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Fra: Anders Westlund[goj-aw@bodo.online.no]
Sendt: 16.01.2022 18:29:39
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: VS: Innspill til arbeidet med ny by (ny bydel) 

TIL BODØ KOMMUNE
 
Jeg heter Anders Westlund. Jeg viser til Høring og offentlig ettersyn for Kommunedelplan for 
Hernes (Saksnummer 2017/15119).
 
Nedenfor er et innspill jeg ga til prosjektet «Ny by ny flyplass» i januar i fjor. Selv om 
«Kommunedelplan for Hernes» vel bare er en videreføring av «Ny by ny flyplass» sender jeg for 
sikkerhets skyld inn disse innspillene på nytt. 
 
Innspill:
1. Som en del av arbeidet med å gjøre Hernes til en grønn by (eller bydel) foreslår jeg at det 

legges opp til felles anlegg for lokalt utvunnet jordvarme for alle boliger og bygninger. 
Dermed kan bydelen bli selvforsynt med oppvarming, noe som er mye bedre og «grønnere» 
enn å frakte inn oppvarming fra et annet sted. Et alternativ til jordvarme er selvfølgelig å 
utnytte fjernvarme fra havet ved siden av, hvis det regnes for å være bedre.

2. Bydelen vil sannsynligvis ligge ganske utsatt til for vær og vind. Hvis det skal plantes 
verneskog som le mot havet eller det skal gjøres en annen massiv skogplanting synes jeg 
ikke det bør brukes utenlandske trær. Jeg mener det er riktigere for en grønn by å bare 
bruke norske trær.

 
Dette var mine innspill. Hvis dere ønsker å snakke med meg kan jeg vanligvis treffes på telefon 
900 85 806.
 
Med vennlig hilsen
 
Anders Westlund
 
*************************************
Anders Westlund
Adresse: Haugstuveien 7, 8010 BODØ.
Tlf: 900 85 806. Epost: goj-aw@bodo.online.no.
*************************************
 
Fra: Anders Westlund <goj-aw@bodo.online.no> 
Sendt: onsdag 8. januar 2020 22.01
Til: 'postmottak@bodo.kommune.no' <postmottak@bodo.kommune.no>
Emne: Innspill til arbeidet med ny by (ny bydel)
 
TIL PROSJEKTET «NY BY NY FLYPLASS»

mailto:goj-aw@bodo.online.no


 
Jeg heter Anders Westlund. Jeg bor i Bodø. Jeg hadde dessverre ikke anledning til å komme på 
folkemøtet i går, men jeg prøver isteden å gi et par innspill på denne måten.
 
1. Som en del av arbeidet med å gjøre dette til en grønn by (eller bydel) foreslår jeg at det 

legges opp til felles anlegg for lokalt utvunnet jordvarme for alle boliger og bygninger. 
Dermed kan bydelen bli selvforsynt med oppvarming, noe som er mye bedre og «grønnere» 
enn å frakte inn oppvarming fra et annet sted. Et alternativ til jordvarme er selvfølgelig å 
utnytte fjernvarme fra havet ved siden av, hvis det regnes for å være bedre.

2. Bydelen vil sannsynligvis ligge ganske utsatt til for vær og vind. Hvis det skal plantes 
verneskog som le mot havet eller det skal gjøres en annen massiv skogplanting synes jeg 
ikke det bør brukes utenlandske trær. Jeg mener det er riktigere for en grønn by å bare 
bruke norske trær.

 
Dette var mine innspill. Hvis dere ønsker å snakke med meg kan jeg vanligvis treffes på telefon 
900 85 806.
 
Med vennlig hilsen
 
Anders Westlund
 
*************************************
Anders Westlund
Adresse: Haugstuveien 7, 8010 BODØ.
Tlf: 900 85 806. Epost: goj-aw@bodo.online.no.
*************************************
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 MERKNAD TIL HØRINGSUTKAST FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 

HERNES  

Det vises til; 

• «Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Kommunedelplan for ny bydel, datert 

31.10.2018. 

• Innspill fra Arbitrasje AS for oppstart kommunedelplan, datert 10.01.2019 

• Høringsutkast for Kommunedelplan for Hernes, 25.10.2021 
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Forslag til bestemmelser i høringsutkastet: 

I høringsutkastet til kommunedelplanen for Hernes er den aktuelle eiendommen gitt reguleringsformål B1. 

Omårde B1 og B2 er angitt med følgende forslag til bestemmelser; 

§ 2.2 Boligbebyggelse (B1-B2)  

Gjelder eksisterende boliger. Samlet grunnflate i bebyggelsen skal ikke overstige 25 % av tomtens 

nettoareal, og maksimal gesimshøyde 7 m og mønehøyde 9 m. Det tillates ikke etablert nye boenheter. 

 

Merknad: 

På vegne av Arbitrasje AS sendes med dette merknad til planestemmelsene. 

Arbitrasje AS registrerer at innspillet til arbeidet med kommuneplanen (10.01.2019) ikke er hensyntatt.  

Utbygger finner det derfor svært urimelig at det ikke tillates nye boenheter på en sentrumsnær eiendom på 

nesten 4000m2. Eiendommen har kort vei til både kollektivtransport, handelsområder, skole og 

rekreasjonsområder, og ligger sentralt i overgangen mellom Bodøsjøen og Plassmyra. Eiendommen har 

opparbeidet adkomst, og er i tillegg tilknyttet gang- og sykkelvei. Områdene på og rundt eiendommen 

fremstår som grønne, åpne og med gode kvaliteter i forhold til sol og utsyn. Man anser derfor området med 

sine kvaliteter som svært relevant for fremtidig bolig- og eiendomsutvikling. 

En utnyttelsesgrad på 25% hjemler et potensielt avtrykk på ca 1000m2. I lys av kommunens høye 

bærekrafts-ambisjoner for planperioden og den nye bydelen, finner man det derfor underlig at en slik 

eiendom kun kan utbygges med 1 svært stor boenhet. 

Arbitrasje AS ønsker derfor som minimum at setningen om nye boenheter strykes fra bestemmelsen, men 

også at utnyttelse og høyder vurderes i sammenheng med et bærekraftig fortetningspotensial. 

 

På vegne av Arbitrasje AS 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Tore Stien, Sivilarkitekt   
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Bodø kommune - Bane NORs uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for 
Hernes 

Vi viser til brev datert 20.12.2021 vedrørende ovennevnte. 
 
Planen gjelder utforming av ny bydel, etter at nåværende flyplass flyttes. Planområdet ligger ca. 1,3 
km fra Nordlandsbanen og Bodø stasjon. Nordlandsbanen og Bodø stasjon er en viktig 
transportkilde i Bodø, og det må forventes at tog vil være et attraktivt reisemiddel også for brukere 
av den nye bydelen, og at utviklingen av bydelen vil føre til økende persontrafikk til og fra Bodø 
stasjon. 
 
Vedlagte mobilitetsplan viser planlagte traséer for ulike mobilitetstyper i ny bydel, og koblinger til 
eksisterende by. Det oppgis at koblinger mot eksisterende by skal beskrives nærmere i senere 
områdereguleringer, deriblant nevnes at utvidelse av kollektivnettet i Bodø inn i bydel Hernes skal 
vises i områdeplanene. Overordnet plan for teknisk infrastruktur er tydelige på mål for mobilitet og 
infrastruktur når det gjelder sammenbinding av løsninger for kollektivtrafikken i ny bydel med 
kollektivtilbudet i eksisterende by. Den viser også målsetting om at ny bydel skal være tett knyttet 
med eksisterende byområder gjennom transportnettet. Dette er i henhold til nasjonale mål om 
Bærekraftig areal- og transportutvikling. 
 
I plandokumentene er det i liten grad synliggjort hvordan kollektivtransporten skal løses, hvilket 
arealbehov som er nødvendig for å oppnå kobling mellom transportsystem i eksisterende by og 
Hernes, og hvordan kollektivsystemene skal utvikles i takt med trinnvis utbygging av bydelen. Det 
mangler også beskrivelse av adkomst til Bodø stasjon med buss og sykkel. Vi forventer at dette 
beskrives nærmere i påfølgende planprosesser.  
 
For å oppnå nasjonale føringer om bærekraftig areal- og transportutvikling, anbefaler vi at 
kollektivtransport tas inn som et tydeligere punkt i kommunedelplanen, og at planbeskrivelser, 
utredninger og eventuelt i kart for mobilitet og infrastruktur tydeligere viser forbindelseslinjer mellom 
den nye bydelen på Hernes, og sentrale målpunkter i transportsystemet, deriblant Bodø stasjon. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Britt Jorid Børset Foss 
arealplanlegger 
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Innspill Kommunedelplan for Hernes 
 
Planbestemmelser 
§2.1 Bebyggelse og anlegg  
BE Varmes konsesjonsområde omfatter Hernes. I henhold til Bodø Kommunes 
vedtak av 14.april 2011 og § 5.1.1 Energiløsning i Kommuneplanens arealdel er det 
tilknytningsplikt til fjernvarmenettet når konsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan 
leveres på konsesjonsvilkår. BE Varme har intensjonsavtale med Avinor for 
leveranse av varme og kjøling til ny flyplass, og planlegger for energileveranse til 
Hernes i kobling med eksisterende byområder. Fjernvarme er en del av Overordnet 
plan for teknisk infrastruktur (se spesifikt pkt. 7.2) og vedtak § 5.1.1 i 
Kommunedelplanens arealdel og må derfor også inkluderes i Planbestemmelser for 
Hernes. 
 
Forslag til formulering inkluderes under §2.1 i Planbestemmelser: 
 

§2.1.1 Tilknytningsplikt 
Innenfor konsesjonsområder for fjernvarme er det tilknytningsplikt til 
fjernvarmenettet når konsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres på 
konsesjonsvilkår. Tilknytningsplikten gjelder både for private og offentlige 
bygg. Tilknytningsplikten gjelder ikke for oppføring/hovedombygging av 
enebolig, rekkehus samt annen bygning som har mindre enn 500 m2 

oppvarmet bruksareal.  
 
Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at 
alternative løsninger vil være miljømessig bedre. Dokumentasjonen må være 
basert på internasjonale godkjente standarder.  
 
For bygg med tilknytningsplikt skal rammetillatelse ikke gis før det er 
dokumentert at avtale om tilknytning er inngått.  
 
 
 
 

 

__ 

Postboks 1410, 8002 BODØ 
Telefon: 75 54 51 00 
www.bodoenergi.no 
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Overordnet Miljøprogram.  
Energi.  

Målsettinger:  
BE Varme produserer fornybar fjernvarme innenfor konsesjonsområde i Bodø. 
Fjernvarme er definert som lokalprodusert energi1. Fjernvarme i Bodø har i dag en 
tilknyttet spillvarmekilde (Avinor kontrollsentral) og er i dialog med flere aktører om 
utnyttelse av potensielt store spillvarmekilder. BE Varme deler i dag energi mellom 
bygg og aktører, og planlegger for dette også i fremtiden. Fjernvarme er en 
energikilde med høy leveringssikkerhet, med NVE- RME som konsesjonsmyndighet 
og tilsynsmyndighet.  
Fjernvarme kan benyttes til teletining, støpevarme og byggvarme, som vil være 
viktige bidrag for utslippsfrie byggeplasser. Fornybar energi til utslippsfrie 
byggeplasser må planlegges tidlig. Se mer informasjon under Generelle 
kommentarer.  
BE Varme foreslår presisering av begrepet «termisk energi» med «termisk energi 
(fjernvarme)».  
 
 Klimatilpasning.  
Grønne tak vil kunne yte et viktig bidrag i den urbane overvannshåndteringen sett i 
sammenheng med forventede klimaendringer med økt nedbør og hyppigere 
flomsituasjoner2. Grønne tak kan også være positivt for lokal luftkvalitet, samt gi 
muligheter for eksempelvis urban gardening for grønn bærekraft/bynatur. Fjernvarme 
frigjør takareal fra tekniske installasjoner til grønne tak. 
 
Overordnet plan for teknisk infrastruktur 
BE Varme foreslår en tydeliggjøring presisering av begrepet «termisk energi» med «termisk 
energi (fjernvarme)».  
5.1 Etappevis utbygging av adkomst 

Hovedadkomst fase 2 og fase 3 legges i samme trasé som den militære flystripa 
(Yeenkien) med mål om å gjenbruke dekket i sin helhet.  

 
BE Varme vurderer at etablering av teknisk infrastruktur under vei/sykkelfelt/fortau vil komme 
i konflikt med gjenbruk av dekket i sin helhet; dersom dekket skal graves opp for teknisk 
infrastruktur for senere å re-etableres som vei/sykkelfelt/fortau mister man miljøgevinsten av 
gjenbruk. Teknisk infrastruktur burde om mulig etablerers i grøntareal, slik at dekket kan 
gjenbrukes i sin helhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Ofte stilte spørsmål om BREEAM-NOR 2016 – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)  
2 Rapport SINTEF Grønne tak. Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt SINTEF Bokhandel 

mailto:kunde@bodoenergi.no
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https://www.sintefbok.no/book/index/932/groenne_tak_resultater_fra_et_kunnskapsinnhentingsprosjekt
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Generelle kommentarer 
Norge har, gjennom klimaavtalen med EU, forpliktet seg til å redusere utslippene med minst 

40% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå3. 4 Klimaloven slår fast at Norge i 2050 skal 
være et lavutslippsamfunn.  
 
Bodø Kommune har ambisiøse klimamål og målsetting om reduksjon av direkte utslipp av 
klimagasser med 70% innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. BE Varme støtter Bodø 
Kommunes miljøambisjoner. BE Varme utnytter i dag lokal returtreflis til lokal 
energiproduksjon og produserte i 2021 58 GWh. I Bodø Kommunes Klima- og energiplan 
(2019-2031) er tilrettelegging av fjernvarme og sikre tilknytningsplikt i takt med utbygging et 
tiltak for bærekraftig forvaltning av avfall.  
 
I Klimakur2030 er elektrifisering utpekt som det viktigste enkelttiltaket for å oppnå minst 50% 
reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå. Rapporten 
viser at elektrifisering står for 34% av det totale potensialet for utslippsreduksjon. 
Elektrifiseringen av samfunnet vil kreve en betydelig økt elektrisitets- og effekttilgang.  
 

Fjernvarme avlaster kraftnettet 
I Bodø Kommunes Klima- og energiplan (2019-2031) er effektbruken estimert til å øke med 
hele 42% frem mot 2030. Elektrisitet er høyverdig energi som burde benyttes til elektrifisering 
av samfunnet. Fjernvarme avlaster kraftnettet og tilgjengeliggjør elektrisitet og effekt til mer 
samfunnsnyttige formål. 
 
BE Varme leverer i dag fjernvarme innenfor vårt konsesjonsområde i Bodø. Våre 
beregninger viser at BE Varme avlaster kraftnettet lokalt med omtrentlig 10%. Nettselskapet i 
området har påpekt at det er ønskelig å utnytte dagens strømnett på en bedre måte. Dette 
kan gjøres blant annet med utnyttelse av fjernvarme som energibærer. 

 
BE Varme har i dag omtrentlig 1 mil med fjernvarmenett og ca. 125 tilknyttede bygg. 
Fjernvarmenett er infrastruktur med lang levetid (80 år +) og en energifleksibel 
oppvarmingskilde. I Stortingsmelding Energi til arbeid (2020-2021) er samspill mellom 
fjernvarme og kraftsystem utpekt som tiltak for å legge til rette for framtidig elektrifisering 
uten at forsyningssikkerheten svekkes5 
 

“Fleksibiliteten som fjernvarmeanlegg tilfører energiforsyningen, er med på å 
muliggjøre videre elektrifisering og dermed håndtere klimautfordringen vi står 
ovenfor.” 

Energiminister Marte Mjøs Pedersen 16.09.20216 

 

Utnytte spillvarme 

Utnyttelse av spillvarme er sirkulært og smart ressursutnyttelse. BE Varme har i dag 
en tilknyttet spillvarmekilde (Avinor kontrollsentral) og er i dialog om utnyttelse av 
flere potensielle spillvarmekilder. EUs energieffektiviseringsdirektiv 2012/27/EU setter 
krav til utnyttelse av spillvarme og OED har foreslått nye bestemmelser i energiloven 

 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-

klimapolitikk/id2636812/  
4 Klimaendringer og norsk klimapolitikk - regjeringen.no 
5 Meld. St. 36 (2020–2021) - regjeringen.no 
6 Energiminister Marte Mjøs Persen om fjernvarme og kjøling - YouTube 

mailto:kunde@bodoenergi.no
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https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/?ch=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZB1ilaz55cI
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som pålegger kost-nytte analyse for utnyttelse av spillvarme for visse anlegg. I 
rapporten Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og 
kjøling i Norge (8/2029) bestilt av NVE, er potensialet for utnyttelse av spillvarme 
utpekt som betydelig.  
 
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 
Bygg- og anleggssektoren står for omtrentlig 40% av verdens klimagassutslipp. Den 
tredje største utslippskilden i Bodø Kommune er utslipp fra bygg og anlegg; med over 
20% av totale utslipp fra forbrenning av anleggsdiesel7. De aller fleste byggeplasser 
har betydelig høyere energi- og effektbehov enn bygg i driftsfase og tilstrekkelig 
tilgang på fornybar energi på grønne byggeplasser vil komme til å bli krevende. 
Fjernvarme kan benyttes til teletining, støpevarme og byggvarme. Dette er moden 
teknologi som vil medføre betydelige utslippsreduksjoner, samtidig som høyverdig 
elektrisitet tilgjengeliggjøres til anleggsmaskiner etc. Fornybar energi til utslippsfrie 
byggeplasser må planlegges tidlig i utbyggingsprosjekter.  
 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
BE Varme AS 
 
Eline Tomine Olafsrud 
Salgsleder BE Varme AS 
 
 
 

 
7 Bodø Kommunes Klima og energiplan (2019-2031) 
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Høringsuttalelse Kommunedelplan for Hernes 
 

- Høringsuttalelsen sendes kun elektronisk. 

