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Forord 
 
 
Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 har Avinor, Jernbaneverket, 
Kystverket og Statens vegvesen utarbeidet sju vedleggsrapporter til grunnlagsdokumentet. 
Konklusjonene fra rapportene er oppsummert i grunnlagsdokumentet. 
 
Følgende sju rapporter legges fram av transportetatene og Avinor: 

• Klimastrategi 
• Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn 
• Faglig grunnlag for motorvegplan 
• Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39 
• Jernbanestrategi 
• Framdriftsplan for InterCity-utbyggingen 
• Flytting av Bodø lufthavn: samfunnsøkonomisk analyse og konsekvenser for byutvikling 

 
 
Rapporten er en del av NTP 2018-2029. Mandatet for utredningen er gitt av Samferdselsdepartementet 
i et eget brev av 16.3.2015. I brevet bes Avinor å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av 
flytting av flyplassen i Bodø. Sammenlikningsgrunnlaget skal være en videreføring av eksisterende 
lufthavn med eventuelle nødvendige tilpasninger. Det skal også legges vekt på ikke-prissatte virkninger 
og at de to alternativene gir ulike muligheter når det gjelder byutvikling. 

Det har vært gjennomført møter med Bodø kommune som sammen med ASPLAN har utarbeidet 
byutviklingsalternativene. TØI og Møreforsking Molde har bistått Avinor med transportberegninger 
og samfunnsøkonomiske analyser. SINTEF har gjennomført støyberegninger. Det har vært avholdt 
møter med Forsvarsbygg og andre berørte aktører.  

Det anbefales å bygge ny lufthavn i Bodø. De samfunnsmessige konsekvensene er svært positive. Det 
forutsettes at forurensningssituasjonen blir avklart og at Forsvaret dekker alle tilhørende kostnader. 
Det legges til grunn at Avinor tilføres særskilte midler som dekker merkostnadene for selskapet, 
anslått til 2-2,5 mrd. kr. Det legges også til grunn at gevinsten fra salg av arealene som frigjøres etter 
flytting vil kunne bidra vesentlig til finansiering av ny lufthavn.   

 
 
 
Oslo 29. februar 2016 

 

Avinor     Jernbaneverket    Kystverket      Statens vegvesen 

 

Dag Falk-Petersen  Elisabeth Enger    Arve Dimmen     Terje Moe Gustavsen 
Konsernsjef    Jernbanedirektør   Fungerende kystdirektør  Vegdirektør 
 

 



 



 

Innhold 
Sammendrag ........................................................................................................................................... 3 

1 Innledning, bakgrunn, mandat ............................................................................................................. 6 

2 Konsepter for lufthavnutvikling ............................................................................................................ 7 

3 Konsepter for byutvikling ................................................................................................................... 10 

3.1 Innledning .................................................................................................................................... 10 

3.2 Alternativ 1 - byutvikling på lufthavnområdet ............................................................................ 11 

3.3 Alternativ 0 - byutvikling i Geitvågen og i Vallemarka ................................................................ 12 

3.4 Oppsummering kostnader, boliger og befolkning ....................................................................... 14 

4 Samfunnsøkonomisk analyse ............................................................................................................. 16 

4.1 Støykostnader .............................................................................................................................. 16 

4.2 Transportberegninger ................................................................................................................. 17 

4.3 Samlet samfunnsøkonomisk analyse .......................................................................................... 18 

5. Kvalitative tilleggsvurderinger, ikke-prissatte virkninger .................................................................. 20 

6. Konklusjoner, finansiering og videre prosess .................................................................................... 22 

Referanser ............................................................................................................................................. 22 

 

 

  



2 
 

  



3 
 

Sammendrag 

Forsvaret skal flytte fra Bodø lufthavn og rullebanen fra 1952 er i dårlig forfatning og må utbedres. Dette 
gir en mulighet for å flytte hele lufthavnen ut til sjøkanten mot syd, mens det gamle forsvars- og 
lufthavnområdet mot nord utnyttes til byutvikling. Samferdselsdepartementet har bedt om en 
samfunnsøkonomisk analyse av flytting av lufthavnen hvor også ikke-prissatte virkninger skal vurderes. 
Analysen skal ta hensyn til at de to lufthavnalternativene gir ulike muligheter når det gjelder byutvikling.  

Lufthavnalternativer 
Alternativ 0 er å bygge en rullebane omlag 80 m syd for eksisterende rullebane og tilpasse dagens 
terminal med videre til framtidige trafikkmengder. Bakgrunnen for dette er at avstand mellom 
rullebane og taksebane ikke tilfredsstiller gjeldende krav. Det er liten plass på flysiden av terminalen og 
det må i løpet av 10 år gjennomføres en omfattende rehabilitering av hele rullebanen. Ved å bygge på 
sørsiden (80 m forskyvning) unngås også vesentlige driftsforstyrrelser i byggeperioden. Dette 
alternativet vil koste anslagsvis 1,2 mrd. kr, med en usikkerhet på anslagsvis +/- 0,4 mrd. kr. 

I alternativ 1 er rullebanen flyttet 800-900 m mot sør og rullebanen dreies noe mer i øst-vest retning 
enn dagens rullebane. Inn- og utflygning skjer da over vann og ikke over bebygd område som i dag, 
og man unngår fjernterreng mot øst. Dette bidrar, sammen med større avstand fra byen og et 
høydedrag mellom by og rullebane, til betydelig støyreduksjon. Alternativ 1 innebærer om lag 2-2,5 
mrd. Kr høyere utbyggingskostnader enn 0-alternativet.  

Det er betydelig usikkerhet knyttet til forberedende arbeider, herunder miljøopprydding. Det foregår 
kartlegging av dette. Alternativ 1 innebærer videre at eksisterende virksomheter lokalisert på 
lufthavnen som Widerøe, 330-skvadronen, Lufttransport og Posten må flyttes til ny lokalisering i sør i 
løpet av 10-20 år. Samtidig frigjøres attraktive utbyggingsområder av betydelig verdi. 

Byutviklingsalternativer 
Analysen i to alternativer er basert på at Bodø vokser og det forventes en vekst fra 50 000 innbyggere 
i dag til 89 000 i 2065. Det er en usikkerhet knyttet til framtidig befolkningsutvikling og dette vil 
påvirke hvor raskt byutviklingsareal tas i bruk. 

 
Figur A. Skisse til Smart City ved flytting av lufthavn (alternativ 1). 

Alternativ 1 innebærer at vestre deler av det gamle lufthavnområdet omgjøres til næringsareal, mens 
området videre østover blir boligområder. Næringsarealene vil ligge tett på både lufthavn og byen, 
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og gir samtidig mulighet for å utvikle en havn knyttet til lufthavna. Området vil bli bygget som en 
kompakt by med 10-15 boliger per da. og sikker, rimelig og ren energi, gode mobilitetsløsninger, 
grøntområder, ren luft og få ulemper knyttet til urbanisering.  

