etter fase 2): 

o Klargjøring av riggområde i område 7 
o Avtaking av vegetasjonsdekket i område 2, 3v og 3ø 
o Sprengning og masseflytting fra område 2 til område 3v og 3ø 
o Etablere byggegrop og fundamentering for terminal og driftsbygninger 
o Etablere sjøvannsinntak til energisentraler og OV-ledninger.  
o Etablere sone for lettere forurensede masser i område 3v, 3ø og 1ø 
o Anleggsveger justeres for å tilrettelegge for lagring av lettere forurensede masser 

• Fase 3B - Masseflytting område 6 (gjennomføres etter fase 2) 
o Resterende sprengning i område 6 
o Masser fra område 6 fylles inn i område 4 og 5 

• Fase 4 - Bygningsmasse (gjennomføres etter fase 3) 
o Bygging av terminal og driftsbygninger i område 2 
o Etablering av energisentral  

• Fase 5A - Overbygning, banelys og komplettering flyside (over to sommersesonger)  
o Kabelføringsanlegg 
o Drenering, forsterkningslag, bærelag og vegetasjonsdekke 
o Asfalt- og betongdekker 
o Banelys, oppmerking, skilt, navigasjon, RT, kompletteringer 
o Starte etablering av midlertidig tilknytning mellom ny og eksisterende lufthavn 

• Fase 5B - Masseflytting, overbygning og komplettering landside  
o Gjenstående masseflytting, drenering, forsterkningslag, bærelag og dekker 
o Parkanlegg, belysning og annen teknisk infrastruktur 
o Ferdigstille etablering av midlertidig tilknytning mellom ny og eksisterende lufthavn 
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4.3 Terminal 

Byggetiden for terminalen er i skisseprosjektet stipulert til å vare i to år. Det er videre antatt 
at man innenfor avsatt tidsperiode for terminal også ferdigstiller de planlagte driftsbyggene - 
hovedport, energisentral, brannstasjon, sweeperhall og verksted, tømmestasjon og båthus. 
 

Fase 1 – Tyngre råbyggfase 

Arbeidene i denne fasen for terminal, pirer og fastpunkter omfatter den tyngre del av 
byggefasen, med bunnledninger, trekkerør i grunnen, diverse betongarbeider i terminal, pirer 
og fastpunkt samt montering av tyngre konstruksjonselementer som faste passasjerbroer. 
Tekniske fag starter arbeidene med føringsveier i kulvert og sokkeletasje. 
 
Fase 2 – Lettere råbyggfase 
I fase 2 etableres de lettere bærekonstruksjoner i tre, takkonstruksjoner med røykluker, 
overlys og taktekking. Legging av gulvvarmerør og påstøp over disse. Tekniske arbeider 
pågår i hele bygget. Gulv i bagasjehall ferdigstilles - bagasjeanlegg har oppstart montering. 
 
Fase 3 – Tett bygg fase 
I denne fasen etableres «tett bygg». Prefabrikkerte fasader i glass og andre materialer 
monteres både i terminal, pirer og fastpunkter. Heiser og rulletrapper monteres inn. Tekniske 
arbeider pågår i hele bygget. Bagasjenalegg under montering. 
 
Fase 4 – Innredningsfase 
Bevegelige broer leveres og monteres. Ferdig gulv alle plan. Bagasjekaruseller, skranker, 
sikkerhetskontroll og kommersielle arealer kommer på plass i denne fasen. Tekniske 
arbeider ferdigstilles med montasje av utstyr, belysning, skjermer, alarmer etc. Fasen 
avsluttes med klargjøring for overlevering til drift. 
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5 VEDLEGG 

Vedlegg A – Forkortelser 

Alt. Alternativ 

ASDA Tilgjengelig akselerasjons-stopp distanse 

ASQ Ages & Stages Questionnaires 

BREEAM Byggets miljøprestasjon basert på områder som energibruk, inneklima, 
nærhet til offentlig kommunikasjon, materialvalg og avfallshåndtering 

BSL Bestemmelser for Sivil Luftfart 

CBRE Investment Management 

CEEQUAL Evidence-based sustainability assessment, rating and awards scheme 
for civil engineering, infrastructure, landscaping and public realm 
projects 

CS-ADR-DSN Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes 
Design 

de-ice Avisning 

D-verdi The largest overall dimension of the helicopter when rotor(s) are turning 
measured from the most forward position of the main rotor tip path plane 
to the most rearward position of the tail rotor tip path plane or helicopter 
structure. 

EASA European Aviation Safety Agency 

EL/tele Elektra / telekommunikasjon 

Fuel Drivstoff 

GA General Aviation 

Hz Hertz 

IATA International Air Transport Association 

ILS CAT-I Instrument Landing System Category I. RVR > 550 m or visibility > 
800m 

jet an airplane powered by one or more jet engines 

KODE A Vingespenn: < 15 m 

KODE B Vingespenn: 15 m til <24 m 

KODE C Vingespenn: 24 m til <36 m 

KODE D Vingespenn: 36 m til <52 m 

KODE E Vingespenn: 52 m til <65 m 

KODE F Vingespenn: 65 m til < 80 m  

KVU Konseptvalgutredning 

LDA Tilgjengelig landingsdistanse 

Line 
maintenance 

Routine in-service Inspections and day-to-day check 
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OMGWS Outer Main Gear Wheel Span 

PBN Performance Based Navigation 

PCA Preconditioned Air 

PFAS Perfluorooctanesulfonic acid 

ROS risiko- og sårbarhetsanalyse 

RVR Runway visual range 

RWY Runway 

SINTEF Forskningsinstitutt, organisert som en frittstående allmennyttig stiftelse 

TODA Tilgjengelig startdistanse 

TORA Tilgjengelig startrulledistanse 

TWY Taxiway 

TXL Taxilane 

VA Vann og avløp 

W Water 

ZEN Zero Emission Neighbourhood 

 