 

Det vises til tilsendt høringsutkast «Kommunedelplan for Hernes» med høringsfrist 

20. februar 2022. 

 

Bodø Havn KF har selv vært invitert til å gi innspill underveis i arbeidet med 

kommunedelplanen, men ønsker likevel å komme med en egen uttalelse til det 

ferdige planforslaget. Dette for å peke på forhold som vi mener bør tas inn med tanke 

på den videre planlegging. 

Bodø Havn KF har følgende kommentarer til det tilsendte planforslaget: 

Et forhold som ikke er beskrevet konkret men som vi mener bør belyses er 

muligheten ved å flytte fergeleiet til Vestfjordfergene fra Bodøterminalen til 

Langstranda. I dag er situasjonen at Statens Vegvesen leier ca. 10 daa fra Bodø Havn 

til fergeleie, biloppstilling og døgnhvileplass for langtransport. Bodø Havn har svært 

begrenset areal, og det er ikke tilgjengelig arealer for å vokse ut over dette. I 

høysesong er det 4 ferger som betjener strekningen, som er Norges lengste 

innenlands fergestrekning, og spesielt på sommeren er det svært mye trafikk og 

periodevis oppleves det trafikale problemer knyttet til fergekøen. Videre har dette 

fergestrekket et stort antall gående passasjerer som blant annet kommer med fly til 

Bodø, og det er periodevis et stort antall gående fra Kystruten som må krysse 

på/avkjøringen til fergene (del av riksvei 80), noe som medfører HMS-risiko.  

For neste anbudsperiode har Statens Vegvesen satt som krav at 2 av fergene skal 

benytte hydrogen som drivstoff. Dette er per i dag ny teknologi og det er relativt stor 

usikkerhet knyttet til dette. Det man vet er at det vil være behov for bunkring av 

fergene i Bodø, men det er uklart hvilke krav til sikkerhetsavstand o.l. som vil gjelde 
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og det er også uklart hvor produksjon av hydrogen skal foregå og hvordan hydrogen 

skal fraktes og oppbevares på fyllingsstedene. Det som er klart er at Statens Vegvesen 

ikke ser tanking av hydrogen i indre havn i Bodø som spesielt aktuelt. I tillegg har 

Bodø kommune inngått avtale med en aktør som ønsker å etablere produksjon av 

hydrogen fra en tomt på Langstranda.  

Bodø Havn mener det bør belyses hvorvidt det vil være fornuftig å vurdere flytting av 

fergeleiet til Langstranda. Fordelene med dette vil bl.a. være: 

▪ Mulighet for sikker bunkring av hydrogen nært fergeleiet 

▪ Bunkring nær mulig produksjon av hydrogen 

▪ Tilstrekkelig plass for å ivareta økt trafikk 

▪ Unngå farlige situasjoner med gående som krysser en riksvei   

▪ Tungtransport som benytter sambandet ledes ut fra Bodø sentrum  

▪ 10 daa areal frigjøres og kan benyttes til å utvikle og effektivisere 

godsknutepunktet Bodø 

▪ Nedkorting av fergestrekningen og dermed redusert seilingstid og kostnader. 

En eventuell flytting av Vestfjordfergeleiet til Langstranda vil kreve at Statens 

Vegvesen forlenger den planlagte riksveien som skal gå til den nye lufthavnen til også 

å gå til ny havn på Langstranda. 

 

 

For Bodø Havn KF 

 

Erlend A. Willumsen 

Markeds- og utviklingssjef 
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Høringsuttalelse fra Bodø idrettsråd. Høring og 
offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes.  
 
Uttalelse fra Bodø Idrettsråd.   
Bodø Idrettsråd viser til sin uttalelse til Kommuneplanens Arealdel KPA 2022-2034.   
 
Bodø Idrettsråd (BIR) viser til høring av Kommunedelplan for Hernes.  Bodø Idrettsråd vil 
uttale følgende:   

1. BIR legger til grunn idrettens betydning for folkehelse og aktivitet i samfunnet.  BIR 

viser her til sin Langtidsplan som bygger på tre satsingsområder:  

a. Flere og bedre anlegg 

b. Attraktive idrettslag med tilbud til alle 

c. Store idrettsarrangementer til Bodø hvert år.  

2. BIR vil i dette arbeidet legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet.   

3. Det er i foreliggende planutkast ikke avsatt arealer til idrett og/eller idrettsformål.  

BIR mener at det vil være en styrke for Kommunedelplanen om den kan gjøres 

tydeligere i forhold til en satsing mot folkehelse og idrett.  BIR vil gjerne bidra i dette 

arbeidet.   

4. BIR vil vise til at det er kombinasjonsmuligheter mellom anlegg for idretten og anlegg 

for næring / industri, og vil i denne sammenheng vise til rapporten om Urban 

Industri der det bl.a. vises til anlegget «Amager bakke» i København som er et meget 

godt eksempel på en slik kombinasjon.  

5. BIR viser til at idrettsanlegg må sees i sammenheng med utviklingen innen annen 

infrastruktur – spesielt vei- og bussforbindelser og gang- og sykkelveinett.   

6. BIR ønsker at Idretten, Bodø kommune og andre interessenter snarest mulig må 

komme sammen og avklare areal i forhold til idrettens nåværende og framtidige 

behov sett i forhold til Kommunedelplan for Hernes.   

 
Bodø, 18.02 

Bodø Idrettsråd 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for 
Hernes i Bodø kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 20. desember 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Bodø kommune har vedtatt å sende kommunedelplan for Hernes ut på høring og 
offentlig ettersyn. Planen regulerer de nye arealene som lufthavnområdet etterlater 
etter avvikling av Bodø hovedflystasjon og flytting av den sivile lufthavnen.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram 14. januar 2019. Vi 
registrerer at utbygging av molo er estimert til å kreve mellom 600 000 – 1 930 000 m3 
masser, avhengig av trasévalg. § 1.6 i planbestemmelsene og overordnet miljøprogram 
legger til rette for mest mulig gjenbruk av masser, med et mål om å minimere behovet 
for uttak av jomfruelige masser. DMF er positive til å tilrettelegge for mest mulig 
gjenbruk av masser da dette er mindre krevende for areal og miljø, blant annet 
gjennom reduserte transportavstander, og er et viktig tiltak sett i et 
bærekraftsperspektiv.1  
 
DMF kan ikke se at det i planen redegjøres for om det er massebalanse mellom behov 
for masser i utbyggingen og masser som gjøres tilgjengelig innenfor planområdet. Det 
store behovet for masser til blant annet molo, indikerer at det likevel kan bli 

                                                           
 
1 DMF – harde fakta om mineralnæringen 2020 (s. 50-53): 
https://dirmin.no/sites/default/files/hf20-rapport_web_print.pdf  
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nødvendig med ytterligere masseuttak. DMF ber om at plandokumentene redegjør for 
hvor store mengder masser som skal tas ut som følge av tiltak i planen.  
 
DMF er myndighet etter mineralloven og vurderer hvorvidt et uttak er omfattet av 
mineralloven. En konkret vurdering av om et eventuelt uttak faller innenfor 
minerallovens virkeområde bør gjøres før tiltaket kommer til detaljregulering. 
 
Vurdering av minerallovens virkeområde 
Vurderingen av mineralloven sin anvendelse for tiltak som innebærer uttak av 
mineralske forekomster følger av § 3 annet ledd, som lyder:  
 
«Loven gjelder ethvert uttak av mineralske forekomster. Loven gjelder likevel ikke uttak 
som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen.» 
 
Melde- og konsesjonsplikt etter mineralloven 
Dersom DMF vurderer at uttaket omfattes av mineralloven, gjelder følgende: 
 
For samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til DMF, jf. mineralloven § 42. Melding 
skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av drift, og DMF kan kreve at det skal 
utarbeides driftsplan for slike uttak.  
 
Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse krever konsesjon før drift kan starte, jf. 
mineralloven § 43. Søknad skal sendes til DMF. Berørte parter og lokale myndigheter 
vil høres før konsesjon eventuelt gis. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Henning Sigstad 
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Bodø kommune - Kommunedelplan for Hernes. Fiskeridirektoratets 
uttalelse.  

Vi viser til planforslag for kommunedelplan for Hernes i Bodø kommune. Fiskeridirektoratet 
region Nordland uttaler seg på bakgrunn av at vi er forvaltningsmyndighet for fiskeri og 
akvakultur, samt at vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø. 
 
Fiskeridirektoratets ansvar, medvirkning og anbefalinger 
Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet 
gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. 
Samfunnsoppdraget overlapper i stor grad med FNs bærekraftsmål nummer 14 «Bevare og 
bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Vi skal 
ivareta fiskeri- og havbruksnæringa sine interesser i planarbeid.  
 
For å oppnå god sameksistens og utvikling i kystsonen må kommunen ta utgangspunkt i lokale 
forhold, men det er også vesentlig å ta hensyn til nasjonale og regionale mål for bruk og vern av 
kystsonen. For mer informasjon om planlegging i sjø og anbefalinger rundt reguleringsformål i 
sjø, viser vi til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder (2020): Planlegging i 
sjøområdene.  
 
Formål og planstatus 
Hensikten med kommunedelplan for Hernes er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket 
utvikling og legger rammer for kommunens vekst. På kommuneplannivå er planperspektivet 
som regel 12 år, men denne kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for 
arealutviklingen utover denne perioden i et perspektiv 50-100 år. 
 
 
 
Kystnære fiskeridata 
Fiskeridirektoratet har gjennom innsamling av kystnære fiskeridata kartlagt fiskerienes 
arealbruk i kommunene. Data for Bodø kommune ble sist oppdatert i 2002. Kystnære fiskeridata 
er tilgjengelig gjennom vår kartløsning https://kart.fiskeridir.no/plan, og inneholder i tillegg 
informasjon om blant annet akvakulturlokaliteter og marint biologisk mangfold. Vi oppfordrer 
kommunen til å bruke Fiskeridirektoratets kartverktøy aktivt i sin planlegging av sjøarealene. 
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Selv om planleggingen ikke omfatter sjøarealene, er det viktig med kunnskap om disse når 
kommunen planlegger arealene langs kysten. 
 

 
Figur 1. Kystnære fiskeridata og marine naturtyper i området rundt planområdet. 

Fiskeriinteresser 
Ingen av de kartlagte fiskeplassene i området overlapper med planområdet. Sør for Bodøsjøen er 
det kartlagt to delvis overlappende rekefelt, samt at det er rekefelt sørvest for Bodøhalvøya 
(figur 1). Sistnevnte rekefelt er også kartlagt som et fiskefelt for passive redskap 
 
Marine ressurser og miljø 
Miljødirektoratet har kartlagt marine naturtyper i området1. Vest og nord innenfor planområdet 
er det kartlagt skjellsandforekomster. Overlappende med arealet for havneområde i sjø (VHS) er 
det kartlagt en svært viktig forekomst (A – område) og sørvest i planområdet er det kartlagt en 
viktig forekomst (B – område). Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og 
som fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter. I tillegg benytter større 
krepsdyr skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, de finner også matgrunnlag 
her. Skjellsand regnes som en ikke fornybar ressurs innenfor overskuelige tidsrammer. Svært 
viktige skjellsandforekomster er større sammenhengende forekomster (> 100 000 m2) av ren 
skjellsand på grunt vann ned til ca. 10 m dyp, ofte med spredt bevoksning av tare. 
 
I Bodøsjøen er det kartlagt et viktig ålegrassamfunn (regionalt viktig). Ålegrassamfunn er svært 
produktive og regnes som viktige marine økosystemer på verdensbasis. Flere av planteartene 
anses som nasjonalt sjeldne. Ålegras er en av svært få marine blomsterplanter. I Norge finnes det 
to arter ålegras, vanlig ålegras (Zostera marina) og dvergålegras (Zostera noltii). Ålegras vokser 
på sand- eller mudderbunn i grunne områder. Ålegras binder sediment og reduserer erosjonen, 
og er derfor viktige for stabiliteten i gruntvannsområder. Ålegrasenger kan fungere som 
skjulested for fisk og andre organismer på steder det ellers ville vært åpen bløtbunn, og vil i 
tillegg inneholde en mengde organismer som er mat for fiskeyngel. Denne økologiske funksjonen 

 
1 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 19-2001 
Revidert 2007. 51 s 
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gjør at ålegress kan fungere som viktige ressursområder som oppvekst- og beiteområder for 
fisk. 
 
I forbindelse med behandling av søknad om 
mudring og utfylling i sjø i Nye Bodø 
lufthavn (planid 180_2017017) ble 
Fiskeridirektoratet gjort oppmerksom på 
forekomster av koraller sørvest for 
planområdet. Utbredelsens omtrentlige 
grenser vises i figur 2 med rødt omriss, og 
blå og blålilla forhøyninger innenfor 
omrisset er beskrevet som koraller. Det ble 
oppgitt at det er forekomster av steinkorall 
(Lophelia pertusa), risengrynkorall 
(Primnoa resedaeformis), sjøbusk 
(Paramuricea placomus) og forekomster fra 
slekten Umbellula. 
 
Alle koraller i våre områder baserer 
fødeopptaket på å fange partikler ved hjelp 
av tentaklene. Partiklene blir ført til 
korallene med vannstrømmen. Rik tilførsel 
av vann er derfor en viktig faktor for 
fordelingen av koraller. Korallrev og 
korallskog har en viktig økologisk funksjon, både fordi de er områder med forhøyet biodiversitet 
men også fordi de omsetter store mengder organisk karbon og har dermed en viktig rolle for 
kretsløpet av organisk karbon på bunnen. Det er ikke korallstrukturene i seg selv som står for 
det biologiske mangfoldet, men alle artene som lever i og rundt disse habitatene. Koraller er 
regnet som en ikke-fornybar ressurs, da de vokser sakte og det kan ta flere hundre år å bygge 
opp korallrev.  
 
Fiskeridirektoratet region Nordland ba i saken om mudring og dumping i brev av 09.11.2020 om 
at forekomsten måtte kartlegges. Hvorvidt denne kartleggingen er gjennomført og eventuelt 
ferdigstilt er ikke Fiskeridirektoratet kjent med. 
 
Vurdering av planprogrammet 
Vi er svært positiv til at FNs bærekraftsmål nr. 14 «Livet i havet» er med i planen. Det prioriterte 
delmålet 14.5 om å bevare minst 10 % av kyst- og havneområdene, samt kommunens arbeid for 
å oppnå målet gjennom avsatte blågrønne strukturer, hensynssone for naturmiljø og forbud mot 
tiltak i 100-metersbeltet er gode tiltak for å ivareta kysten. 
 
Arealet som i planen som er avsatt til havneområde i sjø (VHS) overlapper med det svært viktige 
skjellsandområdet.  I bestemmelsene til formålet heter det i § 2.8 b. at: «I reguleringsplan skal 
tekniske undersøkelser avklare tiltakets egnethet innenfor arealformålet, inkludert mudring og 
dumping av mudder som kan innebære risiko for biologisk mangfold». Vi ber om at i det videre 
arbeidet med utbygging etter planen at denne svært viktige naturtypen hensynstas.  
 
Naturtypen ålegrasseng ligger under hensynssone H560 hvor det i bestemmelsene § 3.2 heter at: 
«[..] Her skal alle tiltak som kan forringe naturverdiene unngås». Etter vår vurdering er denne 
naturtypen godt ivaretatt i planen. 
 
Den mulige korallforekomsten sørvest for planområdet ligger nok hovedsakelig utenfor 
planområdet, men planmyndigheten bør være oppmerksom på denne viktige naturtypen. Tiltak 

Figur 2. Mulig utbredelse av korallforekomster sørvest for 
planområdet. Rødt omriss viser omtrentlig grense for 
forekomsten.
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på land eller innenfor planområdets utstrekning i sjø kan ha et større influensområde enn hvor 
tiltaket utføres og naturtypen må hensynstas i videre planer. Alle korallforekomster betegnes 
som sårbare og vil være viktige å ta vare på.  
 
Avsluttende kommentar 
Fiskeridirektoratet region Nordland ber om at ovennevnte innspill tas hensyn til i det videre 
planarbeidet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Dekkerhus 
seksjonssjef 
 
Silje Svendsen 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes - Bodø 
kommune 
 
Viser til offentlig ettersyn av kommunedel for Hernes 20.12.2021.  

Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven. Vi 
har utarbeidet en veileder ‘Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging’. Veilederen kan lastes ned fra 
Forsvarsbyggs nettsider: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/ 

Bakgrunn 
Hensikten med kommunedelplan er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger rammer 
for kommunens byvekst. På kommuneplannivå er planperspektivet som regel 12 år, men denne 
kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen utover denne perioden i et 
perspektiv 50-100 år. Med planens lange perspektiv må planen legge føringer for arealbruk uten å begrense 
mulighetene for løsninger innenfor byutvikling i fremtiden. 

Vedtak av kommunedelplan Hernes må når det gjelder endring fra militære til sivile arealformål sees i 
sammenheng med vedtaket av reguleringsplan for ny lufthavn av 31.01.2019. Reguleringsplan la grunnlaget for 
etablering av ny lufthavn, mens kommunedelplan legger til rette for sivil arealutvikling av områdene hvor 
Luftforsvarets base Bodø ligger i dag.  

Som en del av kommunedelplanprosessen ønsker Bodø kommune i tillegg å oppheve en rekke eldre 
reguleringsplaner (1985, 1992 og 2016) som på ulike måter berører området for dagens lufthavn.   

