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Samfunnsmål

MÅLSETNINGER OG STYRINGSPARAMETRE

Avinor skal ved utvikling og etablering av ny lufthavn Bodø legge til rette for å frigjøre 

arealer for Bodø Kommunes behov for byutvikling og bidra til å styrke regionens mulighet 

for videre vekst.

Lufthavnen skal være et regionalt knutepunkt for landsdelen og dekke de markedsmessige 

behov for flyruter, charter og frakt på en måte som bidrar til verdiskapning, næringsutvikling 

og bosetting.

Styringsparametre

1. Sikkerhet, helse, arbeids -og ytre miljø

2. Kostnad 

3. Kvalitet

4. Tid



STATUS

OPPNÅDDE MILEPÆLER

• Q3 2019 - Skisseprosjekt ferdigstilt

• Q2 2020 - KS1 ferdigstilt

• Q2 2020 - Felles tilrådning sendt SD

• Q3 2020 - Regjeringen 

har besluttet alternativ 1E

KOMMENDE MILEPÆLER

• Q4 2020 - Forprosjekt ferdigstilt

• Q1 2021 - Beslutning og anbefaling til 

SD

• Q2 2021 - Statlig KS2 ferdigstilt

• Q4 2021 - Vedtak i Stortinget

• Q1 2022 - Forsvaret flytter ut

• 2024 - 2026 - Ny lufthavn åpner



STATUS

PÅGÅENDE AKTIVITETER

• Forprosjektet gjennomføres som planlagt

• Prosjektkostnad og fremdrift ihht budsjett/plan

(Totalt budsjett 176 MNOK, Prognose 165 MNOK)

• Implementering av kostreduserende tiltak

• Utarbeidelse av gjennomføringsstrategi

• Utarbeidelse og ferdigstillelse av dokumentasjon

• Oppstartmøte KS2 i Avinor regi gjennomført

• Forberedelse til KS2 i statens regi

KLIMA OG MILJØ

• Usikkerhet og sannsynlige

kostnader til miljøopprydding

betydelig redusert.



STATUS

Foreløpige kalkyler for forprosjektet er på tilsvarende kostnadsnivå som vedtatt 

løsning fra skisseprosjektet (alternativ 1e). 

Følgende kostnadsreduksjoner/optimaliseringer er implementert i forprosjektet:

• Byggherrekostnader

• Flyside – asfalt i stedet for betong på Commuterplasser

• Flyside – optimalisering av terreng

rullebane/taksebaner

• Flyside – generell optimalisering harde flater

• Terminal – endrede dimensjoneringskriterier

baggasjeanlegg

• Landside – fjerning av p-plasser langtidsparkering

Det pågår arbeid med flere mulige 

kostnadsreduserende tiltak - underlaget til KS2 i Avinor

Kuttliste skal også etableres



HELHETSPLAN
• Rullebane 2600/2750

• 2.3 mill PAX

• Flystørrelse kode E

• Fleksibel for utvidelser

• 22.000 m2 terminal og driftsbygg

• Ca 3.5 mill m3 fjell og løsmasser

• 650.000 m2 asfaltert areal



• Finansieringsmodell

• Avtaler om grunnerverv

• Bodø kommunens bidrag

• Statens reelle bidrag

• Totalkostnader

• Forsvarets behov

• KS2 i statlig regi

• Tid frem til stortingsvedtak 2021

• Avinors finansielle situasjon

UTFORDRINGER



AVINORS FINANSIELLE SITUASJON 

Korona rammer både trafikk og inntekter

• Trafikk: Avinor forventer at vi returnerer til 2019-tall ca. i 2025

• 2020 er et «tapt» år – statlig kapitaltilskudd sikrer videre drift

• Samlede bortfall av inntekter for Avinor i 2020 i nivå 7 til 8 milliarder kroner 

• Prosjekt «lønnsomt Avinor» er iverksatt. Dette inkluderer milliardkutt og 

redusert bemanning

• Mål om raskest mulig å bli selvfinansiert igjen.



VIDERE FREMDRIFT

• Avinor ønsker å fortsette med detaljplanlegging i 2021

• I tråd med politiske signaler

• Sikrer kontinuitet i prosjektorganisasjon

• Viderefører kompetanse

• Raskest mulig fremdrift i tråd med intensjonen i NTP

• Nødvendig med støtte fra Avinors konsernstyre og eier

• Nødvendig med videreføring av samarbeid med Bodø 

kommune



ILLUSTRASJONER
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