I alternativ 0 er det foreslått noe næringsareal på Forsvarets arealer i øst, mens øvrig byutvikling må 
foregå andre steder. Lokale og regionale myndigheter har, i tråd med nasjonale retningslinjer og 
Fylkesmannens innsigelser, vedtatt å bevare det meste av Rønvikjordene.  Det mest aktuelle 
utbyggingsområdet i 0-alternativet er ut mot Geitvågen i nord og mot Vallemarka i øst, begge 10-11 
km fra sentrum. Geitvågen og Vallemarka er skissert med 4-8 boliger per dekar med blandet lavblokk 
og rekkehusbebyggelse og med visse lokalsenterfunksjoner. Alternativ 0 er anslått å koste 12,2 mrd 
kr og er omlag 1,4 mrd kr dyrere enn alternativ 1. Hovedtyngden av kostnadsforskjellen er knyttet til 
veg, vann og kloakk og fjernvarme.   

  
Figur B. Skisse til byutvikling uten flytting av lufthavn (alternativ 0a). 

Samfunnsøkonomisk vurdering 
Analysen omfatter kostnader til investering i lufthavn og byområder, trafikantnytte og støy. Alle 
beløp diskonteres med 4 % diskonteringsrente til 2015-verdier med utgangspunkt i det året de 
påløper. Da utbyggingsområdene i alternativ 1 ligger svært sentralt sammenliknet med alternativ 0, 
vil besparelsene i transportkostnader ved en kompakt by og redusert støy mer enn oppveie 
merkostnadene til ny lufthavn. 

Tabell A. Samlet samfunnsøkonomisk analyse av flytting av lufthavn (alternativ 1). Mill 2015-kr. 
Type nytte/kostnad  Ift alternativ 0 

Investeringer Avinor/operatører  -2 578 
Kostnader, kommunal infrastruktur 1 030 
Restverdier -15 
Trafikantnytte 3 237 
Støy 312 

SUM 1 986 
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Det er også foretatt beregninger av et alternativ hvor Rønvikjordene tas i bruk i kombinasjon med 
Vallemarka. Dette alternativet er ikke lagt til grunn for endelig anbefaling fordi det er i strid med 
kommunens og fylkeskommunens vedtak samt nasjonale retningslinjer.  

En svakere befolkningsvekst enn forutsatt medfører negativ samfunnsøkonomisk nytte fordi 
nyttevirkninger kommer senere, mens lufthavnkostnadene ikke endrer tidspunkt.  

 

Kvalitative vurderinger, mernytte 
Næringsarealene vil ligge tett på både lufthavnen og byen. Alternativet gir samtidig mulighet for å 
utvikle en havn knyttet til lufthavnen. Området vil bli bygget som en «Smart City» med sikker, rimelig 
og ren energi, smarte mobilitetsløsninger, grøntområder, ren luft og få ulemper knyttet til 
urbanisering. Korte avstander, gode møteplasser og rekreasjonsområder og nærhet til 
kunnskapsmiljøer inngår i konseptet. Bomiljø og livskvalitet vil kunne styrkes og utviklingen blir mer 
bærekraftig enn utvikling av en båndby.  

En kompakt Smart City vil få mindre bilkjøring og en mer effektiv infrastruktur og redusert 
vedlikehold for linjesystemer (transport, energi og vann). Det blir lettere tilgjengelighet til variert 
tilbud av service og arbeid som kan gi bedre livskvalitet og mindre sosiale forskjeller. 

Byen blir tilrettelagt for gåing og sykling og med to kollektivakser. Det settes av areal til kunnskaps-
baserte arbeidsplasser. Videre åpnes muligheter for bygging av en ny havn og utvikling av et lager- og 
logistikksenter som kopler sammen lufthavn, havn og god vegforbindelse. Videre kan det tenkes 
utvikling av mer forretningsmessig tjenesteyting knyttet til fylkets næringsgrunnlag som energi, 
sjømat, mineraler og til den luftfartskompetanse som finnes i regionen. Ved denne koplingen mellom 
en Smart city og et attraktivt næringsmiljø vil byen, som følge av økt attraktivitet, kunne trekke til seg 
både kapital og kompetanse, og dermed lede til ytterligere befolkningsvekst. 

Anbefaling 
En kompakt by med attraktive bolig- og næringsarealer nær lufthavn og sentrum vil stimulere videre 
utvikling av byen og regionen. En beslutning om relokalisering av lufthavnen (alternativ 1) vil skape 
en gunstig utviklingsmulighet for Bodøsamfunnet etter at Forsvaret trekker seg ut. Den samlede 
samfunnsmessige verdien for byen er meget positiv og prosjektet tilfredsstiller sentrale kriteria for 
utvikling av byområder. For Avinor vil dette medføre etablering av en moderne og effektiv lufthavn 
som vil tilfredsstille alle krav, samtidig som støybelastningen vil bli betydelig redusert.  

Avinors andel av finansieringen vil være om lag 1 mrd. kr i begge lufthavnalternativer. 
Merkostnadene ved flytting av lufthavnen er anslått til 2-2,5 mrd. kr. Arealer som frigjøres ved 
flytting vil med stor sannsynlighet få en verdistiging. Det legges til grunn at gevinsten fra salg av disse 
arealene vil kunne bidra vesentlig til finansiering av ny lufthavn. Det anbefales at dette utredes 
videre slik at nødvendige garantier kan gis. 

Det er videre en forutsetning at forurensningssituasjonen blir avklart og at Forsvaret som grunneier 
og forurensningsansvarlig må dekke alle tilhørende kostnader. 

Tidspunktet for å ta en beslutning er riktig fordi investeringer i, og omstilling av, lufthavnen vil foregå 
i nær framtid. På basis av ovennevnte anbefales derfor en flytting.  
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1 Innledning, bakgrunn, mandat 

Forsvaret skal flytte fra Bodø lufthavn. Stortinget vedtok 14. juni 2012 at de nye kampflyene F-35 skal 
stasjoneres på Ørland med framskutt base på Evenes. Basen på Ørland skal være i stand til å ta imot 
de første kampflyene høsten 2017. Det skal legges opp til en fleksibel drift av F-16 i Bodø for å dekke 
behovet for styrkeproduksjon og QRA-kampflyberedskap så lenge F-16 skal ha denne rollen (omlag 
2022-23). Vedlikehold for F-16 i Bodø skal videreføres i denne perioden. 

Stortinget uttalte at Forsvaret måtte legge til rette for å tilbakeføre de arealene som de har disponert 
til sivilsamfunnet på en god måte i samråd med lokale myndigheter (Innst. 388 S – 2011–2012). 
Forsvaret må kartlegge omfanget av utslipp, forurensning med videre, og storsamfunnet må 
medvirke til at disse arealene så raskt som mulig blir tilgjengelige for det sivile samfunn.  

Dagens rullebane er fra 1952, er i dårlig forfatning og må utbedres. Forsvarets flytting og behov for 
oppgradert rullebane skaper nå en mulighet for å flytte hele lufthavnen ut til sjøkanten mot syd, 
mens gamle forsvars- og lufthavnområder på nordsiden utnyttes til byutvikling. En kompakt by med 
attraktive bolig- og næringsarealer nær lufthavn og sentrum kan stimulere videre utvikling av byen og 
regionen. Samferdselsdepartementet har i brev av 16.3.2015 bedt om en samfunnsøkonomisk 
analyse av flytting av lufthavn hvor også ikke-prissatte virkninger skal analyseres.  