Gjennom vedtak av kommunedel for Hernes, reguleringsplan for ny lufthavn og opphevelse av tidligere 
reguleringsplaner vil nå alle militære områder nå bli regulert med sivile arealformål (herunder blant annet 
lufthavn). Forsvarsdrift er ikke eksplisitt nevnt i kommunedelplan for Hernes.  

Endring av arealformål og bestemmelser 
Forsvarsbygg har ingen merknader til at de gamle reguleringsplanen oppheves, og at arealformålene i området 
endres.  

Når det gjelder bestemmelsene er det imidlertid viktig å sikre at bestemmelsens § 2.6 punkt b., «Areal avsatt til 
lufthavnformål (SL) skal tilrettelegges i tråd med gjeldende områderegulering for ny lufthavn.»., i kommunedel for 
Hernes juridisk sett blir innarbeidet og gjort gjeldende på samme måte som i reguleringsplan for ny lufthavn da 
reguleringsplan for ny lufthavn har flere bestemmelser som er viktige for Forsvaret.  

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

25.01.2022 2012/5740-58/314 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Bodø kommune 
 
Postboks 319 
8001 BODØ 

Tor-Erik Jule Lian 
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Herunder kan blant annet nevnes bestemmelsenes punkt 4.1.2 som stiller krav til luftfartsvirksomheten, 
utformingen av de flyoperative arealene og hensynet til 330-skvadron. Samt bestemmelsenes punkt 4.1.2 punkt 
6 og 7 som sikrer at det innenfor lufthavnsområdet (SL) tillates avsatt nødvendige arealer til forsvarets 
beredskapsaktivitet, og utforming av lufthavna for i nødvendig utstrekning å ivaretas totalforsvaret og 
samfunnets motstandsdyktighet.  

Vi viser i den sammenheng til diskusjon på regionalt planforum 19.01.2022 hvor Statsforvalteren pekte på 
eventuelle begrensinger i handlingsrommet når det gjelder å ta inn bestemmelser fra andre planer.  

Forholdet mellom KDP Hernes og eksisterende bruk 
Når det gjelder videre militær bruk av arealene på flystasjonen frem til overtakelse viser vi til e-post fra Bodø 
kommune av 12.11.2021 der Bodø kommune gir følgende tilbakemelding: «Dette vil være uproblematisk så lenge 
det ikke skal oppføres nye, større bygg eller tiltak som betydelig påvirker uteområdene.». Bodø kommune utdyper 
i den sammenheng at:   

«I forslag til kommunedelplanen for Hernes ligger det meste av eksisterende bygg og anlegg sør for rullebanen i et 
område avsatt til blågrønne strukturer der videre bruk/ny bruk av bygningsmassen tillates. I tillegg gis det i 
bestemmelsene følgende unntak fra plankrav: 

a. Mindre tiltak som tilbygg under 400 m2 BRA, mindre tiltak tilknyttet veganlegg (§ 4 i forskrift til 
Veglovens § 50), eller bruksendring av eksisterende bygg kan tillates uten reguleringsplan. Dette dersom 
tiltaket ellers er i samsvar med kommunedelplanen. 

b. Det gis unntak for tiltak i forbindelse med drift av eksisterende lufthavn inntil nytt terminalbygg er 
ferdigstilt, jf. områderegulering av ny lufthavn i Bodø. 
 

Selv om forsvarsdrift ikke er nevnt eksplisitt, så vil Bodø kommune, basert på overnevnte, ikke ha merknader til 
videre bruk av bygg og anlegg, samt framtidige øvelser fram til overtakelse.» 

Tilrettelegging for militærøvelser 
I e-post av 12.11.2021 viser Bodø kommune også til kommunens uttalelse angående Cold Respons 2022. I notat 
av 01.10.2021 gir kommunen tilbakemelding om at:  

«Siden tiltakene er midlertidige og at aktuelt området skal tilbakeføres til dagens situasjon, har Byutvikling ingen 
merknader til søknaden. Med tanke på fremtidig bruk av arealene presiseres viktigheten med tilbakeføring uten 
negativ påvirkning eller spor i natur- eller bygningsmiljø. I tillegg bør ikke øvelsen hindre planlagt fremdrift i 
bygging av ny lufthavn inkl. forberedende arbeider.» 

Infrastruktur under bakken 
Forsvarsbygg arbeider med avhending av eiendommer ved Bodø flystasjon, deriblant inngåelse av kontrakter 
med Bodø kommune og Avinor. Forsvarsbygg vil i disse kontraktene sikre at Forsvaret fortsatt har rettigheter 
på forvaltning/endring/vedlikehold av gjenværende infrastruktur i den hensikt å sikre Forsvaret rettigheter 
etter avhending har funnet sted.  

Hensynet til eksisterende infrastruktur under bakken kunne gjerne i tillegg til kontraktene også ha vært omtalt i 
bestemmelsene til kommunedelplan Hernes. Bestemmelsenes § 1.17 bør kunne utdypes med at hensynet til 
eksisterende infrastruktur må avklares som en del av fremtidige plan- og byggesaksprosesser, og at eierne av 
infrastrukturen under bakken må få aktuelle saker etter plan- og bygningsloven på høring.  

I bestemmelsenes § 2.4 punkt b. er det angitt at næringsbebyggelse (BN1-BN3) kan tilknyttes formålet for 
havneområde i sjø (VHS), og at endelig formålsgrense mellom disse formålene kan tilpasses i reguleringsplan. 
Med utgangspunkt i formuleringen «disse formålene» legger Forsvarsbygg til grunn at det ikke gjelder tilpasning 
mellom BN2 og område V – bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. For avgrensning mellom 
BN2 Langstranda og område V i sjø viser vi til vår uttalelse til reguleringsplan for Langstranda av 05.01.2015 
hvor vi ga tilbakemelding på at plangrensen måtte gjelde som ytre grense for fyllingsfot for arealet. Dette har 
sammenheng med tidligere dialog om sjøledning.  

Vi gjør oppmerksom på at samme problemstilling knyttet til sjøledning også gjelder ved fremtidig utvikling av 
havneområdene i sjø angitt som VHS på plankartet. I bestemmelsenes § 2.8 punkt a. åpnes det for etablering av 
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kai og havnerettede tiltak. I § 2.8 punkt b. stilles det som en del av fremtidig reguleringsplan krav om tekniske 
undersøkelser for å avklare tiltakets egnethet innenfor arealformålet, inkludert mudring og dumping av 
mudder. I den sammenheng burde det vært tatt inn en bestemmelses som sikrer at eksisterende installasjoner 
kartlegges og tas hensyn til. Dette gjelder særlig sjøkabler jmf. vår dialog rundt Langstranda (BN2). En slik 
formulering er tatt inn i bestemmelsenes § 2.11 for område V: «Det må ikke etableres anlegg eller installasjoner 
som kan være en fare for sjøkabler, vann- og avløpsanlegg mv.».  

Faglige råd  
Forsvarsbygg ber Bodø kommune vurdere å innarbeide følgende faglige råd i kommunedelplan Hernes: 

- I bestemmelsenes § 2.4 punkt b. bør formuleringen «disse områdene» endres. Det bør angis med 
områdenavn hvilke formål det gjelder. Forsvarsbygg forutsetter at det ikke gjelder formålsgrensen 
mellom område BN2 og V som er avklart gjennom gjeldende reguleringsplan for Langstranda. Vi 
ønsker særlig dialog rundt formålsgrensen mellom område BN1, BN2 og VHS ved videre utarbeidelse 
av reguleringsplaner.   
 

- I bestemmelsenes § 2.8 bør det stilles krav om at det ikke må etableres anlegg eller installasjoner som 
kan være en fare for blant annet sjøkabler og ledninger.  
 

- I bestemmelsenes § 1.17 bør det i tredje setning tas inn at: «Planen skal redegjøre for konflikter med 
eksisterende infrastruktur under bakken». Forsvarsbygg forutsetter av hensyn til infrastruktur under 
bakken å få alle saker etter plan- og bygningsloven innenfor planområdet på høring.  

Bjørn Bergesen  
Leder arealplan  
Eiendomsforvaltning  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Følg oss på facebook: fb.me/jordvernnordland og på http://jordvern.no  

  

  

 
 

Til Bodø kommune 
postmottak@bodo.kommune.no       
          20.02.2022 
 
 
 

Innspill til kommunedelplan Hernes 
 
Jordvern Nordland ser positivt på at landbruksarealer i øst fortsatt skal brukes til landbruksdrift, men 
ser at ny riksvei vil berøre en mindre del av arealet. 
Vi vil oppfordre til å se på løsninger for å kunne beholde hele arealet. Slik vi ser det vil 
veitrase Alternativ 2 vil gi færrest ulemper. Det må legges til grunn at nåværende 
internvei/anleggsvei over dyrket areal legges igjen, når den nye veien kommer. Dette vil gi et 
mer sammenhengende dyrket areal, som vil gi mer effektiv drift. Jordvern Nordland 
oppfordrer Bodø kommune til å se på muligheten for flere sammenslåinger av jordstykker 
 
Dyrket areal inne på dagens flyplass-område bør kunne beholdes som grønt-område i den 
nye bydelen. 
 
Bodø kommune har arealer for matproduksjon innenfor sine grenser, og satser på urbant 
landbruk. Vi savner dette tema i «Mål og retningslinjer for planlegging av ny bydel». 
Hensynsone landbruk kan være et virkemiddel for å ivareta landbruksnæringens behov også 
på Hernes. 
 
Vi viser også til naturmangfold-rapporten sin beskrivelse av gammel slåtteeng ved Bodøsjøen 
og utenfor flyplassen. Denne naturtypen kan være en spennende ressurs for Bodø. 
 
Jordvern Nordland har merket seg at det er ønske om ny fotball-stadion. Vi ber Bodø 
kommune se på muligheten til å etablere dette anlegget på Hernes. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Jordvern Nordland 
 
 
v/Solveig Utvik 
-styreleder- 
 
 

NORDLAND 

http://jordvern.no/
mailto:postmottak@bodo.kommune


 
 
 

 

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
 
 

 

Telefon: 
E-post: 
Internett: 
 
 

 

07847 
post@kystverket.no 
https://kystverket.no 
 
 
 
  
 

 

Org.Nr.:   
Bankgiro: 
 
 

 

874783242 
7694 05 06766 
 

      

 
  
 
 
 

Bodø kommune 
972418013 
8001 Bodø 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref 
2022/146-2 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Tor Vidar Olsen 

Dato 
18.02.2022 

 
 
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes - Bodø 
kommune, Nordland fylke 
Kystverket viser til forsendelse fra Bodø kommune vedrørende høring og offentlig ettersyn 
av kommuneplan for Hernes. 
  
Formålet med kommuneplanens arealdel er å fastlegge framtidig arealbruk i et langsiktig 
perspektiv med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Planen skal gi hovedtrekkene 
for arealenes utnyttelse, herunder vern og hvilke hensyn som må ivaretas gjennom 
disponeringen av kommunens samlede areal. 
  
Kystverket har vurdert planforslaget og har ingen vesentlige merknader utover de innspill 
som er gitt i tilknytning til Ny by ny flyplass saken. Kystverket har ellers løpende dialog 
Norconsult knyttet til planarbeidet som gjøres ved Langstranda. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 
 

 

Til 
Bodø kommune, 
v/postmottak@bodo.kommune.no     
 
       Bodø, 20. februar 2022 
 
 
 
 
Uttalelse og merknader til kommunedelplanen for Hernes – saksnr: 2017/15119 
 
Norsk Luftfartsmuseum (NL) viser til Deres ref: 2017/15119 hvor Kommunedelplanen 
for Hernes er lagt ut for høring og offentlig ettersyn med uttalelsesfrist 20. februar 
2022.  
 
NL er et nasjonalt museum for luftfart i Norge, og formidler et vidt spekter av sivil og 
nasjonal luftfartshistorie, med årlig ca 40.000 besøkende. Museet står overfor svært 
spennende utviklingsoppgaver, blant annet konsolidering med Luftforsvarsmuseet 
(LMU), utvikling av gode magasinforhold, og den kalde krigen som tema. NL er 
samlokalisert med LMU og ivaretar også Avinor sin samling, som samlet sett utgjør 
en betydningsfull del av norsk kulturarv. 
 
NL skal utvikle seg i takt med tiden og samfunnet for øvrig. Det betyr at vi som 
nasjonalt museum er avhengige av gode rammevilkår som oppfyller våre behov i 
fremtiden slik at vi løser vårt samfunnsoppdrag på den beste måte.  
 
NL er svært fornøyd med det grundige arbeidet Bodø kommune har nedlagt i 
utarbeidelsen av kommunedelplanens beskrivelser og bestemmelser, men spesielt 
er den manglende koblingen mellom ny lufthavn og Anlegg 96/Norsk 
Luftfartsmuseum et kritisk punkt for vår videre drift som museum. Denne koblingen 
må ivaretas i både planbestemmelsene og i planbeskrivelsen.  
 
Våre merknader til Planbestemmelsene: 
 
Kritisk – tilknytning til ny lufthavn: 
I § 2.9.2 Kombinerte grønnstrukturformål, (GKG1-GKG2), pkt b er det beskrevet at 
«Det skal sikres muligheten for å transportere museumsobjekter gjennom området 
(vår anm: mellom Norsk Luftfartsmuseum og Anlegg 96), samt allmenn ferdsel”.  
I tillegg til denne muligheten er NL, som luftfartsmuseum i tillegg helt avhengig av en 
tilknytning mellom dette området og den nye lufthavnen. Ikke bare for å kunne ta 
imot nye fly til samlingen i fremtiden (de vil alle komme luftveien), men også for 
sporadisk å kunne ta imot fly for å kunne skape aktiviteter og gjennomføre 



 

 

kulturhistoriske arrangementer både ved museet, ved/i Anlegg 96, Hangar 9 og i 
fremtiden også ved Beredskapsanlegg Øst (for Starfighter). Dette som et viktig 
materielt og immaterielt bidrag til både den nasjonale museumsdriften og som 
bidrag til bevaring av kulturmiljøet i hensynssone H750, som jo er tuftet på 70-års 
militær luftfartshistorie. 
Luftforsvarsmuseet er som nevnt samlokalisert med oss og er på lik linje med oss 
bekymret for den manglende koblingen.  
NL ønsker med bakgrunn i dette å ha en videre dialog med Bodø kommune og Avinor 
for å diskutere alternative løsninger for dette mellom den nye lufthavnen, via Anlegg 
96 og frem til Norsk Luftfartsmuseum. 
 
§2.5 Offentlig eller privat tjenesteyting (OPT) 
I det foreslåtte arealplankartet er det kun museumsbygget og arealene til Gnr 138, 
Bnr: 4329 øst for dette som defineres som et OPT område. Dersom et fremtidig 
kombinert grønnstrukturformål (GKG2), vest for museumsbygget vil være til hinder 
for en eventuell fremtidig utvidelse av luftfartsmuseet må dette arealet av vårt 
gårds- og bruksnummer også i fremtiden være et OPT-areal. Uansett definisjon av 
arealet vest av museet må oppstilling av fly tillates slik det er lagt opp til i 
kommunedelplanen. Se for øvrig merknad til §2.9.2.  
 
§ 2.9.Blågrønn struktur (GBG1-GBG3), pkt c 
I punktet fremgår det at det skal gjøres unntak for museumsfunksjoner. NL er 
avhengige av at et servicebygg av en hensiktsmessig størrelse kan etableres på 
utsiden av Anlegg 96, og påpeker at størrelsen på et slikt servicebygg må kunne 
tilpasses virksomhetens behov. 
 
§2.9.2 Kombinerte grønnstrukturformål (GKG1–GKG2) 
Det foreslåtte arealplankartet beskriver arealene til vår eiendom Gnr: 138, Bnr: 4329 
vest for museumsbygget (GKG2) som et fremtidig kombinert grønnstrukturformål, 
mens den øvrige delen av eiendommen beholdes som et område for tjenesteyting 
(OPT). Dersom definisjonen av arealet, som et fremtidig kombinert 
grønnstrukturformål vest for museumsbygget vil være til hinder for en eventuell 
fremtidig utvidelse av luftfartsmuseet, må dette arealet også i fremtiden være et 
OPT-areal. Uansett definisjon av arealet må oppstilling av fly tillates slik det er lagt 
opp til i kommunedelplanen. Se merknaden til §2.5 ovenfor. 
 
§ 3.3 Bevaring av kulturmiljø (H570), pkt d 
I tillegg til Anlegg 96 arbeides det også med mulig fredning av Beredskapsanlegg Øst. 
(Lokasjonen og fasilitetene til beredskapen til Starfighter). Selv om NL er ikke formell 
part i saken er vi av den formening at fredningen bør tas med i planen. 
 
 



 

 

§ 3.4 Båndleggingssone for fremtidig adkomst til lufthavn og andre hovedveier 
Paragrafen beskriver båndleggingssonen som angir arealet hvor det kan reguleres ny 
adkomstvei til lufthavnen og øvrige hovedveier.  Båndleggingssonen båndlegger den 
søndre delen av luftfartsmuseets eiendom (Gnr: 138 Bnr: 4329) mellom 
museumsbygget og eiendomsgrensen. NL er av den formening at grensen for 
båndlegging må ligge i kant med eiendomsgrensen og kan ikke akseptere en annen 
løsning. Dette fordi en ny adkomstvei for nært byggets porter vil umuliggjøre 
manøvrering av større fly inn og ut av museumsbyggets sørlige ende i fremtiden. Vi 
ber derfor om at båndleggingssonen legges utenfor vår eiendom.  
NL støtter for øvrig bestemmelsen om at «Der sonen overlapper med hensynssone 
for kulturmiljø (H570) skal løsninger være tilpasset hensynet til sistnevnte».  En 
tilsvarende bestemmelse for det kombinerte grønnstrukturformålet GKG2 synes 
hensiktsmessig. 
 
