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Til Statens Vegvesen 
Avd. Transport og Samfunn 
v/ Svein Bjørgo Larsen       12.03.2021  
       Bodøregionens Utviklingsselskap - BRUS
            
        v/Adm. Dir. Elnar Remi Holmen 

  

Høringsinnspill – KVU Ny by Bodø – Bodøregionens Utviklingsselskap BRUS 

 

På vegne av næringslivet i Bodøregionen, representert ved BRUS, takker vi for muligheten for å gi 
høringsinnspill til KVU Ny By Bodø.  

 
Innledning:  
Bodøregionens Utviklingsselskap AS vil innledningsvis takke partene i arbeidet med 
konseptvalgutredningen så langt for et viktig og kritisk arbeid for å legge til rette for, samt sikre helt 
sentrale og nødvendige avklaringer vedrørende grunnleggende infrastruktur til prosjektet Ny By Ny 
Flyplass, og nødvendig infrastruktur som binder byutvikling, samfunn, region og nasjon sammen i 
prosjektet.  

BRUS vil henvise til, vedtak fattet av regjeringen, offentliggjort i media av 3. mars 2021, at prosjektet 
bevilges foreslått støtte til etablering i Nasjonal Transportplan NTP. Vi viser også til den brede 
enigheten i Stortinget, der vi allerede nå kan forutsette at Ny By Ny Flyplass har tverrpolitisk støtte i 
Stortinget og vi forutsetter at prosjektet blir realisert iht. plan. Derfor er næringslivet i Bodøs klare 
tilbakemelding til KVU Ny By Bodø at arbeidet med RV-tilførsel til ny flyplass og transportsystem til ny 
bydel forseres og sikres gjennomført slik at prosjektets sammenhengende tidslinje og gjennomføring 
sikres iht. tidsplan. 

BRUS vil innledningsvis særlig bemerke seg deler av konseptvalgutredningens hovedelementer, 
innhold, drøftinger og anbefalinger. Vi vil også gi særlige tilbakemeldinger på særskilte prioriteringer, 
og vi vil komme med noen alternative anbefalinger og konklusjoner, av hva KVU Ny By Bodø har 
anbefalt. 

Innspill og betraktninger 

Et av BRUS sine innspill i den innledende dialogen og deling av relevant informasjon, utredninger og 
status til arbeidet med KVUen, innbefatter vårt arbeid med «logistikknutepunkt-Bodø» med 
etablering av et intermodalt logistikknutepunkt på Langstranda i Bodø. Her henviser vi til vår rapport 
utarbeidet av Transportutvikling AS i Narvik av februar 2020. Vi bemerker oss KVUens argumenter 
om at det er «mange usikkerhetsfaktorer knyttet til Transportutvikling sine estimater for vekst i 
godsstrømmene». Vi er uenige i denne konklusjonen i KVUen og vil blant annet henvise til 
beslutninger fattet blant annet av Bodø Lufthavnutvikling AS og sjømatindustrien som har 
gjennomført investeringer på lufthavnen, der det forventes de første sjømatoperasjoene ila våren. Vi 
viser også til pressemelding av 10.oktober 2020 derav Eureka Shipping LTDs, beslutning om oppstart 
av containterbåtrute mellom Bodø – Lødingen – Tromsø havn, med forventet oppstart juni 2021. 
 
BRUS stiller seg undrende til KVUens usikkerhetspunkter på fremtidig forventede vekst i godsstrøm 
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over Bodø havn, jernbaneterminalen i Bodø og over Bodø lufthavn. Gods avler gods og næringslivet 
forventer stor vekst i et 50 til 100-års perspektiv. Vi vil også vise til næringslivets forventninger til 
vekst i logistikkbehov, derav at det per i dag jobbes med etablering av et fjerde tog, på 
Nordlandsbanen mellom Bodø-Fauske-Alnabru utover tre avganger som er etablert i dag. BRUS vil 
minne arbeidet i KVUen om at ved oppstarten av utredningene gikk to tog på Nordlandsbanen, mens 
det i dag er etablert tre daglige avganger. Det er et samfunnsmål i seg selv, å redusere 
klimafotavtrykk, og miljøbelastninger fra tungtransport på veg, over på sjø og bane. Dette målet 
deler BRUS, og vi mener det må innarbeides bedre i KVUen og de statlige etatene her har et særskilt 
ansvar. BRUS henviser til pressemelding av 11.mars fra aktørgruppen, ACE Green som viser til 
eksplosiv vekst i transportvolum over fra veg til jernbane. De dokumenter en stor forventet vekst 
fremover, og har ambisjoner om 4 til 5 daglige avganger på Nordlandsbanen. Uten at KVUen tar 
høyde for dette, vil aktørene risikere å skape en fremtidig flaskehals, som hindrer en slik villet vekst, 
hvor godset flyttes fra veg til sjø og jernbane.  