Samferdselsdepartementet ber med dette Avinor om å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av en 
ny lufthavn i Bodø. Sammenlikningsgrunnlaget skal være en videreføring av eksisterende lufthavn med 
eventuelle nødvendige tilpasninger ifm. overtakelsen av driftsansvaret fra Forsvaret i august 2016. 
Utredningen skal gjennomføres i tråd med Finansdepartementets retningslinjer, jf rundskriv R-109/14, og 
også ikke-prissatte virkninger skal vektlegges. Vi viser også til veileder i samfunnsøkonomisk analyse fra 
Direktoratet for økonomistyring. Berørte aktører må involveres i arbeidet.  

I tilhørende pressemelding fra Samferdselsdepartementet ble det også uttalt at: «Analysen skal mellom 

anna ta omsyn til at dei to alternativa gir ulike moglegheiter når det gjeld byutvikling». 

Våren 2015 ble det gjennomført møter mellom Avinor og Bodø kommune. Det ble avtalt samarbeids-
former og at kommunen skulle bidra til å konkretisere byutviklingsforløp med og uten en flytting av 
rullebanen. Avinor skulle gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, herunder en kvalitetssikring 
av byutviklingsalternativene og kvalitativ vurdering av ikke-prissatte virkninger. Kommunen har brukt 
Aplan Viak AS som sin konsulent, mens Avinor har brukt Transportøkonomisk institutt/Møreforsking. 
Denne rapporten er resultatet av det samlede arbeidet. Det har også vært avholdt samtaler med 
Forsvaret og andre berørte aktører på Bodø lufthavn.  
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2 Konsepter for lufthavnutvikling 

Rullebanen i Bodø er fra 1952 og bestod opprinnelig av betongplater. Rullebanen er rehabilitert flere 
ganger og er etter siste renovering i 2014 antatt å kunne holde fram til 2025 før nye tiltak er 
nødvendig.  

Det mest aktuelle alternativet ved en eventuell ny rehabilitering er å legge en parallell rullebane 70-80 
meter til siden for eksisterende. Bakgrunnen for dette er at avstand mellom rullebane og taksebane 
ikke tilfredsstiller gjeldende krav til samtidighet av rutefly på rullebane og taksebane, liten plass på 
flysiden av terminalen, at rullebanen har ikke tosidig fall og at det om ikke lenge må gjennomføres en 
omfattende rehabilitering av hele rullebanen. Videre er det ønskelig å kunne benytte større fly som 
stiller enda større krav til avstand mellom rullebane og taksebane (kat E, dvs B 767 eller større). Ved å 
bygge på til siden unngås også vesentlige driftsforstyrrelser i byggeperioden. Dette hensynet har blitt 
stadig viktigere ettersom trafikken har økt. I denne analysen er dette formulert som det mest 
realistiske 0-alternativet dersom lufthavnen ikke skal flyttes.  

 
 

    
Figur 2.1 Lufthavnalternativ 0 - sideforskjøvet 80 m (øverst) og alternativ 1 – flytting mot sørvest. 
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I forbindelse med utredninger av ny kampflybase i 2012 ble det utarbeidet et rullebanealternativ kalt 
SII sør på Bodøhalvøya. Dette innebærer en flytting av rullebanen 800-900 m sørvest for eksisterende 
bane. Dette kalles her alternativ 1. Rullebanen er dreid 8 grader mer i øst-vest retning enn dagens 
(08/26 mot dagens 07/25). Inn- og utflygning skjer da over vann og man unngår fjernterreng mot øst. 
Dette bidrar sammen med større avstand fra byen og et høydedrag mellom by og rullebane til en 
betydelig støyreduksjon. Alternativ 1 innebærer at Avinor kan utvikle en ny og moderne lufthavn, 
men kostnadene er betydelig større. Samlet areal for en ny lufthavn er på 1500-2000 da. avhengig av 
avgrensing mot sjøen. 

Begge rullebanealternativ er på 2 850 m bane. Rullebanen er omgitt av sikkerhetsområde på 150 m til 
hver side for senterlinjen og 300 m utenfor terskel i hver ende. Utenfor sikkerhetsområdene defineres 
høydeflater til siden i en vinkel på 1:7 samt en glideflate ved innflyging på 1:50 som ikke må brytes. 
Dette gir begrensninger på maksimal bygningshøyde i nærheten og er særlig aktuelt for alternativ 0. 

Avinor har beregnet kostnader ved begge alternativer. For Avinor er kostnadene 1,2 mrd. kr for 
alternativ 0 og 3,3 mrd. kr for alternativ 1, med usikkerhet en differanse på anslagsvis 2-2,5 mrd. kr. I 
tillegg kommer anslagsvis 0,74 mrd. kr ekstra til flytting av andre aktører i alternativ 1 (Widerøe, 
Posten, Lufttransport, 330-skavadronen, GA og handlingselskap). I 0-alternativet er det videre tatt 
hensyn til at det er behov for å utvide publikumsarealene med 5500 kvm for at alternativet skal bli 
likeverdig med ny lufthavn i alternativ 1 (ca 12 000 kvm publikumsareal). 

Tabell 2.1. Kostnader ved lufthavnalternativ 0 – 80 m sideforskyvning. Mill. 2015-kr.  

 Kostnadselement   Lav   Basis   Høy  

Prosjektadministrative oppgaver 19 30 39 
Forberedende arbeider 17 33 66 
Terrengarbeid/masseforflytting 71 99 145 
Banesystem 458 648 897 
Bygningsmasse 152 179 236 
P-hus 22 216 285 
Klargjøring for drift 9 11 19 

Sum 747 1 216 1 686 

 

Tabell 2.2. Kostnader ved lufthavnalternativ 1- ny lufthavn 900 m lengre sør. Mill. 2015-kr.  

 Kostnadselement   Lav   Basis   Høy  

Prosjektadministrative oppgaver 40 64 77 
Forberedende arbeider 554 858 1 216 
Derav inkludert i tabell 3.3* -50 -100 -150 
Terrengarbeid/masseforflytting 310 411 556 
Banesystem 740 1 009 1 499 
Bygningsmasse 658 807 1 174 
P-hus 25 245 323 
Klargjøring for drift 9 11 19 

Sum 2 285 3 305 4 715 

* Omfatter også miljøopprydding, basert på grov forutsetning mht omfanget. 

Tabell 2.3. Kostnader knyttet til nye anlegg for andre aktører ved lufthavnen i alternativ 1. Mill. 2015-kr.  