Når det gjelder infrastruktur for øvrig er det svært viktig for NL at det i videre 
planlegging blir tilrettelagt for gode trafikale logistikkløsninger for publikum hva 
gjelder offentlig kommunikasjon, private fremkomstmidler, gående og syklende både 
til selve museet, Anlegg 96, og ikke minst våre fasiliteter i sonen for bevaring av 
kulturmiljø (H570). 
 
Ut over dette har vi kun mindre merknader til planbeskrivelsen: 
 
Pkt. 5.1, avsnitt 2: 
Her er det en historisk feil. Feltflyplassen lå utenfor kommuneplanens område og var 
derfor ikke en del av nåværende område.  
 
Pkt 5.2: 
Gjennomgående i dokumentet benyttes Hovedflystasjon som begrep. Flystasjon er 
et riktigere begrep, da det har vært det hele tiden, mens hovedflystasjon kun har 
vært benyttet som begrep i en periode.  
 
Pkt 6.11.2: 
Her bør det også tas med mulig fredning av Beredskapsanlegg Øst. 
 
Pkt. 6.15.2: 
Planen legger opp til at «det kan foregå midlertidig bruk av arealer i de blågrønne 
områdene så lenge det ikke er til hinder for fremtidig byutvikling.» NL eier Hangar 9 
som ligger i H570. For å ivareta dette bygget og våre gjenstander i dette vil det, til 
informasjon, i en periode på 5-10 år fra 2023 være behov for å etablere en plasthall 
på inntil 800 kvm utenfor før andre fasiliteter er tilgjengelig. Perioden vil bli søkt 
tilpasset perioden hvor området innenfor flystasjonsgjerdet uansett ikke vil være 



 

 

tilgjengelig for allmennheten. Dette vil vi imidlertid komme tilbake til senere 
gjennom andre prosesser mot Bodø kommune og i samarbeid med Forsvarsbygg. 
 
Dersom det skulle være behov for å stille oppklarende spørsmål eller behov for 
ytterligere oppfølging av våre innspill er det bare å ta kontakt.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

Arne Christian Fjelberg (sign). 
Direktør 
Norsk Luftfartsmuseum 
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Bodø kommune  Deres ref. 2017/15119 
Byutvikling    
8001 Bodø 
 
Kommentar fra LUKS til: 
Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hernes.  
 
 
Generelt: 
All varetransport er en del av en transport. Lastebiler må ha vegbredde ved toveistrafikk på 
minimum 7, m., dette da bilene har bredder på opp mot 3,2 m med speil. Bredde på bilene er 
2,6m pluss speil. Dette innebærer at det må legges planer for vegbredde samt at varemottak og 
biloppstillingsplasser må følge regelverk som følger lengre ned i dokumentet.  
Varetransporten må legges inn i planen fra starten. Nødvendig areal må sikres slik at 
varetransport kan forgå forsvarlig hva angår myketrafikanter osv. Videre må sjåførenes 
arbeidsmiljø også være ivaretatt.  
 
Regelverket sier: 
Det skal legges til rette for den typen kjøretøy som bransjen benytter, dette må hensyntas.  
Bransjestandard for varetransport (BVL) samt andre dokumenter for varetransport kan lastes 
ned fra LUKS sine hjemmesider vederlagsfritt. BVL er også dokumentet Arbeidstilsynet 
støtter seg på hva gjelder adkomst, plassering, utforming og organisering av arbeid for 
varetransporten. 
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde 
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er bilens bredde inklusive speil, for singel bil er 
lengde 12 m, semitrailer 17,5m og bil og henger 19,5m. Krav som ligger i TEK 17 for 
varemottak skal ivaretas på lik linje med kravene til universell utforming. IK-Mat forskriften 
må følges når det gjelder ubrutt kjølekjede. 
For ordensskyld minner jeg om at i Arbeidstilsynets transportkampanje ble 20 meter satt som 
avstandsgrense.  For øvrig må transportveien må være fri for snø og is. I bransjens egen 
standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden inneholder 
offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer. BVL og HMS 
beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider. 
Det må også støy sikres mot boliger.   
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 17. 
 

Da tidligere TEK 10 ble endre hva angår varelevering/næringsbygg ble disse paragrafene 
flyttet slik til TEK 17. 

Aktuelle paragrafer i TEK 10 finner du i TEK 17 slik: 

§ 8-5 er videreført som § 8-4. 

§ 8-8 og § 8-9 er slått sammen til § 8-8 slik: § 8-8 har blitt til tredje ledd, § 8-9 første og andre 
ledd er slettet, og tredje og fjerde ledd har blitt første hhv. andre ledd – men for at kravene til 
HC-parkering skal gjelde, må kommunen kreve HC-parkering i kommune- eller 
reguleringsplan. 
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§ 12-14 er slettet. Tanken er at det skal være dekket av § 12-1 første ledd (planløsning 
tilpasset byggverkets behov) 

 
 
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med: 
Arbeidsplassforskriften Best nr. 701 og 702 
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Kommentarer til Kommunedelplanen for Hernes Mostad Gård,  
G.nr 38, Bnr. 97 og G.nr 138, Bnr. 2776 i Bodø kommune 

 

Vi viser til forslag til kommunedelplan for Hernes bydel i Bodø kommune, som ligger ute til 

offentlig høring med høringsfrist 20.02.2022. Undertegnede, Robert Georg Berntsen, er eier av 

Mostad Gård G.nr 38, Bnr. 97 og G.nr 138, Bnr. 2776 i Bodø kommune.  

                             

Vi har følgende kommentarer til planen. 

Gården Mostad har vært i familiens eie i snart 70 år. Mostad ble kjøpt i 1954 av Georg Berntsen 

og frue. De eide en større landbrukseiendom, Reitan, på Hernes syd for flystripa hvor de etter 

krigen hadde bygget en ny, helt moderne driftsbygning. Mostad ble kjøpt som erstatningsgård 

etter at familiens gård på Hernes ble ekspropriert i forbindelse med bygging av flyplassen i Bodø. 

Min far Torvald Karl Berg Berntsen hadde odel på Reitan gård, og som barnebarn av Georg og 

eldste sønn av Torvald kunne jeg hatt odelsrett på Reitan gård.  

Ekspropriasjonen av Reitan gård var et slag for Georg Berntsen, men han fikk kjøpt den gamle 

prestegården i Bodin med tilhørende jorder og kalte den for Mostad Gård. Mostad Gård ble 

bebodd og drevet av Georg Berntsen så lenge han levde, og hans sønn Ole frem til Oles død. I 

driften av gården fikk Georg og Ole hjelp av hele familien. Undertegnede sammen med andre 

slektninger jobbet på gården i alle ferier helt frem til jeg flyttet for å studere. Gården ble overtatt 

høsten 2010 av nåværende eier Robert Georg Berntsen.  

Hvordan det skulle bli med hensyn på flystøy, ante nok 

ikke bestefar Georg, da denne eiendommen ble kjøpt. 

Med sin beliggenhet i rød støysone til Bodø lufthavn, i 

innflyvningene til flyplassen østfra, har Mostad gårds 
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områder vært båndlagt. Fra kjøkkenvinduet har man 

beskuet jagerfly som har kommet inn for landing og sett 

ut som de nesten skulle treffe fjøset. Se bildet, F 16 

over fjøstaket (2021). Bildet her viser toppen av 

flaggstanga på gårdsplassen og fly på vei inn. Som en 

kuriositet kan nevnes at da flaggstanga ble skiftet, så 

følte Georg Berntsen at det var nødvendig å flagge med 

vimpel hele den første sommeren, for at jagerflyene 

skulle bli oppmerksomme på flaggstanga og ikke kjøre på den.  

Jordene har vært leiet ut til andre, og det har vært gjort kun nødvendig vedlikehold av husene på 

gården. På grunn av båndleggingen og usikkerheten har det ikke vært anledning til å planlegge 

eller utføre videreutvikling av eiendommen, og vi har med stor spenning ventet på om 

utredningen av flytting av flystripe/flyplass i Bodø ville gi oss nye muligheter for eiendommen. En 

stund lå jordet mot Olav V’s gate markert for fremtidig næringsvirksomhet, noe vi mener ville 

være bra for byen. Bodø trenger næringsvirksomhet, som trenger arealer. 

Bodø by har vokst mye ut fra sentrum i løpet av de 70 årene. Dette har også hatt konsekvenser 

for gården som nå nærmest ligger inneklemt mellom næringsvirksomhet og veier i nord og øst. 

Deler av eiendommen har blitt tatt over av forsvaret og kommunen, slik at arealet etter hvert har 

krympet. Olav V gate er delvis bygget på gårdens opprinnelige arealer. I tidligere tider, mens 

Georg fremdeles drev melkeproduksjon på gården, hadde han buskap på beite innenfor det 

militære området, øst for enden av rullebanen. Dagens eiendom er ikke drivbar.  

Men utviklingen i Bodø burde også gi muligheter for endret bruk av gårdens arealer. Særlig det 

nordre jordet ligger sentralt og nær handelsområdet Stormyra, som i planforslaget er trukket 

frem som spesielt satsingsområde. Det er uttalt fra politikerhold at man ønsker kortreiste 

arbeidsplasser med grønn mobilitet fra boliger til jobb via gange og sykkel.  Av de tre forslagene 

til plan som kom inn i parallelloppdragene, inngikk bruk av (deler av) arealet til Mostad i to av 

dem. Både forslagene fra Team DRMA/Asplan Viak og fra Team Nordic viser løsninger hvor 

gårdens arealer mot byen er tatt i bruk på forskjellig måte.  

Kommunedelplanen legger likevel opp til at hele eiendommen ligger i blågrønn sone som 

rekreasjonsområde for befolkningen i nye Hernes bydel. Blågrønn sone er lagt som en rand i sør 

og i øst (Mostad-Bodøsjøen). Vi finner det urimelig at man legger opp til høy utbyggingstetthet 

på tomter på andre deler av Hernes som i stor grad baserer seg på at behovet for 

blågrønnområder i form av overvannshåndtering og brukernes behov for fritid og krav til 

landbruk skal dekkes av eiendommene mot øst, inklusive Mostad. For oss som eiere synes dette 

svært inngripende og begrensende for mulig utvikling av eiendommen. Planområdet er såpass 

stort at en utbygging burde kunne inkludere dammer og fordrøyningsmagasin(er) flere steder 

enn i øst for å håndtere overvann. 

Bodø by trenger arealer som kan bebygges etter behov og gi boliger og næringseiendom sentralt 

i byen. Vi mener det må være rasjonelt å ta i bruk jordet mot Olav V gate som en del av det nye 

byprosjektet, slik som foreslått i de to nevnte parallelloppdragene. Jordet som grenser mot Olav 

V gate har kort vei til Bodø sentrum. Området møter kravet til god kommunikasjon kollektivt og 

nærhet til Olav V’s gate og Gamle riksvei. Som illustrert på figur 1 vil eventuelt bosatte i området 
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ha gang- og sykkelavstand til kjøpesenter, butikker og arbeidsplasser, samt til skoler og høyskoler 

i det sentrale Bodø. Jordet er godt egnet å bygge ut med nærhet til eksisterende infrastruktur. 

I motsetning til øvrige områder på Hernes som først frigjøres etter flytting og påfølgende 

opprydning av flyplassen, så kan områdene på Mostad starte utvikling før flyttingen av flyplassen 

er fullført. I noen av de tidligere plankarter har jordet vært vist som næringsområde.  Se for 

eksempel rapporten:” Ny by – Ny Flyplass” fra Asplan Viak Nordic, datert 31.08.2015. (Figur 2.) 

Figur 1 Området Mostad som næringseiendom. ref. Asplan Viak Nordic 2015 

Figur 2 Området Mostad som næringseiendom, ref. Asplan Viak Nordic 2015 
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Vi vil også bemerke at deler av området nær Mostad gård, Rishaugveien 4, G.nr 36, B.nr. 626 ble 

regulert til område for industri/lager med formål industri i 2004. I henhold til Kommunedelens 

planbestemmelser gjelder denne reguleringsplanen videre og har forrang foran forslaget til 

kommunedelplan. Rishaugveien 4 er i dag i bruk til næringsområde ved etableringen av Alstad 

Maskin, som har brukt eiendommen til pukkverk og gruslagring. Mostad Gårds jorde er som figur 

1 viser omgitt av næringsvirksomhet på begge sider.  

Dessuten er G.nr 38, B.nr. 745 tidligere Bodin Prestegård, som ligger mellom Gamle Riksvei og 

tunet på Mostad, regulert til bolig i kommunedelplanen. Det er derfor nærliggende å tenke at slik 

regulering til boligområde kunne forlenges også over Mostads grenser i retning mot tunet på 

gården. 

Støy har vært et stort problem for gården i mange år, og dette har begrenset utnyttelse og mulig 

utvikling. Se figur 3. 

 

 

Figur 3: Dag-kveld-natt-verdi for støy (Lden); eksisterende situasjon i trinn på 5 dB fra 50 dBA. (SINTEF rapport 2016, fig. 
11-3). Mesteparten av gården har støynivåer over 60 dBA. 

Imidlertid registrerer vi fra støykartene i Kommuneplanens arealdel 2022-2034, som nå er ute til 

høring, at det etter flyttingen av flyplassen og opphør av militær flytrafikk forventes vesentlig 

lavere støynivå på gårdens områder. Dette gjelder spesielt på jordet mellom Rishaugen og 

bysentrum hvor støynivået synes beregnet lavere enn øvrige deler av planområdet hvor det 

planlegges boliger, Se figur 4. 

Mostad 
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Ifølge rapporten Kartlegging av nyere tids kulturminner er det registrert krigsminner i Rishaugen. 

Vi mener likevel at dette ikke kan være grunnlag for å inkludere hele Rishaugen i blågrønn sone. 

Det er flere andre områder av planområdet hvor det er registrert kulturminner, men det er 

likevel ikke forutsatt at man ikke kan utvikle tilsvarende store områder.  

Vi registrerer også at alle bygningene på Mostad er registrert som SEFRAK kulturminne i 

Askeladden databasen, noe som kan medføre begrensninger og innskrenkninger når det gjelder 

hva som tillates gjort med bygningsmassen. Mens våningshuset er vedlikeholdt (taket er skiftet), 

er låven i såpass dårlig stand at den kanskje burde kondemneres. Det gjelder også bårstua.  

Vi er kjent med at det foreslås at gården videreføres regulert som LNFR området. Vi mener det er 

gode argumenter for at dette bør endres i alle fall for deler av gårdens arealer. Vi har i mange år 

avventet resultatet av planene for flytting av flyplassen og hvilke konsekvenser og muligheter det 

kunne gi for videre utvikling av vår eiendom. Vi stusser litt over at vi ikke har fått noen form for 

orientering og presentasjon eller mulighet for innspill til planene som omfatter gården tidligere, 

når de planene som foreligger er såpass inngripende. Vi stiller gjerne opp på et møte for å kunne 

diskutere våre innspill videre.  

Med vennlig hilsen 

 

Robert Georg Berntsen, Email: rgberntsen@yahoo.com, telefon 4644 2060 

 

c.c. Hans Edvard Berntsen, hans.berntsen@sintef.no, telefon: 930 59 356 

Mostad 

Figur 4: Dag-kveld-natt-verdi for støy (Lden); fremtidig situasjon i trinn på 5 dB fra 50 dBA. (SINTEF rapport 2016, fig. 11-4). Mesteparten av det 
frigjorte området har beregnede verdier om overgår 50 dBA, i motsetning til jordene nord på gården, som har støynivåer under 50 dBA. 
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Dato:    23.02. 2022 

Deres referanse:  017/15119 

Høringssvar - Kommunedelplan for Hernes fra BRUS, BNF & NHO Nordland 

Vi takker for invitasjon til å gi innspill om ny kommunedelplan for Hernes i Bodø kommune.  

1.  Overordnet tilbakemelding 

Ny By - Ny Flyplass er et av de viktigste by- og samfunnsprosjektene som er under realisering for 
Bodø, regionen og landsdelen fremover. Prosjektet vil sikre vekst og verdiskaping i Bodø og 
regionen i et 50- til 100-årsperspektiv, og samtidig skape ny grønn jobb- og verdiskaping som er 
viktig for fremtiden. Planen vil være et avgjørende verktøy for en offensiv, men samtidig 
forutsigbar og strategisk utvikling av Bodø som by og regionsenter. Det er avgjørende at planen 
henger sammen, med allerede utviklede planer slik at utviklingen i bydelen, ikke skaper store 
skiller med den eksisterende byen.  

Vi deler planens overordnede ambisjoner og målsetting om å bli en klimanøytral, innovativ og 
smart bydel, med fokus på de mulighetene klima- og energipolitikken vil gi mot 
lavutslippssamfunnet. Samtidig må ikke dette være en hemsko for teknologiskutvikling, herunder 
utvikling av arbeidsplasser med høy verdiskaping. Ambisjonene må med andre ord ikke løses kun 
ved fysiske arealplangrep, men også understøttet av en aktiv næringspoltikk som legger til rette 
for innovasjon og tekonologiutvikling. Ambisjonene må rett og slett ikke spenne bein på sunn og 
fornuftig nærings- by- og boligutvikling som bidrar til for høye bo- og utviklingskostnader. Bodø 
har allerede i dag, den høyeste prisveksten i landet. Tilgang på nye nærings- og boarealer må 
være lønnsomme, og de må gjerne bidra til å kunne redusere byggekostnader, mer enn å forhøye 
dem. 

