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Innhold: 



1. Om flyplassen vår 





  

– Landets 6. største lufthavn 
  

– 1 av Nord-Norges 2 nasjonale lufthavner 
 
– Knutepunkt for Nordland og store deler av landsdelen 
 
– Regionens eneste lufthavn (> 81.000 innb.) 
 
– Ca. 1.7 mill. passasjerer per år (36 % 2002 – 2012)  

 
– Over 42.000 sivile flybevegelser 
 
– Største transitt- og transferlufthavn etter Gardermoen (> 522.000) 
 
– Nød-  og beredskapslufthavn for transpolare flyvninger og petro   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Avinors nordområdestrategi 
 

-1 av 3 satsingsflyplasser i Nord-Norge, sammen med Tromsø og 
Hammerfest 
 
-70 % av trafikkveksten  i Nord-Norge vil komme på disse. Fra 6 til 12 
mill. passasjerer  i Nord-Norge fra 2014 til 2040. 
 

-Interkontinentale ruter og flere direkteruter til europeiske 
destinasjoner 

En flyplass det satses på! 



2. Flyplassen og byen 



 

Hvor stort er 
flyplassområdet? 



Flyplassen og byen i dag 
 • 60 års naboskap 

 

• Deler Bodøhalvøya på langs -
over halvparten av halvøya. 

 

• Militær og sivil 
luftfartsvirksomhet ligger i 
hovedsak på hver sin side av 
rullebanen 

 

• I tillegg til støysoner, gir 
hinderflater (markert i grått) 
vesentlige byggebegrensninger 

 

 

1:50 
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1:7 



3. Historisk tilbakeblikk 



HERNES 1949 



Motstand og 
utviklingsoptimisme 

Nordland Arbeiderblad 
4.3.1952 



 





4. Nye muligheter – HVA og 
HVORFOR 



 

 

 

 

1. Forsvaret forlater 
 

 
2. Ny rullebane må bygges 



Også etter sommerens levetidsforlengelse….. 



5. Et historisk veivalg 



Et historisk veivalg for… 



I) En robust flyplass for fremtidig vekst 
og utvikling i Salten og Nordland… 



II) …og Bodøs utvikling de neste 100 år 



Ny by Ny flyplass – ny flyplass – ny by 

Ny by – ny flyplass 

Altså: 



5. Veien videre - HVORDAN 



Det er nå det gjelder – fast track til 
beslutning! 

Vårt tidsvindu 



Vårt verktøy: «Utviklingsprosjektet for ny bruk av 
flyplassområdet» 

 

  

– Planlegge og jobbe strategisk for en ny flyplass i sørvest.  

 

– Bygge kunnskap og forberede videre planlegging av et nytt 
byutviklingsområde.  

 

 

 

  

– Et regionalt samferdselsprosjekt 

– Et by- og regionsutviklingsprosjekt 

 

 



Neste steg – «Fra ord til utredning» 

«…For Bodø lufthavn skal det i planperioden startes opp en prosess for å få på 
plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø.» 

– NTP 2014-2023 



Alltid et spørsmål om penger 
• Bygging av ny flyplass betinger en tung samfunnsmessig begrunnelse 

– Byutvikling 

– Avinor skal investeres tungt uansett 

 

• Statlig finansiering ved verdiavståelse – salg av arealer. Krever en 
politisk vilje! 

– Dispensasjons fra avhendingsinstruksen 

– Langsiktig finansieringsordning – fra utbygging til  gevinstrealisering av 
arealer 

 

• Redusert bevilgningsbehov:  

– Kompensert arbeidsgiveravgift (DA Bodø)  

– Lokale bidrag 

 

 



Hva gjør vi? 
 



Strategisk lagarbeid!  



Sammen skal  vi bygge kunnskap, 
eierskap, allianser og begeistring 



Virkemiddel: Kommunikasjon…..  

 



….god kommunikasjon 

 

 
<<The single biggest problem in communication is the illusion that it has 

taken place>> 
    - George Bernard Shaw 





Takk for meg 

Foto: Jan Wasmuth 