Aktør Lav Basis Høy 

330 Skvadron 128 197 290 
Lufttransport 40 62 91 

Widerøe 158 243 357 
GA 43 43 43 

Handlingselskap* 25 39 53 
Posten 102 157 223 

Sum andre aktører 497 741 1 057 
*Ingen egne verdier oppgitt for lav/høy 
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Restverdi av deres eksisterende bygninger er av Aplan Viak anslått til 0,13 mrd. kr. Det er ikke tatt 
stilling til hvem som skal belastes kostnadene ved flytting. Med unntak av 330-skvadronen kan alle 
disse virksomhetene beholde sin lokalisering i 10-20 år etter at ny lufthavn er åpnet, fordi utvikling av 
næringsarealer starter fra øst og det tar tid før man kommer helt vest. I mellomtiden kan en 
midlertidig taksemulighet til/fra Widerøes verksted etableres. Utsetting av flytting av andre aktører, 
unntatt 330-skavadronen, i 15 år etter åpning av ny lufthavn reduserer diskontert kostnad for andre 
aktører til om lag 500 mill. kr. 

Alle kostnadsberegninger er grove anslag med betydelig usikkerhet. Dette gjelder særlig 
forberedende arbeider, herunder miljøopprydding etter Forsvaret. Det pågår kartlegging av dette. 
Utbyggingen kan i prinsippet gjøres trinnvis med kun rullebane i første omgang og terminalbygninger 
for eksempel 10 år senere. Nyttetapet ved ekstra taksing for passasjerer og flyselskap er imidlertid 
høyere enn gevinsten ved å investere i terminal ti år senere.  

Merkostnadene samlet sett ved alternativ 1 diskontert er beregnet til 2 578 mill. kr høyere enn 
alternativ 0. Samtidig frigjøres attraktive arealer av betydelig verdi. 

Nærmere om miljøopprydding etter Forsvarets uttrekning 

De siste resultatene fra miljøundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 ble presentert av 
Forsvarsbygg på et møte i Bodø den 15.12.2015. Resultatene viser at det er innhold av poly- og 
perfluorerte stoffer (PFAS) på de fleste lokalitetene som ble undersøkt. Videre viser resultatene at 
det er innhold av PFAS i de fleste vannstrømmene ut av området, herunder i et viktig målepunkt som 
representerer overvann og drensvann fra hoveddelen av banesystemene og omkringliggende arealer.  

Undersøkelsene gir ikke er tilstrekkelige resultater til å bestemme mengde og utbredelse av 
forurensningene. Avinor har derfor bedt Forsvarsbygg om å utføre tilleggsundersøkelser slik at dette 
kan bestemmes. Det er også bedt om at planleggingen av dette arbeidet starter straks, slik at selve 
undersøkelsene kan begynne så snart som mulig og er klart før Avinor skal overta lufthavnen. 
Forsvarsbygg har uttalt at de vil prioritere dette arbeidet med rask oppstart.    

Miljødirektoratet har enda ikke fastsatt grenseverdier og akseptkriterier som grunnlag for å vurdere 
forurensningenes alvorlighetsgrad, og hvilke begrensninger forurensningene utgjør med hensyn til 
arealbruk og utvikling av området.  

Basert på den kunnskapen som foreligger om disse forurensningene, vurderes det at PFAS-
forurensningene som til nå er påvist på Bodø lufthavn kan ha konsekvenser for en framtidig utvikling 
av deler av området. Dette kan omfatte betydelige kostnader knyttet til ekstra oppryddingstiltak 
knyttet til bygge- og gravearbeider, eller det kan føre til restriksjoner med hensyn til arealanvendelse 
i deler av området. Det foreligger per i dag ikke et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere dette nærmere.  
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3 Konsepter for byutvikling 

3.1 Innledning  

Bodø ligger ytterst på Bodøhalvøya. Det bebygde området avgrenses av lufthavnen og sjø mot syd og 
sjø mot nordvest. Mot øst begrenses bebyggelsen av Rønvikjordene og bymarka. Byens bebygde 
areal har på grunn av disse begrensningene spredt seg i to akser; innover fjorden mot øst og videre 
nordover langs kysten. Det er imidlertid også et relativt stort potensial for fortetting i eksisterende 
bebyggelse før en trenger å ta i bruk nye boligområder. Kommunen planlegger at all befolkningsvekst 
fram mot 2025 vil kunne dekkes ved fortetting i eksisterende byområde. 

 
Figur 3.1. Oversiktskart over Bodø 

 

Et sentralt spørsmål er utnyttelsen av Rønvikjordene. Hvis rullebanen flyttes og en kan ta i bruk det 
gamle lufthavnområdet (alternativ 1), kan Rønvikjordene bevares fordi lufthavnarealene fyller 
byutviklingsbehovet fram mot 2070. Rønvikjordene er etter en avtale mellom kommunen og fylket i 
2010 vernet, og skal videreutvikles som jordbruks- og miljøområde. Dette er i tråd med nasjonale 
retningslinjer om jordvern og Fylkesmannen har innsigelser mot annen bruk av området. Det mest 
aktuelle utbyggingsområdet i 0-alternativet er Geitvågen i nord og Vallemarka i øst, begge 10-11 km 
fra sentrum og med arealer store nok for feltutbygging.  

Befolknings- og næringsutvikling 
Det pågår en kontinuerlig urbanisering i Norge og verden. Byene vokser og dette gjelder også Bodø. 
Bodø kommune har i 2015 vel 50 000 innbyggere og har vokst med 1,25 % årlig de siste ti år. Inn-
byggertallet forventes fram til 2040 å vokse til vel 62 000 ifølge SSBs MMMM-prognose, og til 71 000 
ifølge SSBs høyeste prognose. Her er det lagt til grunn en vekstrate på 1,15 % helt fram til 2065. 
Dette gir en vekst på 12 % per tiår og innebærer et folketall på 67 000 i 2040 og snaut 90 000 i 2065.  
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Det er vanskelig å vurdere om anslaget på framtidig befolkningsutvikling er rimelig. Mange forhold vil 
spille inn; hvordan vil Bodø utvikle sin rolle som regionsenter, hva betyr Luftforsvarets uttrekning fra 
Bodø, vil utvikling av en Smart City på lufthavnområdet i seg selv gjøre byen mer attraktiv og dermed 
bidra til en sterk befolkningsvekst? Generelle trender som fortsatt urbanisering og økt innvandring 
spiller også inn. 

Vekst i befolkning og arbeidsplasser krever utbyggingsarealer. Befolkningsveksten er bestemmende 
for mye areal som kreves og hvor raskt det vil bli fylt opp. Hvis befolkningsutviklingen skulle bli 
svakere enn antatt, vil kostnadene til og nytten av ny byutvikling bli skjøvet ut i tid. Tidspunktet for 
ekstra kostnader til ny lufthavn står imidlertid fast, dvs. i forkant av 2025.  

Alle alternativer forutsetter at alt boligbehov dekkes ved fortetting innenfor eksisterende bolig-
område fram til 2025. Etter 2025 forutsettes det videre at 20 % av boligbehovet fortsatt dekkes ved 
fortetting i allerede oppbygde områder, mens resterende 80 % dekkes ved bygging i nye områder, 
enten på lufthavnen (alternativ 1) eller andre steder (alternativ 0). En befolkningsvekst på 33 000 i 
perioden 2025-2065 gir opphav til boligbehov på 15 400 boliger, derav 12 300 i nye områder. 