2.   Urban Industri 

Aktørene vil særlig peke på mulighetsstudien ved Urban Industri, som vil kunne skape nye 
næringsarbeidsplasser, sammen med kvalitetsutvikling i byutviklingsområdet og ber 
administrasjonen legge til rette for at dette handlingsrommet vedlegges kommunedelplanen. 
Tilgangen på særlig nye næringsarealer, også for tyngre industri og næringsvirksomhet er 
kommunedelplanen viktig. Aktørene mener det derfor er for lite avsatt areal (ca 470 daa) til 
dette formålet. Dette vil kunne minimere handlingsrommet til å skape nye virksomheter innen 
næringsvirksomheter som har høy verdiskaping, samtidig som de har større arealbehov. 
Alternativt, bør det være fleksibilitet i planen som muliggjør denne type virksomheter med 
mulighetene rundt Urban Industri, for å kunne også bli regulert inn i områdene utenfor planens, 
«lilla område». Hele hensikten med Urban Industri, er nettopp å se sameksistens - mixed use - 
mellom boligområder, næringsområder og industriområder der kan man se synergieffekter av å 
nettopp skape noe sammen uten at det forringer by- og bokvaliteter. 

De rause grøntområden i sørøst, hvor eksisterende infrastruktur skal gjenbrukes, bør også ha 
fleksibilitet til å kunne nyttiggjøres til næringsformål. Dette vil kunne gi en spennende blandet 
arealbruk som tilfører mer aktivitet og verdier i området.  
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3.  Flytt Vestfjordfergene til vest på Langstranda 

Organisasjonene vil overordnet, be om at planverket gjennomføres raskt og effektivt, slik at 
realiseringen av Ny By Ny Flyplass-prosjektet kan realiseres raskest mulig. At reguleringsarbeidet er 
helhetlig, forutsigbart og effektivt er avgjørende for at den nye flyplassen kan åpnes, i 2027 og at 
tilgangen på nye utviklingsarealer sikres tilgjengelig for nærings- og samfunnslivet. 

At Statens Vegvesen sikrer fremdrift og tilgang på ny tilførselsveg er viktig. Vi støtter planen vedlagt 
høringen med ny adkomstveg til flyplassen. Vi ber imidlertid administrasjonen om å innlemme i 
forslag i planen om ny riksvegsadkomst til ny havn i Vest, på Langstranda for å på sikt kunne flytte 
dagens riksfergesamband fra Indre Havn til området. 

Fremtidens ferger, skal gå på hydrogen. Fremtidens luftfart vil blant annet gå hydrogen. Det vil være 
høy samfunnsnytte å flytte fergesambandet ut til Langstranda, med de næringsmessige mulighetene 
dette gir for å skape nye forretningsmodeller, og arbeidsplasser av ringvirkningene dette vil gi. I 
tillegg av et transportøkonomisk perspektiv, vil det være gi miljøgevinster i form av å få mye av 
tungtrafikken fra fergesambandet ut av dagens sentrum, og ut av byen. Videre vil det åpne for nye 
muligheter for godsoverføring mellom sentrale transportbærere i området, herunder flyfrakt av 
sjømat.  

Bodø Havn vil på et tidspunkt ha for liten plass til å vokse i indre havn. Det er viktig at det gis 
tilstrekkelig areal i Vest som muliggjør et forsterket logistikk-knutepunkt med verdiskaping og ny 
sysselsetting på land med nye arbeidsplasser innen transport og logistikk. Her kan det skapes mange 
nye arbeidsplasser.    

4.  Planen må sikre fremtidig muligheter for flytting av jernbanen ut av sentrum til et nytt 
intermodalt knutepunkt i Vest 

Hernesbyen skal ha et 50- til 100-årsperspektiv. Da må dagens planverk også ikke stenge 
mulighetene for å forlenge jernbanen, eller legge til rette for påkobling av et nytt spor ut til 
Langstranda for å kunne skape Nord Europas mest intermodale knutepunkt. Stenger planen for dette 
allerede, nå vil det være umulig å åpne senere om byområdet fortettes. 

5.  Dagens nærings- og industriaktører må ikke forringes i ny plan. 

Planforslaget kan i dag gi inntrykk av at dagens aktører som er etablert og driver sin virksomhet 
forringes, eller ikke er med i videre utvikling av Hernesbyen. Høringsforslaget kan gi inntrykk av at det 
forventes annen næringsvirksomhet i «lilla område», enn det som er der i dag. Mange av disse 
aktørene har investert, og planlegger store investeringer i fremtiden. Ny kommunedelplan kan ikke, 
og bør ikke skape hindringer, eller endringer for disse aktørene. I stedet må planforslaget sikres 
stabilitet og forutsigbarhet som skaper god sameksistens for allerede etablerte aktører som har 
investert etter gjeldende planer for området satt i dag. 

Vi ber om at næringsarealene på Langstanda - etablerte og nye utbygd - også må defineres til tyngre 
næringsvirksomhet.  Det er en generell mangel på næringsarealer i kommunene, og de eksisterende 
områdene, med tilstøende områder som på Langstranda må ikke marginaliseres. Eksisterende 
virksomhet på Langtstranda er tung og består av produksjonsbedrifter, lager, 
entreprenørvirksomhet, maskinverksted m.m.  
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6.  Delområder og utbyggingsrekkefølge 

Vi synes tanken rundt delområder og utbyggingsrekkefølge følger en fornuftig tanke. Men vi er 
skeptiske til at det ikke er større fleksibilitet i forslaget slik planen tar høyde for. Området skal 
riktignok utvikles i et 50- til 100årsperspektiv. Men samtidig så er ulike initiativ fra utviklere, 
næringsliv og byutviklere ikke statisk. Planen kan derfor bli litt for rigid om man ikke har større 
fleksibilitet enn det planen legger opp til. For eksempel kan store næringsmuligheter gå tapt, om 
tidslinjen ikke gir raskere tilgang på arealer ifht utbyggingsrekkefølgen. Investorer kan se for seg 
muligheter i et område, men går tapt på grunn av tidslinjen legger hindringer. Derfor bør det legges 
til rette for en mer parallellitet i utbyggingsrekkefølge, slik at nye etablering av arbeidsplasser går 
tapt.  Det er også avgjørende at BN1 reguleres for utvikling allerede fra første start i planen.  

 

Beste hilsen 

 

Daniel Bjarmann-Simonsen  Elnar Holmen   Merete Nordheim 

Regiondirektør    Adm. dir.   Direktør 

NHO Nordland    BRUS AS   Bodø Næringsforum 

 

Bodø 23.02.2022 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.  
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Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes     
 
Nordland Fylkes Fiskarlag viser til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for 
Hernes. Hensikten er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger 
rammer for kommunens vekst. På kommuneplannivå er planperspektivet som regel 12 år, 
men denne kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen utover 
denne perioden i et perspektiv 50-100 år. 
 
Vi kan ikke se at fiskerinæringa har noe særlig fokus i planen, annet enn at det er nevnt i 
planprogram og under Mulighetsstudie Molo, samt nærliggende fiskeplasser er synliggjort i 
kart. 
  
Per dags dato er det 150 fiskere i fiskermanntallet i Bodø kommune og Bodø er statlig 
fiskerihavn. Mange av disse fiskerne har liggehavn innenfor planområdet. På moloen er det 
også etablert et fiskemottak. Det har fram til nylig vært en hvitfiskfabrikk innenfor 
planområdet, det er fiskebutikk i byen og det selges nykokte reker fra båt i sentrum.  
 
Fiskeridirektoratet har skrevet en grundig uttalelse om marine naturtyper innenfor og i 
nærheten til planområdet, herunder informasjon fra fiskere om nærliggende 
korallforekomster som så langt ikke er blitt kartlagt skikkelig. De store planene innenfor 
planområdet om ny bydel og ny flyplass innebærer dumping av masser, avrenning til sjø og 
utfyllinger som vil berøre det marine liv og miljø i området, som igjen kan berøre 
fiskerinæringa negativt.  
 
Vi ber om at både fiskerinæringas langsiktige arealbehov i form av tilgang på næringsareal og 
liggehavn ivaretas og innarbeides, samt at de nevnte korallforekomstene og nærliggende 
fiskeriinteressene hensyntas i det videre planarbeidet. 
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Vennlig hilsen          
 
Hanne Fagertun      Mira Bolsøy Aasjord 
Daglig leder      rådgiver   
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
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Uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes - 
Bodø kommune   
 
Innledning 

Saken gjelder høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for Hernes i Bodø 
kommune. Grunnet dataangrepet har Nordland fylkeskommune fått utsatt frist for uttalelse 
til 20.03.22.  

Ny bydel Hernes skal utvikles på arealene som frigjøres etter Forsvaret og Avinor etter at 
hovedflystasjonen i Bodø legges ned og ny Bodø lufthavn flyttes. Planarbeidet ble 
igangsatt høsten 2018, Nordland fylkeskommune ga innspill ved planoppstart i brev av 
23.1.2019. Innspillene berørte nasjonale og regionale interesser som kulturminner og 
kulturhistorie, lokalsenter- og boligutvikling, tilgang til sjøen, landskap og friluftsliv, klima og 
klimatilpasninger. Det ble også gitt faglige innspill om samferdsel, mineraler, folkehelse og 
plan. Med noen få unntak er forholdet til regionale interesser overveiende godt ivaretatt i 
tråd med fylkeskommunens innspill om ved planoppstart.  

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og 
bygningsloven, herunder gjeldende fylkesplan for Nordland og rikspolitiske retningslinjer, 
gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 

 

Fylkesråd for plan og nærings vurdering 
Fylkesråd for plan og næring ser at kommunen har gjort et grundig og omfattende arbeid i 
planleggingen av Hernes, med høye ambisjoner for en bærekraftig utvikling av bydelen i et 
50-100-årsperspektiv. De mål og retningslinjer som ble fastsatt ved oppstart følges i stor 
grad opp. Det skal Bodø kommune ha ros for. Planforslaget er overordnet og skal tegne 
grove linjer for byutviklingen, basert på blant annet omfattende kartlegginger, utredninger, 
nasjonale forventinger og FNs bærekraftsmål.  



 2 

Det har vært gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg gjennom planprosessen. 
Det er bra, og viktig for å sikre at innbyggere og interesserte gis mulighet til å sette seg inn 
i planene og bidra med innspill.  

Planforslaget legger opp til at den nye bydelen skal vokse fra og langs søndre del av 
dagens sentrum i Bodø. Dette i form av en etappevis utvikling av kompakte delområder 
innenfor arealformål bebyggelse og anlegg BA1-BA7, der alle arealformål som lar seg 
kombinere med flerfunksjonelle byområder tillates. Disse delområdene skal ytterligere 
følges opp med detaljreguleringer innenfor kommunedelplanens føringer, med tilhørende 
miljøprogram tilpasset detaljeringsgraden. Det legges opp til variasjon i bebyggelse og 
funksjonsblanding for å skape byliv og redusere transportbehov. Det er fylkesråden godt 
fornøyd med. Arealformål for næringsområder BN1 og BN2 er avsatt i vest mot sjøen. 

Med grunnlag i kartlagte natur- og kulturverdier, bevares et stort grøntområde gjennom å 
avsette området til framtidig arealformål blågrønnstruktur GBG4. Området vil med stor 
sannsynlighet få betydning som nærturområde for kortreist friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse. Fylkesråden mener at det er veldig positivt at store områder med et mangfold 
av verdier og kvaliteter på dette viset vektlegges og sikres i framtidens Bodø. 
 
Fylkesråd for plan og næring vurderer at Bodø kommune gjennom dette rammeverket som 
kommuneplanen med tilhørende dokumenter utgjør, har et godt utgangspunkt for å lykkes 
med sine målsettinger innen byutviklingen.  

Nordland fylkeskommune gir videre noen anbefalinger om mindre justeringer av grenser 
mellom arealbruksformål, samt om strukturering av bestemmelser. Disse vil etter 
fylkesrådens vurdering både bidra til en mer entydig plan, og til bedre å ivareta de kultur- 
og naturverdier som ellers synes godt ivaretatt i kommunedelplanen. 

 

Kulturminner og kulturmiljø  

Nyere tids kulturminner 

Det vises til møte med Bodø kommune om mulige konflikter med kulturmiljø i plankartet 
01.03.2022. 

Det er positivt at viktige kulturminner og kulturmiljø skal hensyntas i planarbeidet, og at de 
skal ivaretas og integreres i det nye byområdet. Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan 
knyttes bestemmelser til hensynssone H570 i en kommunedelplan. Bestemmelser for 
hensynssoner §3.3 om riving og fasadevern for H570, foruten retningslinjene, bør flyttes til 
generelle bestemmelser §1.10 Kulturminner og kulturmiljø jfr. Pbl §11-9 punkt 7. 
Beskrivelsen av H570_4 bør også bli mer utfyllende. Det bør framgå at hensynssonen 
omfatter Beredskap Øst, forskjellige sheltere og hangere, og infrastrukturen som kobler 
disse anleggene sammen.  

Nordland fylkesråd har i FR 068/2021 Konseptvalgsutredning Ny by Bodø gitt en uttalelse 
til KVU Ny by Bodø - transportsystemer. I saken ble blant annet følgende vedtatt:  
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Nordland fylkeskommune forutsettes at man i den videre detaljplanleggingen sikrer 
at Anlegg 96, kulturmiljøet dette er en del av samt Norsk Luftfartsmuseums behov 
blir ivaretatt på en god måte. 

Etter Nordland fylkeskommunens vurdering er dette ikke godt nok hensyntatt i 
planarbeidet for kommunedelplan Hernes. Nordland fylkeskommune ber derfor om at den 
blågrønne strukturen, GBG4 i plankartet, utvides til å følge avgrensingen til H570_4. Som 
følge av dette vil BA6 endres noe. 

Veikorridoren for framtidig vei til ny flyterminal ligger på dagens taksebane og overlapper 
derfor med kulturmiljøet i H570_4. Hensynssonen som er lagt inn for veg bør derfor flyttes 
noe nordover eller utvides nordover for å minske en mulig framtidig konflikt med 
kulturmiljøverdiene, spesielt i forbindelse med H570_4. Flyttingen av hensynssonen for vei 
slik at denne blir liggende nord for taksebanen og H570_4 vil, rent kulturminnefaglig, være 
å foretrekke. 

Nordland fylkeskommune minner også om at Norsk Luftfartsmuseum og Starfighterens 
Venner vil mest sannsynlig ha behov for å kunne frakte fly mellom ny lufthavn, 
Luftfartsmuseet og Beredskap Øst. Kommunen bør hensynta dette i planen.  

Utover dette virker kommunedelplanen som et godt overordnet styringsdokument for de 
framtidige reguleringene i den nye bydelen. 

Automatisk fredete kulturminner  
Som regional kulturminnemyndighet er Nordland fylkeskommune tilfreds med hvordan 
arkeologiske kulturminner i Bodøsjøen-området er ivaretatt i planforslaget. Forholdet til 
automatisk fredete kulturminner inne på dagens flyplassområde avklares i forbindelse med 
utarbeidelse av områdeplaner. 
 
Det vises til egne kulturminnefaglige uttalelser fra Sametinget og Norges arktiske 
universitetsmuseum. 
 
Vannmiljø – planfaglig mangel 
I henhold til konsekvensutredningsforskriften § 21, er vannmiljø jf. vannforskiften, blant de 
faktorer som skal utredes. I forslaget til kommunedelplanens konsekvensutredning er 
vannmiljø sammen med økosystemtjenester inntatt under utredningstema naturmangfold. 
Bakgrunnen for å ta inn vannmiljø som eget tema er å lage planer som skal bidra til å sikre 
godt vannmiljø og god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann jf. regional plan 
for vannforvaltning og vannforskriften på en tilstrekkelig måte. Det er ikke tydeliggjort 
hvordan påvirkning på vannmiljø er blitt vurdert, noe Nordland fylkeskommune anser som 
en planfaglig mangel. Det bør rettes ved at temaet legges til i konsekvensutredningen og 
omtales i planbeskrivelsen innen planen vedtas. For å sikre godt vannmiljø og god 
vannkvalitet i planen, anbefaler fylkeskommunen at kommunen innarbeider en egen 
planbestemmelse eller retningslinje for vannmiljøet. 
 
Planbestemmelser 
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Det anbefales at det i alle bestemmelser hvor det i høringsforslaget henvises til at 
«planbestemmelser om […] i kommuneplanens arealdel gjelder», tas inn den konkrete 
teksten som Bodø kommune mener skal gjelde også for kommunedelplanen. Det vil bidra 
til at planens dokumenter blir mer samlet og et helhetlig/entydig styringsdokument. 
 
Fylkesråden gjør oppmerksom på at de foreslåtte planbestemmelsene §§ 3.1, 3.2 og 3.3 
for hensynssonene H510, H560 og H570 ikke kan hjemles i plan- og bygningsloven § 11-
8. tredje ledd bokstav c). Det kan kun gis retningslinjer til disse de nevnte hensynssonene. 
 
For å ivareta intensjonen i foreslåtte bestemmelse, kan de heller hjemles i plan- og 
bygningsloven §§ 11-9., 11-10. eller 11.11., eventuelt slik:  
 Forslagets bestemmelse § 3.1 om hensynssone landbruk (H510) flyttes til 

bestemmelser for arealformål § 2.10 om Landbruks-, natur-, friluftsformål samt reindrift.  
 Forslagets bestemmelse § 3.2 om hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560) 

flyttes til generell bestemmelse § 1.9 om Naturmangfold.  
 Forslagets bestemmelse § 3.3 om hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570) 

flyttes til generell bestemmelse § 1.10 om Kulturminner og kulturmiljø, som vist til under 
vurdering av kulturminner og kulturmiljø. 

 
For øvrig er planbestemmelsene etter fylkesrådens vurdering godt egnet til å ivareta de 
høye målsettingene fra oppstart av planarbeidet om å utvikle en framtidsrettet og 
bærekraftig bydel. 
 
