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Høring av planprogram for områdeplan for ny sivil lufthavn i
Bodø
Byplansjefen legger forslag til planprogram for områdereguleringsplan for ny sivil lufthavn i Bodø
ut på høring. Vedtak om høring gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 og etter
delegert myndighet.

Lokalisering og formål med planen
Planområdet ligger helt ytterst på Bodøhalvøya, sør-vest for arealet som i dag utgjør Bodø
hovedflystasjon.
Formålet med områdereguleringen er å tilrettelegge for ny sivil lufthavn med de nødvendige
funksjoner tilknyttet virksomheten.

Bakgrunn for planarbeidet
Den 14. juni 2012 behandlet Stortinget den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Som en del av
stortingsbehandlingen ble det fattet vedtak om lokalisering av nye kampfly og etablering av
hovedbase for de nye F-35 flyene på Ørland flystasjon. Samtidig ble det fattet vedtak om å legge
ned Bodø hovedflystasjon.
Etter Stortingets vedtak av Nasjonal Transportplan 2018-2029 er det besluttet at det skal etableres
ny sivil lufthavn i Bodø, 900 m sørvest for dagens lufthavn. Bakgrunnen for flyttingen er begrenset
levetid på dagens rullebane, og derfor et behov for en ny rullebane i Bodø. I samme tidsrom skal
hovedflystasjonen i Bodø legges ned. Nedleggelsen av hovedflystasjonen frigir store arealer som
kan nyttes til andre arealformål. En ny etablering av alle flyplassens funksjoner for den sivile
lufthavnen, sørvest på Bodøhalvøya, gir i denne sammenhengen rom for å legge til rette for en
helhetlig, sammenhengende og smart byutvikling tett opp mot eksisterende by.
Bystyret har, i møte 30.3.2017, vedtatt at ny sivil lufthavn skal planlegges gjennom en
områderegulering. Planen skal avklare arealbruk og infrastruktur. Den nye sivile lufthavnen skal
etableres delvis i sjø og medfører derfor utfylling.
Avinor er tiltakshaver for ny lufthavn. De vil stå for de lufthavntekniske grep og levere grunnlaget
til områdeplanen. Bodø kommune er planmyndighet og skal utarbeide områderegulering for den
nye lufthavnen. Avinor har starter arbeidet med en masterplan for den nye lufthavnen som skal
ferdigstilles i februar 2018. Denne vil altså være med å danne grunnlaget for de løsningene som blir
foreslått i områdereguleringen.
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Detaljeringsnivå og konsekvensutredning
Planprogrammet skal fungere som grunnlag for senere oppstart av planarbeid, og dette
planprogrammet skal bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og behov for utredninger.
Den endelige planavgrensningen for planområdet avklares når Avinor har utarbeidet masterplan for
den nye lufthavnen. Planprogrammet sendes på høring nå for å spare tid og få oversikt over mulige
utredningstemaer tidlig i 2018. For å holde framdriftsplanen for etablering av ny lufthavn, må
reguleringsplanen vedtas i juni 2019.
Områdeplaner brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanen, eller
kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken, jf.
Plan- og bygningsloven (PBL) §12-2. For denne planen tas det sikte på at områdereguleringen skal
være detaljert nok til at det ikke påkreves ytterligere detaljregulering.
Planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning vedlegg én, pkt. 7a «Jernbanelinjer for
langdistansetrafikk. Flyplasser med en rullebane 1600 meter eller lengre», og pkt. 24
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et
bruksareal på mer enn 15000m2»
På bakgrunn av dette stilles det krav om planprogram med konsekvensutredning for planen.
Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorget i Postgården, Stormen
bibliotek og på www.bodo.kommune.no/arealplaner
Kontaktperson på Byplan: Ingrid Engan Nøren, tlf: 99499890, e-post:
ingrid.noren@bodo.kommune.no
Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken: 03.02.2018.
Uttalelser/merknader merkes 2017/19602 og sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø
eller postmottak@bodo.kommune.no.
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