Det er knapt 28 000 arbeidsplasser i Bodø i 2015, et antall som i 2065 forventes å ha økt med 20 000 
til knapt 50 000.  

3.2 Alternativ 1 - byutvikling på lufthavnområdet 

Alternativ 1 innebærer flytting av lufthavnen og at vestre deler det gamle lufthavnområdet omgjøres 
til næringsareal, mens området videre østover blir boligområder. Noe næringsareal vil også bli 
utviklet på Rønvikjordene, som blir noe beskåret. Næringsarealene vil ligge tett på både lufthavnen 
og byen, og gir samtidig mulighet for å utvikle en havn knyttet til lufthavnen. Arealene er delvis 
opparbeidet med ferdig infrastruktur. Byutviklingsområdet utgjør 2500-3000. Om lag 500 da. settes 
av til næring, 1 300-1 500 daa. til bolig og resten til grøntområder. Området ligger i direkte 
forlengelse av den eksisterende byen og vil på grunn av sin kompakte utforming med relativt høy 
arealutnyttelse dekke byens behov for utvikling helt fram mot 2065. Området vil bli bygget som en 
«Smart City» med sikker, rimelig og ren energi, smarte mobilitetsløsninger, grøntområder, ren luft og 
få ulemper knyttet til urbanisering. Korte avstander, gode møteplasser og rekreasjonsområder og 
nærhet til kunnskapsmiljøer inngår i konseptet. Byen blir tilrettelagt for gang og sykkel og med to 
kollektivakser.  

Planskissen legger opp til 5 300 boliger i perioden 2025-2045 og 7 200 boliger i perioden 2045-2065. 
Tilhørende befolkningsvekst er snaut hhv 12 000 og 16 000. Det bygges barnehager og skoler og det 
settes av areal til kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Det er i planen skissert 10-15 boliger per da. 
Kostnadene ved utvikling av alternativ 1 er anslagsvis 10,8 mrd. kr. Institusjoner, inkldert skole og 
barnehage, utgjør største enkeltpost med 4,14 mrd. kr. deretter kommer veger, vann og avløp med 
1,3 mrd. kr.  

Med flytting av lufthavnen åpnes muligheten for bygging av en ny og romslig havn på Langstranda. 
Bodø er et viktig knutepunkt for godstransport og overgang sjø/land. Med et stort og godt tilrettelagt 
havneanlegg kan denne rollen videreutvikles. På Langstranda kan også store arealer tilrettelegges for 
lager- og logistikkvirksomhet. Nærhet til både lufthavn og havn og god vegforbindelse kan være en 
god lokalisering for slike virksomheter.  

Et nytt havneområde på 50 – 60 daa kan anlegges på areal som i dag inngår i lufthavnområdet (vestre 
ende av rullebanen), men krever også utfylling i sjøen. Det må også bygges en molo mot 
Gåseskjæret. På kaisiden kan det legges opp til at 2-3 skip kan betjenes samtidig ved kai, men det er 
store utvidelsesmuligheter.  
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Figur 3.2. Skisse til Smart City ved flytting av lufthavn (alternativ 1). 

3.3 Alternativ 0 - byutvikling i Geitvågen og i Vallemarka 

Alternativ 0 innebærer at det blir vanskelig å utnytte arealene på sørsiden av rullebanen til bolig på 
grunn av støybelastningen. Det er derimot foreslått et begrenset næringsareal på sørsiden og i 
forlengelsen av rullebanen mot øst (se figur 3.3). Disse næringsarealene har en høydebegrensning for 
bygg pga nærhet til rullebanen (se kapittel 2). Dette gir lavere utnyttelse enn i alternativ 1. 

Siden jordvernhensyn gjør at Rønvikjordene skal beholdes, er det mest aktuelle utbyggingsområdet 
Geitvågen i nord og Vallemarka i øst, begge 10-11 km fra sentrum og med arealer store nok for 
feltutbygging. I tillegg er det avsatt mindre næringsområder rundt lufthavnen og på en mindre del av 
Rønvikjordene (Asplan Viak: Ny by – Ny flyplass, utgave 2, 28.1.2016). 

Dette alternativet innebærer en båndbyutvikling i to retninger, nordover og østover. Begge 
utbygginger ligger ca 11 km fra byen og blir i mindre grad en utbygging som har sentrumskvaliteter, 
men bærer mer preg av drabantby / soveby med visse lokalsenterfunksjoner. Det forutsettes en 
utnyttelse på 4-8 boliger per dekar. Bebyggelsen er skissert som blandet - med rekkehus og noen 
lavblokker. Det bygges også barnehager og skoler. Det er skissert 5 300 boliger i perioden 2025-2045 
i Geitvågen og 7 000 boliger i perioden 2045-2065 i Vallemarka. 

Alternativ 0 er anslått å koste 12,2 mrd. kr og er omlag 1,4 mrd. kr dyrere enn alternativ 1. 
Hovedtyngden av kostnadsforskjellen er knyttet til veg, vann og kloakk og fjernvarme.   
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Figur 3.3 Skisse til byutvikling uten flytting av lufthavn og uten bruk av Rønvikjordene (alternativ 0). 
 

 
Figur 3.4 Skisse til utbygging av Vallemarka i alternativ 0. 
 

Rønvikjordene er etter en avtale mellom kommunen og fylket i 2010 vernet, og skal videreutvikles 
som jordbruks- og miljøområde. Det er likevel, som en illustrasjon på hva slags målkonflikter som kan 
oppstå hvis ikke lufthavnområdet kan utnyttes til byutvikling, gjort beregninger av byutvikling på 
Rønvikjordene. Arealet her holder kun til å dekke behov i perioden 2025-2045 (ca 5 300 boliger). 
Alternativet forutsetter deretter bruk av Vallemarka som i alternativ 0.  
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På de bynære Rønvikjordene forutsettes det en relativt høy arealutnytting med en konsentrert 
boligbebyggelse (i gjennomsnitt 15 boliger per dekar). Dette er et relativt sentralt område med kort 
avstand til marka og rekreasjonsområder og kan bli et attraktivt boligområde. Beliggenhet nær inntil 
eksisterende bebyggelse gir mulighet for en viss fleksibilitet når en skal bygge ut det kommunale 
servicetilbudet. Alternativet er ca 0,4 mrd. kr dyrere enn alternativ 1. 

  
Figur 3.5 Skisse til byutvikling uten flytting av lufthavn ved bruk av Rønvikjordene. 

 

3.4 Oppsummering kostnader, boliger og befolkning  

Det er formulert to lufthavnalternativer, sideforskyvning av rullebane 80 m (alternativ 0) eller flytting 
av hele lufthavn 900 m til sørsiden av Bodøhalvøya (alternativ 1). Til disse hører to byutviklings-
alternativer. I alternativ 1 utnyttes lufthavnområdet til utvikling av en ny kompakt by fra 2025 og 
utover. I alternativ 0 utvikles byen i to retninger, nordover mot Geitvågen og østover mot Vallemarka. 
Tabell 3.1 og 3.2 viser utviklingen av befolkning og boliger i de nye utbyggingsområdene. 
 