 
Eiendomsforhold – fylkeskommunens interesser som hjemmelshaver og grunneier  
For eiendommen gnr. 138 bnr. 4329, er det ønskelig at ny kommunedelplan for Hernes 
samsvarer med gjeldende arealdel fra 2018. Nevnte eiendom festes ut til Norsk 
Luftfartssenter Bodø AS (Flymuseet). Nordland fylkeskommune er hjemmelshaver til gnr. 
138 bnr. 4329, har rett til å parkere på eiendommen, og har rett til etter avtale å utvide 
skoledelen (flyfag, gnr. 138 bnr. 2775). Avsetting av eiendommens vestre del til kombinert 
formål for grønnstruktur vil medføre en lite ønskelig begrensing med tanke på fremtidige 
tiltak. Dersom skoledelen skal utvides vil Nordland fylkeskommune i samråd med Norsk 
Luftfartsenter Bodø AS som fester og plan- og bygningsmyndigheten, komme frem til den 
mest hensiktsmessige plasseringen. 
 
 
Vedtakskompetanse 

Det vises til Reglement for delegering av myndighet fra fylkesrådet kap. 3.30, vedtatt i sak 
194/20, der det går fram at myndighet til å avgi uttalelse etter plan- og bygningslovens  
§ 11-14 til kommuneplanens arealdel, samt juridisk bindende kommunedelplaner med 
arealvirkning, delegeres til vedkommende fylkesråd. 
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Fylkesrådens vedtak 

1. Fylkesråd for plan og næring vil rose det omfattende og viktige arbeidet som er 
utført i prosessen med utvikling av planmaterialet for ny bydel Hernes. Det er 
frambragt et godt og viktig kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for 
retningsvalg og beslutninger om planlegging og utvikling av Bodøs nye og 
bærekraftig bydel Hernes for de neste 100 år. 
 

2. Fylkesråden har noen merknader til Bodø kommunes forslag til arealdisponeringer i 
høringsforslaget til kommunedelplan for Hernes. Merknadene i vår uttalelse kan tas 
inn før vedtak av kommunedelplanen.  

 
Bodø den 18.3.2022 
Linda Helén Haukland 
fylkesråd for plan og næring 
sign 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Silje Charlotta Wästlund  
faggruppeleder plan, klima og naturressurser  
 Lill-Anita Horn 
 rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Kontaktskjema: 
Tema Navn E-post 
Automatisk fredete kulturminner Martinus Hauglid marhau@nfk.no 
Nyere tids kulturminner Grethe Kvam Vorvik grevor@nfk.no 
Eiendom Therese Kolvereid thekol@nfk.no  
Vannforvaltning Lars Ekker larekk@nkf.no 
Øvrig Lill-Anita Horn lilhor@nfk.no  

 
 
 
 
 
Kopi til:     
Riksantikvaren  Postboks 1483 Vika 0116 OSLO 

mailto:marhau@nfk.no
mailto:grevor@nfk.no
mailto:thekol@nfk.no
mailto:larekk@nkf.no
mailto:lilhor@nfk.no
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NVEs uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for 

Hernes - Bodø kommune 

 

 

Vi viser til høring og offentlig ettersyn datert 20.12.2021 og til møte i regionalt planforum 

19.01.2022. NVE har ikke fått varsel om planoppstart og ikke anledning til å gi innspill i 
tidligere faser. 

 

Om NVE  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl.). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 

planarbeidet. 

 
NVEs kommentarer 

Kommunedelplanen har som mål å fastsette en forutsigbar og bærekraftig arealbruk for 

framtiden. Den skal tilrettelegge for boliger med gode bokvaliteter, næringsliv, sosial 

infrastruktur, handel av varierende omfang, grønnstruktur samt teknisk infrastruktur. Med 

planens lange perspektiv legger den føringer for arealbruk uten å begrense mulighetene 

for løsninger innenfor byutvikling i fremtiden. Det er veldig positivt at kommunen har en 

helhetlig tilnærming til by- og næringsutvikling, hvor et områdeperspektiv ligger til grunn 
og hvor overvannshåndtering er et sentralt tema innenfor klimatilpasning i byområder.  

NVE mener at kommunedelplan for Hernes er en veldig overordnet og ambisiøs plan med 

en 50-100 års planhorisont, som er uvanlig lang og som forutsetter fleksibel planlegging i 
et langt tidsperspektiv. 

 



 
Side 2 

 

 

Det kommer tydelig frem av plandokumentene at de ulike typer naturfarer i 
konsekvensutredningen er vurdert på et svært overordnet nivå. Det er utarbeidet en 

sjekkliste ROS, hvor naturgitte forhold er vurdert (Planbeskrivelse på side 67) som er bra 

men veldig overordnet.  

 
Planfaglige innspill 

I plan- og bygningsloven (pbl.) er det et gjennomgående krav til samfunnssikkerhet og 

vurdering av naturfare, fra kommunens overordnede arealplanlegging til den enkelte 
byggesak. Kravene til sikkerhet følger av pbl. §§ 28-1 og 29-5 og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger. 

 
Kravene til detaljering i vurderinger og dokumentasjon øker jo nærmere tiltaksrealisering 

man kommer. Det betyr at de strengeste og mest detaljerte kravene stilles ved 

detaljregulering og i byggesak. Her er det tiltakshaver som har ansvaret for å fremskaffe 

dokumentasjon. Likevel er det slik at rammer og føringer, som gir muligheter eller 
begrensninger for gode løsninger på detaljnivået, i stor grad legges i kommunens 

overordnete planlegging. Det stiller krav til kommunens helhetstenking ved innarbeiding 

av flom-, erosjons- og skredfarehensyn allerede på kommuneplannivået. 
 

NVE anbefaler derfor at kommunene allerede på overordnet plannivå har fokus på 

gjennomførbarhet, og setter klare føringer for hvordan naturfare skal følges opp i 
reguleringsplan og byggesak. NVE anbefaler at kommunen, så langt det er mulig, styrer 

arealbruken slik at en unngår ny utbygging i områder som kan være utsatt for flom-, 

erosjons- eller skredfare.  

 
På kommuneplannivå skal det i KU/ROS-analyse være vurdert om det er potensiell fare i 

områder hvor det er aktuelt å gjøre byggetiltak. NVEs retningslinjer og veiledere (se lenker 

nedenfor) beskriver hvordan vurdering av potensiell fare kan utføres. Fareutsatte områder 
kan avsettes til arealformål som ikke åpner for ny utbygging, f.eks. bruk og vern av sjø og 

vassdrag med tilhørende strandsone eller landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift (LNFR-områder). Dersom det i KU/ROS-analysen avdekkes områder med fare, skal 
disse fareområdene som hovedregel avmerkes som hensynssoner som legges over 

arealformålet, eventuelt at de vises i eget hensynssonekart. Som et minimum må 

hensynssonene vises der det er eksisterende bebyggelse eller åpnes for ny utbygging. Til 

hensynssoner skal det gis juridisk bindende bestemmelser (pbl. § 11-8 tredje ledd, bokstav 

a) som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter innenfor sonen som er 

nødvendig for å avverge skade eller tap.  

 
Uavhengig av arealformål kan kommunen, som supplement til hensynssoner med 

bestemmelser, vedta generelle bestemmelser på kommuneplannivå, f.eks. for å avverge at 

utbygging skjer i fareutsatt område uten at reell fare har vært vurdert og sikkerheten godt 
nok ivaretatt. Det kan f.eks. settes krav om mer detaljerte reguleringsplaner, om 

ytterligere kartlegging/utredning/dokumentasjon og om rekkefølge for gjennomføring av 

tiltak etter planen (pbl. §§ 11-9 nr. 1, 4 og 8).  

 



 
Side 3 

 

 

Samlet sett skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer være ivaretatt ved bruk av 
virkemidlene arealformål, hensynssoner med bestemmelser, generelle planbestemmelser 

og bestemmelser til arealformål (pbl §§ 11-7 til 11-11). 

 

Generell informasjon og veiledning  
Med sikte på videre regulering (område-/detaljregulering og prosjektering) av alle 

delområder viser NVE til generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder:   

 

 Kartbasert sjekkliste-NVE-tema  Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning 

for reguleringsplan.  

 

 NVEs karttjenester  viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging  beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at 

en unngår innsigelse. 
 

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22. mai 2014) 

beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør 

utredes og innarbeides i planen.  
 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan  er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.  

 

 NVEs sider om urbanhydrologi  og Miljødirektoratets overvannsveileder  gir nyttig 

informasjon om hvordan man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til 

følgende publikasjoner fra Norsk Vann: Veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset 
overvannshåndtering» og Rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og 

byggesaksbehandling» som finnes her. 

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, 
forventede klimaendringer og klimautfordringer .  

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn 

til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

 

Hvis det er behov mer bistand i saken, kan NVE kontaktes med en konkret forespørsel. 

 

Med hilsen 

 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf
https://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi/?ref=mainmenu
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
https://va-kompetanse.no/bokhandel/?dsb-product-page%5B2%5D%5Bpage%5D=2
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
http://www.nve.no/arealplan
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Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Ingrid Johanna Verbaan 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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Sak 2017/15119 Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes 

 

 

Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes 

Det bør vurderes om areal avsatt til næring/industri (BN 1) er stort nok til å dekke fremtidig behov for 
næring/industri.  

Bodø kommune har liten tilgang på nye næringsarealer, noe som fremover kan være et hinder for å 
trekke til seg nye etableringer av mer industriell art. 

Økt vekst i folketall krever økt næringsvirksomhet og påfølgende vekst i tjenesteytende næringer 
som leverer støttetjenester til næringslivet.  

Dagens areal (BN 2) er tilnærmet fullt disponert med produksjonsbedrifter, entreprenørvirksomhet, 
verksted, lager, flyteknisk virksomhet og flere småbedrifter. 

 

Næringsområdene BN1 og BN2 bør følge samme bestemmelser som i Kommuneplanens arealdel 
2022 – 2034 § 5.10.6 (Tyngre næringsvirksomhet i sentrum, indre og ytre havn).  

I denne bestemmelsen heter det at det tillates oppført bygninger for tung næringsvirksomhet som 
industri, lager og transportvirksomhet. Kontor er tillatt som en del av industri-, lager- og 
transportvirksomheten, og skal være underordnet hovedfunksjonen. Dette er beskrivelser som 
stemmer overens med dagens virksomhet i BN2. 

Samme bestemmelse åpner for etablering av kaifront og utfyling i sjø. 

 

Overordnet miljøprogram bør ha en målsetting om at forurensede grave masser skal renses og 
ombrukes. Videre må det settes av areal til dette i byutviklingsområdet. 

I overordnet miljøprogram heter det at det er et overordnet mål for byutviklingsområdet at alle 
masser skal gjenbrukes og/eller gjenvinnes. For å nå dette målet må det etableres anlegg for rensing 
av forurensede masser i byutviklingsområdet. Det anbefales at det avsettes areal til dette, allerede 
før bygging av ny flyplass starter. Videre bør areal ha en beliggenhet, i hvert fall midlertidig, slik at 
det også kan benyttes under flyplassens byggeperiode. 

Mål om 70% materialgjenvinning innen 2030 krever at forurenset grunn blir behandlet i stedet for 
deponiløsning.  

 

mailto:postmottak@bodo.kommune.no


Overordnet miljøprogram har gode målsettinger knyttet til sirkularitet, materialforvaltning og avfall. 
Målsettinger bør vise til beste tilgjengelige teknologi i stedet for å beskrive dagens 
behandlingsløsninger. 

Et eksempel på dette er formuleringen "Matavfall bør komposteres og integreres med lokal 
matproduksjon". Det er løsninger på behandling av matavfall som gir et betydelig bedre 
klimaregnskap enn kompostering av matavfall, f.eks produksjon av biogass.
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Uttalelse - kommunedelplan Hernes - Bodø 

Det vises til oversendelse av 07.01.2022 i forbindelse med høring av kommunedelplan for Hernes. 
 
Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.2017 
fått delegert myndighet til å samordne og avskjære innsigelser fra regionale statsetater til 
kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Det er ikke fremmet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på at disse 
etatene sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen.  
 
Statsforvalteren ga innspill til planarbeidet den 11.01.2019. 
 
Her sa vi at det store planomfanget planleggingen bør ha som mål å avklare de overordnede 
strukturer slik som transportsystemet, grønnstruktur og lokalisering av de ulike utbyggingsformål. 
Videre ga vi innspill på at ny bydel må planmessig ses i sammenheng med eksisterende bystruktur 
og spesielt forholdet til bykjerne bør avklares.  
 
Vi er i hovedsak fornøyd med hvordan planen avklarer transportkorridorer og blågrønne strukturer 
og rammene for arealutnyttelsen. Det samme gjelder utbyggingsrekkefølge som gir grunnlag for en 
planstyrt utbygging.   
 
Vi savner imidlertid noe mer avklaring av arealformål og mulig differensiering av delområdene for å 
gi dette store planområdet en overordnet struktur utover transportkorridorer og blågrønne 
strukturer.  
 
Sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på lik linje med 
miljømessig og økonomisk bærekraft. Gjennom planlegging tilrettelegger kommunene for attraktive 
og tilgjengelige boligområder for hele befolkningen.  
 
Gjennom god planlegging og en tydelig utbyggingsstruktur kan kommunen utvikle gode bo- og 
oppvekstmiljøer med variert boligbygging med sosial infrastruktur, attraktive byrom/møteplasser, 
stimulere til fysisk aktivitet og et mer helsefremmende miljø og tilgang på service og tjenester. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/andre-dokumenter/brev/utvalgte_brev/2017/delegering-av-myndighet-til-a-samordne-statlige-innsigelser-til-kommunale-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2590406/
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Derfor bør kommunen som planmyndighet på dette plannivået foreta en vurdering av hvor innenfor 
bydelen et framtidig behov for arealkrevende offentlig eller privat tjenesteyting bør lokaliseres. 
Videre om det er noen av delområdene som bør utvikles med senterfunksjoner utover å betjene for 
bydelen Hernes som helhet.  
 
 
VURDERING OG MERKNADER FRA STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap - Planfaglig mangel1 
 
Vi mener at enkelte tema ikke er utredet godt nok i risiko- og sårbarhetsanalysen til 
kommunedelplanen for Hernes. Dette gjelder blant annet fremtidig havnivåstigning, stormflo og 
bølgepåvirkning, samt problemstillinger knyttet til eventuell storulykkevirksomhet. På 
reguleringsplan-nivå er dette grunnlag for innsigelse. Kjente risikoer bør utredes godt når en helt ny 
bydel planlegges.  
 
Risikoreduserende tiltak skal fastsettes i bestemmelsene slik at tilstrekkelig sikkerhet blir ivaretatt ut 
ifra hva ROS-analysen på dette nivået angir. Sikkerhet mot naturpåkjenninger bør derfor tas med i 
bestemmelsene til kommunedelplanen på et noe mer detaljert nivå. Vi anbefaler at minimum 
kotehøyde presiseres i bestemmelsene til kommunedelplanen for Hernes. Dette for å sikre tiltak 
mot fremtidig havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning.  
 
Bodø kommune har varslet oppstart av hydrogenanlegg på Langstranda, innenfor område BN2. 
Varselet sier at et ferdig utbygget hydrogenanlegg vil havne inn under storulykkeforskriften.  
Det er avgjørende at kommunen er oppmerksom på dette ved utvikling av områdene i nærheten. 
Spesielt område BN1, i tillegg til område BA2 som er avsatt til boligformål. Utvikling av disse 
områdene kan sette begrensning på utvikling av storulykkevirksomhet og omvendt. 
 
Kommunen må sørge for at det tas hensyn til eventuell storulykkerisiko i området, først og fremst 
gjennom å opprettholde forsvarlig avstand mellom befolkningen og storulykkevirksomhet. Dette 
gjøres gjennom å etablere hensynssoner med tilhørende bestemmelser i kommunedelplanen for 
Hernes.  Viser til DSBs Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. 
 
 
Boligsosiale hensyn 
 
Statsforvalterens vurdering er at Bodø kommune ivaretar boligpolitiske og boligsosiale hensyn i 
dette planforslaget. Vi forutsetter for øvrig at kommunedelplanen følger opp kommunens egen 
boligplan. 
 
På oppstartstidspunktet spilte statsforvalteren inn at kommunen burde løfte frem boligpolitiske og 
boligsosiale hensyn i den overordnede planleggingen av ny bydel.  
 

 
1 Med planfaglige mangler tenker vi på feil og mangler knyttet til lov og forskriftskrav – typisk tekniske krav og formelle krav f 
eks knyttet til manglende dokumentasjon/utredning. Dette er krav som normalt skulle vært oppfylt ved utarbeidelse av 
planen og som kan få betydning for planens gyldighet. Denne type mangler vil avhjelpes ved at påpekt mangel rettes opp i 
det videre planarbeidet. 
 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder_om_sikkerheten_rundt_storulykkevirksomheter.pdf
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I oversendt planbeskrivelse opplever vi at bydel Hernes i hht kap 2.1 skal romme inntil 15000 
boliger. Boligområdene skal ha bokvaliteter, være tilpasset forskjellige familiestørrelser og 
brukergrupper og ta høyde for ulike hverdagsfunksjoner. Kommunen vil i hht kap 6.2 sette krav til 
ulike boligtyper i utbyggingsprosjekter for å utjevne sosial ulikhet, og tar til orde for å integrere 
boliger som omsettes utenfor ordinært boligmarked i alle boligprosjekt.  
 
De nye byområdene skal ifølge 6.7.1 inneholde en variasjon av boliger for mennesker i ulike 
livsfaser. Temaet kobles tett mot offentlige funksjoner i kap 6.7.2, hvor man også omtaler bolig og 
omsorgstilbud i et generasjonsperspektiv. Vi registrerer også at man i kap 6.9 omtaler bomiljø og 
bygde omgivelsers betydning for en god folkehelse.  
 
