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Oppnådde milepæler

•Enighet om arealfordeling lufthavn – bydel

•Områdereguleringsplan for ny lufthavn vedtatt

•Regjeringen har besluttet utbyggingsalternativ 1e

•Sanering av to av tre fredede sheltere

•Omfattende kartlegging av forurensing 

•Godkjent plan for opprydding av 4 PFAS-hotspots

•Forsvarets behov rimelig avklart

•Enighet om trase for tilførselsveg

•Prinsipper for finansieringsmodellen

•Forprosjektet godkjent i Avinor

•Ekstern KS2 igangsatt av FIN og SD

•Kommunedelplan for ny bydel på høring høsten 
2021 



Finansieringsmodell

•Stort og påkrevd investeringsbehov i dagens 
rullebane og lufthavn samt verdi av dagens 
bygg og eiendom = Avinors bidrag

•Merinvestering ut over dette er et spleiselag 
mellom staten og lokale myndigheter (Bodø 
kommune og Nordland fylkeskommune)

•Lokalt bidrag:

• Ivareta ansvaret med å utvikle området på 
en bærekraftig og formålstjenlig måte for 
samfunnet

•Finansielt gjennom avkastning fra utvikling 
av eiendommen fra flyplass/kampflybase til 
salg av eiendommer til byutviklingsformål 



Forslag Nasjonal transportplan 2022-2033

«Statens finansieringsbidrag til lufthavnutbyggingen på 2,5 mrd. kroner i denne 
transportplanen, pluss et eventuelt bidrag fra staten som grunneier, ligger fast. 

Avinor AS’ finansieringsbidrag legger til grunn de investeringskostnadene som ville 
vært nødvendige for å videreføre dagens lufthavn de nærmeste årene, samt de 
fordelene Avinor AS oppnår med den nye lufthavna. 

Øvrige kostnader må dekkes av Bodø kommune. 

Før oppstart av prosjektet kan prioriteres må det inngås en forpliktende avtale om 
finansiering fra kommunen og Avinor AS, samt håndtering av eventuelle 
kostnadsendringer i byggefasen. Alle følgekostnader må være finansiert før 
prosjektet kan startes opp. 

Finansieringen må være i overensstemmelse med statsstøtteregelverket.»



Grunnlag for lokal finansiering

•Hva vi overtar

•Tilstand på det vi overtar

•Hvordan opprydding av forurensning, anlegg 
og infrastruktur håndteres og kompenseres

•Ev. heftelser eller begrensinger fra selger 
som følger med

•Risikofordeling mellom selger og kjøper

•Når vi overtar eiendommen

•Når vi må betale

•Hva vi må betale

•Hva eiendommen kan brukes til

•Potensial for utvikling og salg





Støysone – og betydning for byutvikling
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Figur 4 Foretatte miljøtekniske undersøkelser med klassifisering (Blå = 1, Grønn = 2, Gul = 3, Oransje = 4, Rød = 5) 



Bygg og anlegg

•Ca. 60 000 m2 bygg

•Nord for rullebane:

•Terminal, tårn og driftsbygg Avinor

•Redningstjenesten

•Sørøst for rullebane:
•Kaserner, messer, velferds- og 
idrettsbygg, kontorbygg 

•Lager og verksted

•Sheltere og hangarer

•Varierende standard og alder



Overordnet vurdering av begrensninger for arealdisponering



Utbyggingsområde fra 
parallelloppdraget



Utkast arealdisponering



Utviklingspotensial

Med 1,15 % årlig befolkningsvekst og 10 
daa årlig til industri/lager:

➢Ca. 50 år å bygge ut området

Sentrale forutsetninger:

-80 % av veksten legges til ny bydel

-2,15 personer per boenhet

-10 boenheter per daa i snitt

-10,5 % kalkulasjonsrente inkl. 2,5 % 
prisstigning

Dette gir en utviklingsverdi på om lag 1 
mrd. kroner.



Videre avklaringsbehov

•Utbyggingskostnader ny lufthavn 

•Ansvar for kostnadsrisiko utover P50

•Nivå på Avinors egenfinansiering 

•Herunder håndtering av fordeler ny lufthavn

•Pris på grunnerverv fra staten

•Håndtering av merinntekter på grunnerverv for 
staten ved at lufthavna flytter

•Håndtering av forurensingsansvar og 
oppryddingskostnader

•Ekstern kvalitetssikring (KS2) kan gi noen svar

•Staten ved aktuelle departement må gi noen



Videre behandling

•Nasjonal transportplan
•Regjeringens forslag i mars

•Stortingets behandling før sommeren

•Statsbudsjett 2022
•Satsingsforslag til Regjeringens 
budsjettkonferanse mars

•Oppdatering med KS2, endelig 
finansieringsforslag og avtaler mellom 
partene til budsjettkonferansen i august 

•Regjeringens forslag i oktober

•Stortingets behandling i desember

•Bodø bystyre og Nordland fylkesting
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