Tabell 3.1 Boligbehov i Bodø 2025-2065 i to alternativer. 
Alternativ Område 2025-2035 2035-2045 2045-2055 2055-2065 Totalt 

   Totalt 3 200 3 500 4 100 4 600 15 400 

Alt.1 Lufthavnen 2 500 2 800 3 300 3 700 12 300 
  Fortetting 700 700 800 900 3 100 

Alt. 0 Geitvågen 2 500 2 800   5 300 
 Vallemarka   3 300 3 700 7 000 

  Fortetting, annet 700 700 800 900 3 100 

 

Tabell 3.2 Befolkningsvekst i nye områder i to alternativer. 
Alternativ Område 2025-2035 2035-2045 2045-2055 2055-2065 Totalt 

Alt.1 Lufthavnen 5 500 6 160 6 930 7 770 26 360 

Alt. 0 Geitvågen 5 500 6 160 0 0 11 660 
  Vallemarka 0 0 6 930 7 770 14 700 

* Det er antatt 2,2 personer per bolig i perioden 2025-2045 og 2,1 personer deretter. 
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Kostnader til byutvikling er 10,8 mrd. kr i alternativ 1 og 12,2 mrd. kr i alternativ 0. Den største 
forskjellen ligger i veg, vann, kloakk og varme for områdene Geitvågen og Vallemarka som er lenger 
fra sentrum og har lavere utnyttelse enn lufthavnområdet.  

 

Tabell 3.3 Kostnader til byutvikling i to alternativer. Million kr. 
Kostnad Alternativ 1 Alternativ 0 

Opprydding lufthavn 229 305 
Barnehage 525 525 
Skole 700 700 
Institusjoner 2 912 2 912 
Veg 957 1 680 
Vann og avløp 346 510 
Idrettsanlegg 664 664 
Park og varme 396 453 
Kommunal bolig 1 494 1 494 
Byggherrekost 820 896 
Usikkerhet 1 744 2 051 

Totalt 10 787 12 190 

Kilde: ASPLAN 2016: Ny by – Ny flyplass  

 

Kortere veg-, vann- kloakk- og fjernvarmenett gir også lavere driftsutgifter. Asplan Viak har beregnet 
at årlige driftsutgifter til veg med fullt utbyggede byutviklingsalternativer er ca 2,25 mill. kr høyere i 
alternativ 0 enn 1. Hvis noe tilsvarende gjelder for de andre nettene samlet, vil alt dette samlet 
kunne beløpe seg til rundt 60 mill. 2015-kr, diskontert med 4 % rente. 
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4 Samfunnsøkonomisk analyse 

Denne analysen omfatter kvantifiserbare effekter av flytting av rullebanen som investerings-
kostnader, trafikantnytte av redusert transportarbeid ved mer kompakt by og redusert støy. 
Analysen omfatter ikke kvalitative aspekter som: 

 Bomiljø og livskvalitet 

 Næringsmiljø, attraktivitet og vekst  

 Framtidige potensialer (havn, kunnskapspark mv) 
 

4.1 Støykostnader 

SINTEF (2015) omhandler støy i de to lufthavnalternativene.  Støyreduksjonen for eksisterende 
bebyggelse av å flytte lufthavnen mot sørvest er beregnet. I nullalternativet flyttes rullebanen kun 80 
m meter med små konsekvenser for støysonene, mens all eksisterende bebyggelse kommer utenfor 
støysonene i alternativ 1 (figur 4.2). Beregningene for 0-alternativet bygger på tidligere beregnede 
scenarier (SINTEF A1654) med justering 80 m sideveis og uten rettlinjet innflygning fra øst. I 
nyttekost-analyser støyulemper verdsatt i 5 dB-trinn.  

 

Figur 4.1. Støymatter i lufthavnalternativ 0. 

 

Figur 4.2: Støymatter i lufthavnalternativ 1. 
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Tabell 4.1. Anslått reduksjon i antall støyutsatte ved alternativ 1 ift alternativ 0.   
dB-sone 2015 2025 2035 2045 2055 2065 

50-55  -9 777   -11 067   -10 312   -11 804   -12 403   -12 817  
55-60  -2 750   -3 113   -2 901   -3 320   -3 489  -3 605  
60-65  -164   -186   -173   -198   -208   -215  

*Basert på beregnede støysoner med 2025-trafikk og 2 F35/uke. 
 

I alternativ 1 reduseres antall bosatte innenfor 50 Lden-sonen kraftig. Deler av framtidig befolkningsvekst 
(fortetting) kan komme i støysonene. I 2065 kan dermed forskjellen utgjøre over 16 000 personer.  

Med basis i veiledende priser for støyulempe er konklusjonen en total nytte av å flytte lufthavnen på 
700 millioner kr, som tilsvarer 312 millioner kr når en neddiskonterer nytten med 4 % årlig fra og 
med 2026.   
 
Tabell 4.2 Beregnet reduksjon i flystøykostnad ved å flytte rullebanen i Bodø mot sørvest.  

År Beregnet Neddiskontert 

2025 -12,2 -12,2 
2035 -13,0 -8,8 
2045 -17,1 -7,8 
2055 -20,7 -6,4 
2065 -24,6 -5,1 

2026-2065 -699 -312 

 

Selv om deler av bebyggelsen i Bodø i dag ligger innenfor gul støysone, vil dette ikke være ønskelig 
for nybygde områder. Dette innebærer at området syd for lufthavnen i 0-alternativet som ligger i gul 
støysone ikke bør benyttes til boliger. 

4.2 Transportberegninger 

Bodø lufthavn hadde i 2015 1,6 mill. terminalpassasjerer, derav 1,2 mill. kommet/reist og 0,4 mill. i 
transfer. Prognosene tilsier snaut 1 % årlig vekst fram mot 2040. 

Transportberegningene for byutviklingsalternativene fra TØI tar utgangspunkt i 3,26 daglige turer 
som et gjennomsnitt. Transportmiddelfordelingen er antatt å være en funksjon av transportav-
standen. Det er antatt at 45 % går innenfor sonen. I alle andre reiser er det antatt bilandeler på over 
70 %. Gjennomsnittshastigheter, tidsverdier, belegg, ulykkeskostnader, miljøkostnader i hovedsak 
hentet fra Vegdirektoratets håndbok V712. Helsegevinster av å sykle og gå er også tatt med.  

TØI har i hovedsak antatt at om lag 25-40 % av turene går innen bosonen, 20-40 % til nabosoner, 20% 
til sentrum og 20 % til resten. Gjennomsnittsavstanden internt i sonen er 0,5 km, til nabosonene er 
snaut 2 km, til «resten» om lag 4 km, men tallene varier mellom sonene. Lufthavnområdet og Rønvik-
jordene ligger i snitt 2 km fra sentrum, mens Geitvågen og Vallemarka ligger ca 11 km fra sentrum.  