I planbestemmelsene § 2.1.2 omtales boligsammensetningen. Her heter det at det ved utforming av 
byområder skal være varierte størrelser på boligene. Det skal settes bestemmelser for antall 
boenheter og boligsammensetning i alle planer som inneholder boliger, og beskrives hvordan det 
tilrettelegges for beboere i ulike livsfaser og med ulike boligpreferanser. Ellers gjelder bestemmelser 
om boligstørrelse i kommuneplanens arealdel.  
 
 
Miljøfaglige forhold 
 
Naturmangfold 
Det er store naturfaglig verdier knyttet til området Hernesskagen- Hangåsbukta. Berggrunnen i 
området er kalkrik, og gir opphav til rik vegetasjon og kalkbetingede naturtyper i strandsonen på 
sørsiden. En del marine avsetninger (gjerne leirholdige løsmasser) vil også ha innvirkning på 
naturmangfoldet. Videre er det gode forekomster av skjellsand og løstliggende kalkalger i 
sjøområdene i vest. Det er til sammen registrert 18 atskilte terrestriske og tre marine naturtyper helt 
eller delvis innenfor planområdet. Det finnes nærmere bestemt viktige eller svært viktige 
forekomster av naturtypene åpen kalkmark naturbeitemark, slåttemark, rikt strandberg og 
strandeng. I tillegg finnes det lokalt viktige forekomster av strandeng, engpregede 
erstatningsbiotoper og kalksjø. 
 
Samtlige av naturtypene ligger langs eller nær sjøen, og som naturtyper så ligger de samtidig på en 
gradient fra grunne sjøområder, via strandsonen og inn i kulturbetingede miljøer på landjorda. Det 
har nok også gått tapt flere til dels svært verdifulle naturtyper i planområdet tidligere, særlig som 
følge av utbyggingen av eksisterende lufthavn. Videre vil ny lufthavn, da avklart gjennom 
områdereguleringsplanen av 31.10.19, medføre nedbygging eller forringelser av flere 
naturtypeforekomster rundt Hernesskagen. Flere av disse er rike strandberg som huser flere rødlista 
og sjeldne arter, spesielt innen beitemarksopp (herunder Entoloma velenovskyi, kalkvokssopp og 
praktrødspore). Det er dog vanskelig fastslå virkningene av denne planen nøyaktig da den detaljerte 
planen for utbyggingen i liten grad er kjent og juridisk fastsatt.  
 
Statsforvalteren er således tilfreds med at naturtypene rundt Hangåsen og bukta i øst er avsatt ved 
formål «Blå/grønnstruktur» (GBG3) og LNFR. Dette vil også føre til opprettholdelse av attraktive 
biotoper for fugl i en betydelig del av strandsonen og de kulturbetingede miljøene.  
 
Videre er det angitt hensynssone 560 - bevaring naturmiljø- for de mest sentrale delene med tanke 
på registrerte naturtyper. Det er gitt bestemmelser til denne sonen om at alle tiltak som kan forringe 
naturverdiene skal unngås. Til dette bemerker vi at loven inneholder ingen generell hjemmel for 
kommunen til å gi bindende bestemmelser til hensynssoner etter § 11-8 tredje ledd bokstav c. 
(foruten til randsoner til nasjonalparker og landskapsvernområder når planvedtaket sammenfaller 
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med vernevedtaket i tid). Selve soneinndelingene har ingen direkte rettsvirkning, men vil bidra til å 
klargjøre hvilke hensyn det særlig er viktig å ivareta, både i forbindelse med videre planlegging i 
området og ved avgjørelse av enkeltvise søknader, herunder søknader om dispensasjon fra det 
angitte arealformål (f.eks. for område BAB). I utgangspunktet må eventuelle bestemmelser til 
sonene gis i medhold av §§ 11-9 til 11-11, og da nærmere bestemt foreslåtte planbestemmelse §§ 
2.7, 2.9 og 2.10. Ut fra dette ber Statsforvalteren kommunen vurdere om det er mer hensiktsmessig 
å avgrense BAB, som det eneste byggeområdet som blir berørt av hensynssonen, mot den 
registrerte naturtypen BN00103890. 
 
Blågrønnstruktur 
Statsforvalteren vil gi kommunen honnør for arbeidet med blågrønnstruktur på bakgrunn av bl.a. 
hovednedbørsfelt, avrenningslinjer og hydraulisk modellering. Temakart for den blågrønne 
strukturen er foreslått gjort juridisk bindende gjennom § 1.1.2. Vi har for så vidt ingen innvendinger 
mot dette, men stiller spørsmål ved om ikke denne strukturen i stedet for burde vært avsatt som 
dedikert arealformål «Blå/grønnstruktur» i selve arealplankartet. Dette spesielt siden denne 
strukturen uansett vil utgjøre en del av den ytre rammen for senere detaljplanlegging. Fordelen ved 
å avsette denne strukturen eksplisitt er at tilgrensende områder allerede på nåværende tidspunkt i 
større grad vil kunne gis en mer detaljert arealformålsavklaring gjennom område- og/eller 
detaljreguleringsplaner. En vil slik sett kunne se selve vannveiene i sammenheng med 
behovet/ønske om grøntområder innenfor de ulike delområdene. Herunder om de to engpregede 
erstatningsbiotopene og den åpne kalkmark (BN00120269) innenfor BN1 skal skjermes, og da mer i 
retning av «Det grønne fiskebeinet» skissert i parallelloppdrag fra Asplan Viak/DRMA/Tina Saaby 
(2020).  
 
Merknad til enkelte planbestemmelser 
 
Til § 1.1.1 Forholdet til kommuneplanens arealdel 
I likhet med forslag til kommuneplanens arealdel for Bodø foreslås det også for delplanen 
bestemmelser som er ment å regulere rettsvirkningene mellom disse to planene. Ordlyden i 
delplanen er som følger:   
 

«Kommunedelplanen gjelder foran kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen arealdels 
bestemmelser og retningslinjer skal supplere kommunedelplanen der den ikke angir noe annet». 

 
Tilsvarende som for kommuneplanens arealdel fastsetter kommunestyret hva som er tillatt 
arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder innenfor delplanområdet gjennom arealformål, 
hensynssoner og generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer. Det er ikke 
anledning til å gi bestemmelser utenfor planområdet, og inn i et område hvor gjeldende arealplan 
på samme plannivå fortsatt gjelder. Planbestemmelsene kan bare brukes som hjemmel for forbud 
eller påbud innenfor planens avgrensningslinje, men kan være utløst av forhold utenfor 
planområdet. Kommunedelplanen for Hernes avgrenses tydelig mot grensene for 
kommuneplanområdet.  I veileder T-1480 til 85-loven er følgende uttalt om delplaner (min 
understrekning): 
  

«I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen normalt 
av kart og bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse. En kommunedelplan er en del av 
kommuneplanens arealdel. Den har derfor formelt samme innhold, behandlingsform og 
rettsvirkning som en samlet arealdel for hele kommunen. I enkelte tilfeller har det vært 
hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan f. eks. før arealdelen for hele kommunen. Slike 
kommunedelplaner er fullt ut gyldige og selvstendige planer. Men for å få en best mulig helhetlig 
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oversikt bør de innarbeides i den samlete arealdelen ved første rullering / revisjon, jf pbl. § 20-1 
femte ledd.» 

  
Dette gjelder tilsvarende for dagens lovverk. Kommuneplanens arealdel for Bodø vil ikke kunne gi 
virkninger inn i et annet planområde på samme plannivå, i dette tilfellet delplan for Hernes. 
 
§ 1.2 Plankrav 
Et plankrav fastsatt i kommuneplanens arealdel vil gjelde ved siden av det generelle plankravet for 
større bygge- og anleggstiltak i § 12-1 tredje ledd. Bestemmelsen vil i første rekke være aktuell å 
nytte for arealer som er avsatt til ulike former for utbygging. I så måte synes § 1.2 bokstav a å være 
overflødig all den tid denne dupliserer lovens krav. Unntaksbestemmelsen i § 1.2.1 vil kunne skape 
en viss usikkerhet knyttet opp til lovkravet i § 12-1 tredje ledd. Vurderingen av hva som skal anses 
som større bygge- og anleggstiltak etter § 12-1, må bero på en konkret vurdering i det enkelte 
tilfellet. Visse tiltak vil alene i kraft av størrelsen utløse reguleringsplanplikt. I andre tilfeller kan tiltak 
som ikke i seg selv er så store, men som plasseres i «sårbare» områder utløse reguleringsplikt. Vi 
presiserer derfor at særskilte planbestemmelser om unntak for utbyggingstiltak vil ikke kunne 
tilsidesette en vurdering etter § 12-1 tredje ledd.     
 
 
 
Med hilsen 
 
Tor Sande (e.f.) 
kst. kommunal- og beredskapsdirektør 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes i Bodø 
kommune 

Vi viser til høring datert 20.12.2021 med forslag til kommunedelplan for Hernes i Bodø 
kommune. 
 
Saken gjelder  
Bodø kommune har sendt forslag til kommunedelplan for Hernes på høring. Hensikten er å 
utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger rammer for kommunens 
vekst. Kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen i et 
perspektiv på 50-100 år. 
 
Kommunedelplanen har som mål å fastsette en forutsigbar og bærekraftig arealbruk for 
framtiden. Utviklingen av den nye bydelen skal oppfylle høye klima- og energiambisjoner. 
Kommunens ambisjon er at byområdene i den nye bydelen skal planlegges og utvikles som 
nullutslippsområder, og bli en inspirasjon for hvordan vi kan bygge fremtidens byområder. 
Det er et mål at kommunedelplanen skal tilrettelegge for riktig balanse mellom 
forutsigbarhet og tilstrekkelig grad av fleksibilitet for utformingen av byområdene. 
Kommunedelplanen stiller krav om at utbyggingsområdene planlegges videre gjennom 
områdereguleringer. 
 
Planen omfatter flere dokumenter: 

• Plankart 
• Temakart blågrønne strukturer 
• Planbestemmelser 
• Planbeskrivelse 
• Konsekvensutredning (KU) 
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• Overordnet miljøprogram 
• Mobilitetsplan 
• Temakart mobilitet 

 
Det er utarbeidet en egen plan for mobilitet, som består av et kart og et plandokument. 
Temakart for mobilitet viser overordnede, prinsipielle traséer for gange, sykkel, vei og gater. 
I tillegg vises traséene for fasevis utbygging av adkomstvei til ny lufthavn, og andre 
hovedveier. Hovedtraséene er gitt egen hensynssone i plankartet. 
 
Statens vegvesens rolle i planleggingen 
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 
sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 
 
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 
gående og syklende.  
 
Statens vegvesens rolle i denne saken er som vegeier og sektoransvarlig.  
 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Føringer som er relevante for arbeidet er blant annet: 

• Nasjonal transportplan (NTP) 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 
Konseptvalgutredning – Ny by Bodø – transportsystemer er også relevant for planarbeidet. I 
tillegg er også Alternativvurdering: riksveitrasé til ny lufthavn i Bodø relevant, og er også 
vedlagt planen. 
 
Planfaglige merknader til planforslaget 
Bestemmelsenes § 2.9.2 b 
Jf. § 2.9.2 b., kan det stilles opp utendørs museumsobjekter i kombinasjon med blågrønne 
strukturer og det skal sikres muligheten for å transportere museumsobjekter gjennom 
området, samt allmenn ferdsel. 
 
Infrastruktursonen, som skal ivareta ny adkomst til lufthavn, går gjennom GKG2. Det er ikke 
en del av oppdraget til Statens vegvesen å sikre at det kan transporteres 
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museumsgjenstander gjennom området. Muligheten for å krysse vegen med fly, eller andre 
museumsgjenstander, ligger ikke inne i prosjektet for samferdselsanlegget som Statens 
vegvesen skal bygge. Vi ønsker derfor at denne setningen fjernes: «Det skal sikres 
muligheten for å transportere museumsobjekter gjennom området».  
 
Hensynssone for framtidig hovedveg 
I plankartet er det brukt hensynssonen Infrastruktursone H430 – rekkefølgekrav 
infrastruktur. I bestemmelsene er det brukt hensynssonen Båndleggingssone 710 – 
båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven. Vi ber om at det endres slik at det 
blir samsvar mellom plankart og bestemmelser.  
 
Planfaglige råd 
Henvisning til bestemmelser i kommuneplanens arealdel 
Det henvises til bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Det er uheldig at 
kommuneplanens arealdels bestemmelser skal supplere Kommunedelplan for Hernes. Dette 
er to selvstendige planer, og kommuneplanens arealdel er en stor plan, noe som gjør det 
uoversiktlig og tidkrevende å finne fram. Vi anbefaler at alt av bestemmelser står i 
kommunedelplan for Hernes. 
 
Andre kommentarer 

• Det er gjort et grundig og godt arbeid med planen og det har vært et godt samarbeid 
med Statens vegvesen i forbindelse med at Statens vegvesen har ansvar for riksveg 
fram til ny lufthavn.  

• Det bemerkes at konseptvalgutredning (KVU) «Ny by Bodø – transportsystemer» med 
sin anbefaling fortsatt ikke er ferdigbehandlet etter oversendelse til 
Samferdselsdepartementet den 01.12.2020.  

• I planbestemmelsenes § 1.15 Mobilitet står det: «Strategisk mobilitetsplan skal være 
førende for lokalisering og utforming av infrastruktur knyttet til gange, sykkel og 
gater.» Temakartet for den strategiske mobilitetsplanen er et juridisk bindende 
temakart som skal supplere kommunedelplanen sitt plankart. I hovedsak planlegger 
Statens vegvesen at denne gang- og sykkelveien i konsept 0+ i KVU-en skal ligge 
parallelt med kjøreveien for riksveganlegget. En annen løsning og et annet prinsipp 
for statlig vei her, er et forhold Statens vegvesen må vurdere nærmere i vår 
detaljregulering for adkomst til ny lufthavn. 

• Det er positivt at det er tenkt utbyggingsrekkefølge, og at det også er en 
sammenheng med ny veg til lufthavn og hovedveg i boligområder. 

 
Transportforvaltning nord1 
Med hilsen 
 
Jan-Åge Karlsen 
Seksjonssjef Svana Kristin Hollum 
 Overingeniør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Marinarkeologisk vurdering og innspill om kulturminner under vann: 
Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes, Bodø 
kommune 

Vi viser til ovennevnte oversendt til Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø Museum 
– Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er 
UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Hensikten for planforslaget er å utarbeide en langsiktig plan for utvikling og legger rammer for 
kommunens vekst. Områdereguleringsplanområdet for lufthavnen ble dekt av UMs marinarkeologisk 
befaring i 2018 uten registrering av automatisk vernet kulturminner under vann. 

Det er viktig å få anledning til å komme med innspill angående kulturminner under vann i forbindelse med 
arealplanlegging i en tidlig fase når det gjelder fremtidig tiltak i planområdet utenfor 
områdereguleringsplanområdet for lufthavnen. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 
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Bodø kommune - Kommuneplan - Høring og offentlig ettersyn - 
Kommunedelplan for Hernes - Uttalelse fra Avinor 

Det vises til varsel om offentlig høring av forslag til kommunedelplan for Hernes (ny bydel) i Bodø 
kommune.  Kommunedelplanen skal danne grunnlag for planlegging av de nye byutviklings-
arealene som følger av nedlegging av Bodø Hovedflystasjon og flytting av den sivile Bodø lufthavn.  
 
Planområdet omfatter også arealet som er regulert til lufthavn i områdeplan for Ny Lufthavn Bodø, 
plan id. 2017017, vedtatt av Bystyret 31.10.2019. Arealbruken og bestemmelser i denne planen 
foreslås videreført i kommunedelplanen. 
 
 
Bebyggelse og anlegg – delområder og utbyggingsrekkefølger 

Kommunedelplanen avsetter delområder for bebyggelse og anlegg og fastsetter rekkefølge for 
utbygging av delområdene. Vi mener at det i utvikling av bydelen bør legges stor vekt på at 
lufthavnen er et særdeles verdifullt knutepunkt. Knutepunktet er (og vil forbli etter flyttingen) en 
fundamental bidragsyter til byens og regionens attraktivitet og konkurransekraft som kan utvikles 
på forskjellig vis på kort og lang sikt.  
 
Som premiss for planen må det legges til grunn at flytting av lufthavnen vil være den første 
etableringen i den nye byen som realiseres og gir grunnlag for påfølgende utvikling. Gitt plan-
områdets relative størrelse, er det påregnelig at tidshorisonten frem til «ferdig utviklet» bydel er 
svært lang og dermed lite forutsigbar mht. realisering. Forutsigbarheten og hastigheten i 
realiseringen kan imidlertid påvirkes ved alternative plangrep som i høyere grad legger til rette for å 
utnytte lufthavnens attraktivitet som møteplass for mennesker og virksomheter.  
 
Avinor mener at kommunen og regionen bør vurdere et alternativt plangrep med et «fase 1 
utviklingsområde» mellom ny og gammel terminal (korridor) hvor det primært legges til rette for 
kunnskapsbaserte næringer og høyere utdanning samt for boliger utenfor støysonen. Lufthavner 
har både internasjonalt og etter Avinors erfaring vist seg å være særdeles attraktive for etablering 
av arbeidsplassintensive og kompetansebaserte arbeidsplasser heller enn virksomheter med 
lavere verdiskaping som lager/logistikk og industri. Det er tilstrekkelig areal i området for det også, 
men det trenger ikke å lokaliseres tett opp mot terminalområdet slik planen legger opp til. Vi har 
tidligere orientert om et utredningsarbeid som CBRE har utført for Avinor som del av planleggingen 
av ny lufthavn.  Her heter det blant annet:  
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«Fra et kommersielt ståsted mener vi at det ville vært gunstig for Bodø å arbeide for en mulig 
flytting av hele eller deler av Nord universitetets virksomhet til det gamle flyplassområdet. En slik 
relokalisering av Nords campus, koblet med f.eks. et vitensenter innen marin sektor, kan utløse 
vekst i en akse mellom gammel og ny flyplass, et område godt egnet for næring og 
næringseiendom. Det vil i tillegg kunne være en katalysator for videre vekst i byen, og gi et 
betydelig bidrag til å kunne nå Bodø kommunes ambisjon om å skape en ny bydel på det gamle 
flyplassområdet.»   
 