Vi mener at KVUen, undervurderer den forventede veksten som kommer i sjømatindustrien i 
landsdelen, der det allerede per i dag er fastsatte vedtatte mål hvor det forventes en femdobling av 
verdiskaping og en dobling av produksjonskapasitet innen 2050. Ved å ikke legge til rette for denne  
veksten med infrastruktur, vil det parallelt gi store utfordringer for den allerede forventede veksten 
som særlig havnen i Bodø står overfor i dag. Bodø havn i et langsiktig perspektiv har behov for 
utvikling av nye arealer på landsiden. Da er det helt avgjørende at det utvides med et nytt 
havneutsnitt i Vest ved Langstranda. Vi minner om at moderne havners vekst og verdiskaping har 
flyttet de store delene av lønnsomheten og aktivitet over fra kaiside til landside på generell basis.  
 
BRUS er uenig med KVUens betraktninger om både samfunnsnytten og beskrivelse av at det p-t ikke 
skal være behov for å legge til rette for et intermodalt knutepunkt i vest som forbinder havn med 
jernbane og lufthavn. Vi mener at et nytt havneutsnitt i vest, vil bidra som en økonomisk motor for 
Ny By Ny Flyplass-prosjektet og derfor vil være med å styrke prosjektets samfunnsøkonomiske 
lønnsomhet i betydelig grad, da man kan forvente stor vekst i godsvolum, etableringer og 
investeringer i logistikk og transport, samt indirekte ringvirkninger dette vil gi av sysselsetting og 
arbeidsplasser. Vi er derfor uenig i KVUens konklusjon om at det ikke er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å bygge et nytt jernbanesnitt ut til Langstranda, og mener dette bør utredes bedre og 
nærmere. BRUS mener at alternativ 1 fra KVUen vedrørende punkt 6.3.2, ved å bygge et nytt 
jernbanespor fra Hunstadmoen til Langstranda vil være det beste alternativet og det som skaper best 
samfunnsøkonomi. Vi viser til KVUens estimat som beregner tiltaket til om lag 4,1 mrd. kroner.  

BRUS vil bemerke at vi ikke foreslår å bygge en ny havn, som sådan, men at man tilrettelegger for et 
nytt havneutsnitt på Langstranda. Om KVUen opprettholder sitt vedtak om å ikke forlenge jernbanen 
til Langstranda, bør det allikevel sikres at mulig trasevalg, og fremtidig etablering ikke legges til 
fremtidige hinder for en slik etablering av et intermodalt knutepunkt med havn, jernbane og lufthavn 
på Langstranda. Det vil kunne medføre langt større kostnader for fremtidig etablering av et 
jernbanesnitt ut i vest om dette ikke hensyntas i fremtidig planlegging iht. Alt 1. 

Godsstrømmene over Bodø havn og jernbanen er ikke gods som skal til Bodø. Det er varer og 
tjenester som går fra produksjon til marked, både nasjonalt og internasjonalt nordvendt og sørvendt. 
Derfor har myndighetene og etatene et særlig samfunnsansvar. Vi henviser til en rapport utarbeidet 
av Rambøll på vegne av Bodø Havn KF estimerte kostnadsanslag på om lag 55 millioner kroner for å 
sikre planfri kryssing mellom havn og jernbane. Det er kritisk avgjørende at dette tiltaket sikres 
gjennomført. Dette må sikres og finansieres så raskt som mulig. Vi viser til planlagt oppstart av ny 
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containerbåtrute og økte togavganger med godstrafikk over dagens jernbaneterminal. 
Jernbanevegen er en av Bodøs mest belastede veger med antall ÅDT. Derfor er vi uenig med KVU, og 
mener at dette må tas med i alternativ vurdering og sikres finansiering og at det pålegger et statlig 
ansvar å sikre dette.   