I tillegg til den framtidige befolkningsfordelingen for alternativ 0 og 1, er det også lagt inn mulige 
effekter på transportarbeidet som følge av en lokalisering av ny industri, nye handelsområder og nytt 
kunnskapsparkområde. 

TØIs transportberegninger viser at 0-alternativet har et langt høyere transportomfang enn alternativ 
1 (figur 4.3). I tillegg er det langt mer bilkjøring i alternativ 0.  
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Figur 4,3 Utvikling i transportarbeid i 0 og 1 alternativet. Mill. personkm. 

CO2-utslippet knyttet til alternativene er beregnet. Alternativ 1 gir minst utslipp. Over hele perioden 
2025-2065 er forskjellen mellom alternativ 1 og 0 på 0,18 mill. tonn CO2-ekv. 

4.3 Samlet samfunnsøkonomisk analyse  

Det er betydelig merkostnader knyttet til å flytte lufthavnen (2,6 mrd. kr diskontert). Det er gevinster 
i form av redusert støy, lavere byutviklingskostnader og reduserte transportkostnader ved en mer 
kompakt by. Spørsmålet er om disse gevinstene kan kompensere for ekstrautgifter til ny lufthavn. 

0-alternativet er utbygging av Geitvågen i nord og Vallemarka i øst, begge 10-11 km fra sentrum og 
med arealer store nok for feltutbygging. Besparelsene i byutvikling og transportkostnader er så store 
at alternativ 1 blir samfunnsøkonomisk lønnsom i forhold til alternativ 0. Differansen i trafikantnytte i 
mellom alternativ 1 og 0 består i hovedsak av kjøretøyavhengige kostnader (1,44 mrd. kr), 
tidskostnader (1,09 mrd. kr) og ulykkeskostnader (0,68 mrd. kr). Helseeffekter og klimautslipp veier 
lite. 

Tabell 4.5 Samlet samfunnsøkonomisk analyse av flytting av lufthavn (alternativ 1 ift alternativ 0).  
Type nytte/kostnad  Mill 2015-kr* 

Investeringer Avinor/operatører  -2 578 
Kostnader, kommunal infrastruktur 1 030 
Restverdier -15 
Trafikantnytte 3 237 
Støy 312 

SUM 1 986 
* Diskonterte verdier. 

Forskjeller i driftskostnader knyttet til en mer kompakt by framfor en utbredt båndby er omtalt, men 
ikke inkludert i TØIs analyse.  

Følsomhetsanalyser viser at med 2 % diskonteringsrente øker nettonytten av alternativ 1 i forhold til 
alternativ 0 fra 2 til 4 mrd. kr. En realprisjustering av tids- og ulykkeskostnader for trafikantene øker 
trafikantnytten av alternativ 1 i forhold til 0 fra 3,24 til 4,16 mrd. kr og samlet nettonytte øker fra 2 til 
2,9 mrd. kr. 
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Befolkningsveksten er en svært sentral forutsetning. Ved svakere befolkningsvekst enn forutsatt vil 
nytten reduseres fordi det tar tid å utvikle arealene og nytten av en mer kompakt by vil komme 
senere. TØI har med utgangpunkt i SSBs midlere framskrivning (MMMM) til 2040 (62 337 innbyggere) 
og antakelse om en videre utvikling som i nasjonal trend, beregnet at det da blir 68 900 innbyggere i 
2065. Med en videre forutsetning om noe sterkere fortetting, blir det behov for nye boligfelt senere. 
Dette påvirker den samfunnsøkonomisk nytte ved alternativ 1 i forhold til 0 og verdien blir negativ. 
Forutsetningen om framskyndet fortetting er diskutabel fordi den gjerne skjer generisk som følge av 
generasjonsvekslinger. Videre vil alternativ 1 som tidligere nevnt, kunne få en positiv innvirkning på 
befolkningsutviklingen.   

Som en følsomhetsanalyse er alternativ 1 også sammenliknet med et alternativ 0b hvor 
Rønvikjordene bygges ut først (2025-2045) og deretter Vallemarka (2045-2065). Alternativ 0b er 
sammenliknbart med alternativ 1 mht kostnader til byutvikling og trafikantnytte for perioden 2025-
2045. Det er først etter 2045 at forskjeller i kostnader til byutvikling og trafikantnytte oppstår, men 
det er så langt fram at nytten ved alternativ 1 reduseres kraftig på grunn av neddiskontering. Samlet 
nytte blir da negativ (-1,7 mrd. kr) og forskjellen mellom de to beregningene kan implisitt tolkes som 
den pris samfunnet setter på jordvern. Som tidligere nevnt er dette alternativet ikke lagt til grunn for 
anbefalingen. 
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5. Kvalitative tilleggsvurderinger, ikke-prissatte virkninger 

En kompakt moderne by gir livskvalitet og vekstmuligheter 

Alternativ 1 innebærer flytting av lufthavnen og at hele det gamle lufthavnområdet omgjøres til 
næringsareal, mens området videre østover blir boligområder. Næringsarealene vil ligge tett på både 
lufthavn og byen gir samtidig mulighet for å utvikle en havn knyttet til lufthavnen. Området vil bli 
bygget som en «Smart City» med sikker, rimelig og ren energi, smarte mobilitetsløsninger, 
grøntområder, ren luft og få ulemper knyttet til urbanisering. Korte avstander, gode møteplasser og 
rekreasjonsområder og nærhet til kunnskapsmiljøer inngår i konseptet. Det er således ingen tvil om 
at bomiljø og livskvalitet vil kunne styrkes og at utviklingen blir mer bærekraftig enn en mer spredt 
byutvikling (OECD 2012). En kompakt byutvikling er også i tråd med den byutviklingspolicy som er 
lagt til grunn i NTP 2018-2029. 

Byen blir tilrettelagt for gang og sykkel og med to kollektivakser. Det settes av areal til kunnskaps-
baserte arbeidsplasser. Videre åpnes muligheter for bygging av en ny havn og utvikling av et lager- og 
logistikksenter som kopler sammen lufthavn, havn og god vegforbindelse. Videre kan det tenkes 
utvikling av mer forretningsmessig tjenesteyting knyttet til fylkets næringsgrunnlag som energi, 
sjømat, mineraler og til den luftfartskompetanse som finnes i regionen. Ved denne koplingen mellom 
en «Smart City» og et attraktivt næringsmiljø vil byen som følge av økt attraktivitet kunne trekke til 
seg både kapital og kompetanse. 

OECD (2012) viser til behovet for mer kompakte byer gjengir noen av fordelene med dem: 

 Kortere avstander, mindre bilkjøring og lavere energibruk 

 Mer effektiv infrastruktur, redusert vedlikehold for linjesystemer (transport, energi og vann) 

 Lettere tilgjengelighet til variert tilbud av service og arbeid 

 Høy tetthet med varierte aktiviteter stimulerer til kunnskapsspredning og økonomisk vekst 

 Gir bedre livskvalitet og mindre sosiale forskjeller 

 Kompakte byer skaper nye grønne behov som gir teknologisk utvikling og vekst 
 
Et eksempel på det siste er initiativ til et forskningssenter for nullutslippsområder (Zero emission 
neighbourhood) i regi av NTNU og SINTEF. Målet er å utvikle gode bygg, byer og tettsteder, herunder 
en pilotutbygging av et helt nullutslippsnabolag på det nye byutviklingsområdet hvor uttesting av nye 
energiformer som f eks havvarme inngår. 