 
Utsnitt fra rapporten som følger vedlagt dette brevet.  
 
 
Mobilitet og Infrastruktursoner 

Vegtraseer i planområdet er angitt i Strategisk mobilitetsplan med temakart og som infrastruktur-
soner i plankartet.  Vi mener at infrastruktursonen for offentlig veg i plankartet må føres videre i 
grense mellom lufthavnområdet og næringsområdet BN1 ut til grøntområde GBG2 i vest, for å 
betjene disse områdene.  Hovedvegsystemet i planen bør angi en ringveg som skissert, for å sikre 
en viss «redundans» i vegsystemet vest i planområdet.   
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Utsnitt fra helhetsplan 1e, som viser prosjektert offentlig veg og forslag til «ringveg». 
 
Videre foreslår vi at den langsiktige løsningen for hovedatkomst (fase 3) med fordel kan legges 
med en direkte atkomst fra planområdet til rundkjøring mellom Olav V gate og Gamle Riksvei som 
vist på skissen under.  Slik løsningen er angitt i temakartet blir det kort avstand mellom nevnte 
rundkjøring og krysset mellom Olav V gate og Hangåsveien, der hovedatkomst er planlagt.  
 

 
Utsnitt fra temakart mobilitet med forslag til justert trase, fase 3. 
 
 

Blågrønn struktur 

Juridisk bindende temakart for blågrønn struktur med krav om minimum 50 meters bredde følger 
blant annet grense mot reguleringsplan for ny lufthavn. Båndleggingssone for framtidig adkomst til 
lufthavn og andre veger (H710) i samme område er dels overlappende med sonen for blågrønn 
korridor, uten at bestemmelsene gir føring for prioritering mellom formål og hensynssoner slik det 
er gjort i § 3.4.  
 
Som bemerket over har Avinor lagt til grunn at offentlig veg etableres langs grensen mot lufthavn-
området for atkomst til lufthavnens byggeområder og til BN1. Dette er ikke mulig slik blågrønn 
korridor er plassert i temakartet.  Det er ikke arealreserver innenfor lufthavnregulert området til å 
ivareta en offentlig veg. Den må legges inn i kommunedelplanen.  Det innebærer igjen at blågrønn 
korridor må flyttes tilsvarende mot nord.  

I overordnet plan for teknisk infrastruktur heter det om «Prinsipper ved utforming av VA-anleggene: 
• Avløpsanleggene skal være separatsystem. Det vil si at overvann håndteres i åpne blågrønne 
løsninger i kombinasjon med ledningsbasert løsning og spillvann håndteres i egen ledning.» 
 
Avinor har i prosjektet for ny lufthavn langt til grunn at en egen trase for flomveg etableres innenfor 
lufthavnområdet, med kapasitet til å ta hånd om avrenning fra lufthavn og nærmeste offentlige veg.  
Blågrønn korridor i kommunedelplanen vil bygges ut i den rekkefølgen delområder reguleres og 
realiseres. Dette vil ventelig ta lang tid og kreve bred finansiering fra utbyggere av bydelen. Vi 
legger til grunn at lufthavnen på sikt, når blågrønn korridor for håndtering av overvann-/flomveger 
er etablert fram til sjøen i vest, eventuelt kan koble seg til denne.  
 
Vi oppfatter at kommunen er villig til å se nærmere på en tilpasning av infrastruktur i planen.  
 
 



 
     

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

 

Utsnitt fra helhetsplan 1e, sammenstilt med blågrønn korridor fra juridisk bindende temakart. 
 
 
Restriksjonsplan og byggerestriksjoner for nye Bodø lufthavn 

I samband med rullering av kommuneplanens arealdel for Bodø kommune 2022 – 2034 har Avinor 
i brev 25.01.2021 gitt en høringsuttalelse med særlig vekt på kravet om at kommunen innarbeider 
nødvendige høyderestriksjoner rundt rullebane og navigasjonsanlegg for eksisterende og framtidig 
lufthavn. Til restriksjonene gjelder egne plankart og retningslinjer for saksgang i planlegging og 
byggesak. Høringsuttalelsen sier blant annet: 
  
«Luftfartstilsynet har stilt krav om at bestemmelser for hinderfrihet i forbindelse med inn-/utflyging 
blir ivaretatt ved de enkelte lufthavnene. Luftfartsloven krever at hinderflatene i restriksjonsplanen 
og byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene behandles på en slik måte av plan-
myndighetene at det kan utøves kontroll over områdene og bruken av disse.  
  
Luftfartsloven og retningslinjer som tidligere er sendt flyplasskommunene fra Samferdsels-
departementet, presiserer at hovedregelen er at hinderfriheten rundt flyplassene skal ivaretas 
gjennom Plan- og bygningslovens (PBL) bestemmelser. I PBL § 11-8 er det fastsatt at 
kommuneplanen i nødvendig utstrekning skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for 
bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i PBL § 11-8 siste ledd bokstav a til f, skal 
markeres i kommuneplanen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. 
Når et område senere tas under regulering, gjøres disse forholdene gjeldende i 
reguleringsplanen.» 
 
Bodø kommune har i bestemmelser til kommunedelplanen § 1.4 Krav til sikkerhet vedr. lufthavnen 
valgt å vise til kommuneplanens arealdel for høyderestriksjonsflater og byggerestriksjonsflater.   
Statsforvalterens representant i regionalt planforum 19.01.2022 påpekte at det er juridiske uklar-
heter mellom kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner når det gjelder bestemmelser fra 
den ene planen som skal gjøres gjeldende for den andre.  
 
Avinor ber derfor om at de samme bestemmelsene og hensynssoner som er fastsatt i kommune-
planens arealdel om høydebegrensninger og rådighetsinnskrenkninger rundt nye Bodø lufthavn 
innarbeides i kommunedelplanen. Hensynssoner og BRA-restriksjoner kan eventuelt vises på 
juridisk bindende temakart. Avinor vil kunne bistå med å utarbeide slike kart. Når det gjelder 
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detaljer rundt hensynsoner og høyder samt bestemmelsestekst som må innarbeides, viser vi til vårt 
innspill til rullering av kommuneplanens arealdel (vedlagt). 
 
I tillegg til restriksjoner knyttet til hinderflater og navigasjonsanlegg er det også nødvendig å inn-
arbeide bestemmelser til planområdet som sikrer at etablering av bygg eller anlegg ikke skaper 
uønsket turbulens nær rullebanen, at det ikke etableres belysning nær lufthavnen som vanskelig-
gjør tolking av flyplassbelysningen for flytrafikken, og at det ikke tillates arealbruk som kan gi 
ansamling av fugl og øke risiko for såkalt «birdstrikes». Det vises også her til vår høringsuttalelse 
til kommuneplanens arealdel, hvor forslag til bestemmelser er nærmere beskrevet.   
 
Kommunedelplanen skal gjennom bestemmelser gi føringer for videre reguleringsplanlegging for 
de enkelte utbyggingsområdene.  Det er derfor viktig at bestemmelser i kommunedelplanen knyttet 
til byggehøyder og rådighetsinnskrenkninger rundt nye Bodø lufthavn gir tydelige føringer for hvilke 
avklaringer som må gjøres i reguleringsplanleggingen, blant annet gjennom å fastsette bygge-
høyder, -volumer og andre krav til dokumentasjon og utredning. Dermed kan kravet til utbyggere 
om å forelegge byggesaker for Avinor begrenses til de vurderinger som må gjøres i detaljfasen 
(fasadeutforming, materialbruk og belysning).  
 
Videreføring av DVOR/DME BDO 

Bodø kommune har på anmodning fra Avinor, innarbeidet et bestemmelsesområde rundt de to 
eksisterende radionavigasjonsinstrumentene DVOR BDO og DME BDO som står på sørsiden av 
rullebanen og nordøst for Rishaugen.  Disse instrumentene har vi behov for å videreføre også for 
den nye lufthavnen.  DVOR BDO har et primært restriksjonsområde innenfor planområdet med en 
radius på 600. Byggerestriksjoner er vist på vedlagte kart NLBO_P09_2021.pdf.   
 
Vi gjør oppmerksom på at bestemmelsesområdet i plankartet plassert feil.  Korrekt koordinat for 
instrumentet er i EUREFf89 UTM sone 33, 7461240,8 N og 472621,7 Ø og høyden for 
instrumentene er hhv. 32.27 og 30.761 moh.  Dette må korrigeres. 
 
Vi ber om en mindre justering av teksten i bestemmelsen § 4.2. «Bestemmelsesområdet er knyttet 
til eksisterende navigasjonsinstrument, og er en del av BRA-restriksjoner tilhørende 
kommuneplanens arealdel. Tiltak som berører området, og som vil ha en høyde på over 30 moh. 
må ha godkjennelse fra Avinor.  Dette gjelder også midlertidige tiltak. 
 

Øvrig merknader 

Det er en feil i bestemmelsenes § 1.17.2 siste setning i siste avsnitt, der det vises til § 2.1.5 b). 
Korrekt henvisning er § 2.1.4 b). 
 
Merknaden til utbyggingsrekkefølgen er et planfaglig råd. Konflikter knyttet til vegløsning og blå-
grønn korridor samt krav om å innarbeide bestemmelser og hensynssoner for restriksjonsplan og 
byggerestriksjoner rundt ny lufthavn (tilsvarende kommuneplanens arealdel) vurderer vi som 
planfaglige mangler. Avinor mener det er mulig å finne gode løsninger på disse problemstillingene i 
dialog med Bodø kommune.   
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Elin Nybak 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Vedlegg 6 

 Mulighetsstudie kommersiell eiendomsutvikling ny lufthavn Bodø 

 Bodø kommune – Kommuneplan – Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022-2034 og 
høring av planprogram – Uttalelse fra Avinor 

 NLBO_P08_2021 (hinderflater rundt rullebane) 

 Normal saksgang i forhold til utsjekk mot hinderflater rundt rullebane 

 NLBO_P09_2021 (byggerestriksjoner rundt navigasjonsanlegg) 

 Normal saksgang i forhold til utsjekk mot byggerestriksjoner 
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Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Norge            
Statsforvalteren i 
Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ Norge            

 



220220 innspill hernes 

Steinar Skogstad 

Vebjørn Tandbergsvei 8 

8076 Bodø 

 

 

Bodø kommune, Byutvikling, 

Postboks 319, 

8001 Bodø 

 

Sendt pr. epost: postmottak@bodo.kommune.no 

Bodø, den 20. februar 2022 

 

Innspill til forslag til en kommunedelplan for Hernes, saksnummer 2017/15119. 
 

Jeg viser til at et forslag til kommunedelplan for Hernes nå ligger ute til høring. Samtidig skal 

kommuneplanens arealdel fornyes.  

 

Jeg har sett på disse planene i sammenheng med søkelys på utviklingsmulighetene vest på 

halvøya (vest for rv 80). Her ligger eller kommer tyngden av fylkessenterets fellesfunksjoner i 

Bodø de neste tiårene. Arealdelen og Hernes-planen vil bestemme strukturen og helheten 

både i bydelene Sentrum og Rønvik, men også koblinger og hensyn til resten av Bodø.  

 

Jeg sender to separate innspill som berører denne helheten. Jeg bruker det samme «bakteppet» 

for mine betraktninger, se vedlegg. Jf. også mine innspill fra 2018. 

 

Merknader til kommunedelplanen for Hernes 

 

1) Den skisserte arealbruken støttes, bl.a. med 1 600 dekar til «blandet» byutvikling 

(oransje farge på plankaret), nærings- og logistikkarealer i vest og et sammenhengende 

grøntområde mot den nye lufthavna og strandsonen. 

2) En for tett bymessig bebyggelse? Planforslaget antyder rom for 15 000 boliger (omkring 

30 000 mennesker) med minst 10 boliger per dekar, men også plass til barnehager, skoler, 

nærservice, noe næringsvirksomhet / arbeidsplasser m.m. Resultatet er en meget kompakt 

bebyggelse, ulikt det meste av det vi har i Bodø og som sjelden finnes i byer på vår 

størrelse. Jeg stiller spørsmål om dette blir en framtidig, konkurransedyktig og etterspurt 

boform i en nasjonal sammenheng. Vil Hernes dermed føre til at flere unge familier til å 

velge Bodø som bosted? Jeg antar at beslutningstakerne nå trenger et 

illustrasjonsmateriale med holdepunkt og referanser til kjente eksempler i Bodø.  

3) En forsiktig byutvikling på Hernes bør starte i øst, på slutten av dette tiåret så snart 

rullebanen og lufthavna er flyttet. Vekstutsiktene tyder på et lavt byggetempo de første 

årene. En første etappe i øst med en kontinuerlig utvikling vestover gir den beste og 

korteste kobling til byens største servicetilbud på Stormyra. Dette gir samtidig fleksibilitet 

og en buffer i forhold til næringsarealene i vest som i dag har et ukjent omfang. Det bør 

vurderes om Rismyra kan inngå i det oransje utviklingsarealet. Kanskje en bygging fra øst 

mot vest også kan ha med seg klimatiske fordeler over «prærien». 



4) Trafikksystemet bør tilrettelegges slik at det blir gode forbindelser til dagens 

senterfunksjoner på Stormyra og bykjernen. Vinter 6 måneder i året må vektlegges. Isfri 

gange mellom på hovedforbindelsen mellom Hernes og Stormyra / Bykjernen må legges 

inn i planene. Hernesveien gir en direkte forbindelse mellom bykjernen og ny terminal. 

Dette bør bli en akse / aveny for både sykkel, gange og kollektivtrafikk, evt. sløyfe med 

førerløses busser som også Vestbyen kan dra nytte av.  

5) Jeg skulle ønske at Hernes sin historie blir fortalt og godt formidlet når skal bydelen 

utvikles. Dette kan skje på den nye flyterminalen der mange oppholder seg. Denne 

historien burde ha stor interesse både for byens befolkning og folk på gjennomreise.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Steinar Skogstad 

 

 

 

Vedlegg: Et bakteppe 

 

Referanser: 

- Kronikk om Ny by, høsten 2018 

- Bakgrunnen for Ny by og utfordringer i planarbeidet. Innlegg på møte Bodø Rotary 

høsten 2018. 

  



Vedlegg 

Kommuneplanens arealdel / kommunedelplan Hernes 

Et felles bakteppe og noen overordnede hensyn 
 

Bystrukturen må bygges i et langsiktig perspektiv. Først da kan man finne løsninger som 

over tid oppfyller bærekraftsmålene. Planhorisonten blir lang. «Bodø 2075» kan være en 

passende innramming av målbildet. Aller viktigst er det at rullebanen snart flyttes og dermed 

gir plass til et bærekraftig bysamfunn for de neste generasjoner, utviklet i sammenheng over 

tid. 

 

Bydel Sentrum og Hernes skal betjene hele Bodø og regionen. I dag bor det mer enn 30 000 

mennesker øst for Skjæringa og nord for Bratten. Dette bosettingsmønstert vil ikke endres noe 

særlig de neste tiårene.  

 

Sentrumsområdet bør synliggjøres mer tydelig i bybildet. Nye kvaliteter er bygd opp i 

bykjernen bl.a. omkring Stormen, med nærliggende nye spise- og utfartssteder og noen 

oppgraderte fellesområder. Det er kommet til flere nye bybeboere. Men mangfoldet, 

tjenestetilbudet og handelen er svekket. Biltilgjengeligheten oppleves som dårlig. Noen større 

byggeprosjekt stenger for utsikt, tar sola fra gateløp og gir vinden større fart. De bidrar 

sjeldent positiv til bymiljøet. Den massive boligbygging kan fortrenge andre byfunksjoner. 

Bykjernen blir i økende grad blitt en «soveby». Foreliggende planer tyder på at dette bildet 

forsterkes.   

Stormyra ligger i det geografiske tyngdepunktet der kollektivlinjene møtes, tilgjengeligheten 

er god både med bil, gange og sykkel. Handelen, tjeneste- og aktivitetstilbudene er 

velutviklet. Folk kan stort sett bevege seg innomhus hele året. Derfor har Stormyra i økende 

grad overtatt bykjernens rolle som Bodøs viktigste møte- og samlingssted.  

 

Det er potensial for forbedringer både i bykjernen og på Stormyra. Kanskje man også kan 

tilrettelegge for at disse to senterområdene vokser mot hverandre langs Gamle Riksvei til et 

sammenhengende Bodø sentrum 2050? 

 

Det kan ventes en lavere vekst det neste tiåret. Aldersfordelingen blir utfordrende med bl.a. 

færre barn, ungdom og yrkesaktive og langt flere eldre. Samtidig svekkes noe av 

byfundamentet gjennom bl.a. avslutning av kampflybasen, større byggeprosjekt m.m. 

Behovene, viktige drivkrefter og tempoet i byutviklingen påvirkes tilsvarende. Ei tid framover 

kommer derfor ting til å gå noe saktere enn før. Bare en målrettet og offensiv bypolitikk kan 

opprettholde og løfte Bodøs nasjonale rolle og posisjon. Først og fremst trenger Bodø nye 

basisarbeidsplasser som leverer varer og tjenester ut av byen. Hvor ble det forresten av 

Luftforsvarets ledelse som Stortinget bestemte skulle samles i Bodø?  Kanskje bør det også 

aktivt legges til rette for større innvandring og konkret belønne arbeidspendlere fra inn- og 

utland som bosetter seg i byen? 

 

 

Bodø, den 20.02.2022. SS. 
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