BRUS mener at med de begrensninger dagens havn har, må det utredes og vurderes flytting av 
Riksvegfergene fra Bodø Havn til nytt havneutsnitt ved Langstranda. Det vil gi muligheter utover 
dagens havn som vil kunne ta en større andel vekst innen gods og logistikk, med de begrensninger de 
arealer som Statens Vegvesen opptar i dag, som er om lag 10 dekar til riksvegfergesambandet 
mellom Bodø – Røst – Værøy og Moskenes i Bodø Havn. Flytting av dagens riksvegfergenettverk fra 
Bodø havn til nytt havneutsnitt, vil bedre trafikksikkerheten betydelig, og gi store miljøfordeler som 
reduserer betraktelig ÅDT fra Skjæringa via Sjøgata, Jernbaneveien og dagens fergeleie. Vi minner 
også om pressemelding fra regjeringen av 17.november 2020, om pålegg av teknologikrav av 
hydrogen på riksvegfergesambandet Bodø-Lofoten. Her må det hensyntas de sikkerhetskrav og 
miljøkrav, etc. for landbasert infrastruktur for etablering av lagring/fylling etc. ved hydrogen. Det må 
også ivaretas hensyn til plass og areal og dette må utredes. Det er stor usikkerhet om det er praktisk 
gjennomførbart med lagring og fylling av hydrogen på dette arealet per i dag. En flytting vil også 
muliggjøre synergier til å etablere, samt ta i bruk hydrogen til fremtidig bruk på ny lufthavn 
vedrørende grønn teknologi i luftfarten, for samlokalisering og samdrift eksempelvis og minimerer 
transportbehov på land.  

BRUS støtter KVUens forslag og anbefaling til riksvegsforbindelse og trasevalg av «Konsept 2 sørlig 
linje». Vi henviser til KVUens estimat for forlenging fra lufthavn til fremtidig nytt havneutsnitt av side 
63, på om lag 15-20 millioner kroner. Dette anslås til en relativt lav kostnad. Ved forslag om 
utredning om flytting av Riksvegfergesambandet fra Bodø havn til nytt havneutsnitt bør det derfor 
utredes og innlemmes at det etableres og finansieres en sammenhengende riksvegsforbindelse fra 
Bodøtunelllen via ny lufthavn til nytt havneutsnitt og etableres nytt riksvegfergesamband iht. 
«Konsept 2, sørlig linje» som bidrar til å flytte trafikk til riksvegfergesambandet ut av sentrum. Vi 
viser for øvrig til den store veksten i antall reisende utover de som reiser med bil på fergesambandet 
og at de fleste av disse ankommer Bodø med fly. Det vil gi en sømløs overgang fra flyplass til 
fergeleie.  

Anbefalinger og konklusjoner 

Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS vil herved komme med følgende anbefalinger og 
konklusjoner, som beskrevet over i vårt høringsbrev.  

• Sikre ny riksvegforbindelse til ny flyplass og ny bydel slik at tidsplanen for Ny By Ny 
Flyplassprosjektet opprettholdes. 

• KVUen må sikre at planfri kryssing mellom Bodø havn og dagens jernbaneterminal bygges og 
finansieres iht. Rambølls utredning for Bodø Havn KF.   

• Vurdere og utrede flytting av riksfergesambandet Bodø-Lofoten fra indre havn til nytt 
havneutsnitt i vest på Langstranda som beskrevet over. 

• Utrede og planlegge for gjennomføring av alt.1 for å bygge en ny jernbanetrase til nytt 
intermodalt knutepunkt i vest, med havn, jernbane og lufthavn.  

o Sekundært, tilrettelegge, sikre og planlegge for at det i fremtidige planer kan 
gjennomføres uten betydelige kostnadsøkninger.  

• Vi støtter «Konsept 2 sørlig linje» som beskrevet i KVUen, men det bør forlenges ut til nytt 
havneutsnitt, kostnadsberegnet til et påslag på om lag 15-20 mill. NOK.  
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Om BRUS: 

BRUS, er et regionalt utviklingsselskap bestående om lag de 40 største og mellomstore private 
næringsselskapene i Bodøregionen. Selskapene omsatte for over 26 milliarder kroner i 2019, og 
sysselsetter nær 6000 ansatte. Største eier i BRUS er Bodø Næringsforum, med over 400 
medlemsbedrifter i Bodø.  Selskapene bidro med over 1 milliard i skatt til felleskapet direkte i tillegg 
til de solide bidragene over skattseddelen på lønn og lokale- regionale skatter og avgifter. 
Bodøregionen strekker seg fra nye Hamarøy i Nord til Lurøy i sør, tradisjonelt Salten, og Nordre 
Helgeland. Bodø Lufthavnutvikling AS er et heleid datterselskap i BRUS som har som mål å utvikle 
Bodø lufthavn innen grønn luftfart, flyfrakt og realisering av Ny by-Ny Flyplass, samt etablere nye 
internasjonale direkteruter til og fra Bodø. 

For Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS 
Adm Dir 

Elnar Remi Holmen 