OECD gir også råd mht utformingen av kompakte byer 

 Utvikle blandet arealbruk 

 Tiltrekke folk og lokale tjenester til levende sentrum 

 Utvikle offentlig rom til skape «sense of place» 

 Utvikle gode gang- og sykkelomgivelser 

TØI-rapporten stiller en målstruktur for tiltaket: 

1. Tiltrekke mer næringsvirksomhet  
2. Skape synergieffekter ved samlokalisering, samspill med eksisterende sentrum 
3. Bidra til økt befolkningsvekst 
4. Bidra til tettere og mer effektiv boliginfrastruktur 
5. Legge til rette for utvikling av lufthavnen  

På alle disse punkter vil alternativ 1 komme best ut. Når det gelder punkt 1 og 2 vil tetthetsfordeler 
ved urbanisering, effektive kontakter og informasjonsflyt som skaper utvikling i kunnskapsøkonomier 
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oppstå. Stordriftsfordeler for kompakte bysamfunn kan blant annet ligge i bedre matching i arbeids-
markedet, læringseffekter ved jobbskifter og uformelle kontakter og møteplasser. Punkt 3 og 4 er 
omtalt over. 

I følge TØI-rapporten kan realopsjoner oppstå hvis det er  

1. Betydelig risiko for at man velger feil løsning på nåværende tidspunkt 
2. Sannsynlig at man får ny informasjon som støtter beslutningsprosessen 
3. Handlingsrom når man på ny skal ta beslutning 
4. Dyrt å komme tilbake til utgangspunktet, det vi si å reversere en investering 

Det er flere typer realopsjoner som bør vurderes: 

 Vente og se – foreligger ikke her 

 Trinnvis gjennomføring - mulig her, men nytte må vurderes mot ulempene (lenger taksing mv) 

 Avslutte et tiltak - lufthavnbyen kan bygges ut trinnvis, men det kan svekke finansieringen 

Forsvarets uttrekning fra Bodø og behov for rehabilitering av rullebanen skaper et beslutningsvindu 
og en mulighet. TØI-rapporten oppsummerer virkninger på en 9-delt skala fra 4+ til 4- . Alternativ 1 i 
forhold til alternativ 0 ligger på 2+ med hensyn til næringsutvikling og realopsjoner. En samlet 
vurdering av ikke-prissatte virkninger er også 2+ på samme skala. 

Når det gjelder usikkerhet synes framtidig befolknings- og næringsutvikling viktigst, både i 
nyttekostanalysen og i grad av realisering av ikke-prissatte virkninger. 

Verdien av frigjorte arealer 
Et ekspertutvalg på samfunnsøkonomiske analyser (NOU 2012:16) har vurdert at verdien av frigjorte 
arealer som følge av transportinvesteringer, for eksempel en vegtunnel, er eksempel på mernytte 
som bør inkluderes. Det bør imidlertid sannsynliggjøres at arealene faktisk blir anvendt, og det er en 
fare for dobbelttelling. Ved flytting av lufthavn i Bodø er dobbelttelling et moment som må vurderes 
fordi store deler av forskjellene i eiendomsverdier mellom lufthavnområdet og alternativt 
byutviklingsareal, ligger i lavere transportkostnader.  

Hvis prosjektet i realiteten er et byutviklingsprosjekt, bør det, ifølge utvalget, vurderes ut fra dette. 
Da er virkninger i transportmarkedet bare en del av analysen. NOU 2012:16 viser også til 
vegprosjektet under Bjørvika til en kostnad av 3,9 mrd. kr som hadde en negativ nytte på -2,9 mrd. 
kr. Stortinget besluttet likevel dette, noe som implisitt innebærer en vurdering av nytten for byen og 
byutviklingen. 

Dette har en overføringsverdi til Bodø. En kan vektlegge den muligheten som arealene gir for å 
utvikle attraktive bolig- og næringsarealer nær lufthavn og sentrum, og som stimulans til videre 
utvikling av byen og regionen. 

Nord universitet (2016) har estimert potensielle eiendomsverdier. De har i alternativ 1 lagt til grunn 
at det frigjøres et næringsareal på 600 daa og et boligareal på 1 200 daa og at markedsverdien er 2 
mill. kr per da. for næringsareal og 3 mill. kr for boligareal. Med forutsetninger om arealenes 
markedsverdi og når denne kan realiseres, er det anslått at alternativ 1 kan gi 1,7 mrd. kr i inntekter 
for Staten diskontert. Til fradrag fra dette kommer oppryddingskostnader. 
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6. Konklusjoner, finansiering og videre prosess 

En kompakt by med attraktive bolig- og næringsarealer nær lufthavn og sentrum vil stimulere videre 
utvikling av byen og regionen. En beslutning om relokalisering av lufthavnen (alternativ 1) vil skape 
en gunstig utviklingsmulighet for Bodøsamfunnet etter at Forsvaret trekker seg ut. Den samlede 
samfunnsmessige verdien for byen er klart positiv og prosjektet tilfredsstillersentrale kriteria for 
utvikling av byområder. For Avinor vil dette medføre etablering av en moderne og effektiv lufthavn 
som vil tilfredsstille alle krav, samtidig som støybelastningen vil bli betydelig redusert.  

Avinors andel av finansieringen vil være om lag 1 mrd. kr i begge lufthavnalternativer. 
Merkostnadene ved flytting av lufthavnen er anslått til 2-2,5 mrd. kr. Arealer som frigjøres ved 
flytting vil med stor sannsynlighet få en verdistiging. Det legges til grunn at gevinsten fra salg av disse 
arealene vil kunne bidra vesentlig til finansiering av ny lufthavn. Det anbefales at dette utredes 
videre slik at nødvendige garantier kan gis. 

Det er videre en forutsetning at forurensningssituasjonen blir avklart og at Forsvaret som grunneier 
og forurensningsansvarlig må dekke alle tilhørende kostnader. 

Tidspunktet for å ta en beslutning er riktig fordi investeringer i, og omstilling av, lufthavnen vil foregå 
i nær framtid. På basis av ovennevnte anbefales derfor en flytting.  

 

Referanser 

Aplan Viak AS 2016: Ny by –Ny flyplass.  Alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø. 

28.1.2016 

OECD 2012: Compact City Policies: A Comparative Assessment. 

TØI 2016: Flytting av Bodø flyplass - vurdering av samfunnsøkonomisk og kvalitative aspekt. 

 


	Forside vedlegg 7
	Blank A4
	7 Forord m signatur
	Blank A4
	7 Bodø rapport u forside og forord.pdf

