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Sammendrag
Samferdselsdepartementet har på bakgrunn av lokale initiativ om rullebaneforlengelse/ nye
flyplasser bedt om en gjennomgang av lufthavnstrukturen, primært for lokale lufthavner.
Bakgrunnen for vurdering av framtidig lufthavnstruktur er bl a bedre veger og utfasing av
kortbanenettets dominerende flytype Dash 8-100/200 før 2030. 19 av 23 lokale lufthavner med
rullebaner mellom 800 m og opp til 1199 meter, har begrenset teknisk/ operativ
/markedsmessig grunnlag for baneforlengelse beregnet på større flytyper. Alle forslag om
rullebaneforlengelse og ny flyplass er bedriftsøkonomisk svært ulønnsomme for Avinor og
krever ekstraordinær finansiering. Flere nye lufthavner er samfunnsøkonomisk lønnsomme
hvis de erstatter 2-3 mindre flyplasser. I Lofoten og på Helgeland er ny lufthavn kombinert
med reduksjon i antall lufthavner anbefalt. I Vest-Finnmark forslås i denne omgang bedre veg
inn mot Alta lufthavn og en ny utredning av luftfartsbehov knyttet til framtidig olje- og
gassutvinning. På Vestlandet foreslås foreløpig ingen endringer. Fagernes lufthavn sin
framtidige rolle anbefales vurdert i samråd med lokale myndigheter pga lav tidsgevinst ved å
fly sammenlignet med buss- og biltransport, og svært store tilskudd per passasjer. En ny
strukturvurdering anbefales gjennomført i forbindelse med neste NTP.
Bakgrunn og formål
Spørsmålet om lufthavnstruktur har vært behandlet i Stortinget to ganger i løpet av siste tiårsperiode.
Narvik lufthavn er forutsatt nedlagt i sammenheng med ny Hålogalandsbru. Utfasing av dagens
Dash-8 før 2030, bedre veger og økt konkurranse på hovedrutene, samt et ønske om direkteruter til
Oslo med lavere billettkostnader har aktualisert temaet.
Teknisk/ operative vurderinger
Dash-8 100/200 med 39 seter har begrenset levetid og forventes utfaset i perioden 2025 - 2030. Når
dagens Dash-8 går ut av drift, finnes det i dag ikke flytyper med mer enn 19 seter som kan operere
på 800-900 m lange rullebaner. 19 lokale lufthavner kan ikke utvides utover dagens 800-900 meter,
eller har liten eller ingen operativ eller markedsmessig gevinst av dette. Lufthavner med 800-900 m
rullebane kan deles i følgende hovedgrupper:
Flyplasskategori
Kan ikke utvides fysisk
Kan utvides men ingen operativ effekt
Kan utvides men begrenset operativ effekt
Kan utvides men ikke behov pga lite trafikk
Kan utvides med god operativ/markedsmessig effekt

Navn
Sandane, Mo i Rana, Svolvær, Narvik, Sørkjosen,
Hasvik, Honningsvåg, Mehamn og Vardø
Ørsta-Volda, Mosjøen og Hammerfest
Førde, Sogndal, Namsos og Rørvik
Båtsfjord, Berlevåg og Røst
Sandnessjøen, Leknes, Stokmarknes og Vadsø

I tillegg kommer lufthavnene i Florø og Brønnøysund som har 1199 m rullebane og lufthavner med
FOT-ruter som har mer enn 1200 m rullebane (Fagernes, Røros, Andøya, Lakselv).
Marked
Befolkningen i mange av nedslagsfeltene til de lokale lufthavnene forventes å bli stabilisert. Med
fortsatt økonomisk vekst er det i prognosene beregnet en samlet trafikkvekst på lokale lufthavner på
20-30 prosent fram til 2025. Trafikkveksten har de ti siste årene vært tilnærmet like sterk på lokale
lufthavner som på store og regionale lufthavner. Lokale lufthavner i Sør-Norge og delvis i Nordland
har opplevd sterkest vekst.

Side 4 av 91
Nasjonal transportplan 2014-2023
Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen

Figur 0-1 - Passasjerer (1000 kommet/reist) på lokale lufthavner etter område 1986-2010

Transportstandard og tilgjengelighet
Spørsmålet om lufthavnstruktur er i sin natur et politisk spørsmål om hvilken transportstandard man
skal ha på steder med ulike størrelse og beliggenhet. I dag har Norge er en meget god
flyplassdekning. På Vestlandet og i Nord-Norge har to tredeler mindre enn halvtime reisetid til
lufthavn. Videre er rutetilbudet godt over hele landet som følge av statlig kjøp av flyruter. Reisetider,
frekvens, avstand til større lufthavn og markedsstørrelse/ støttebeløp per passasjer er kriterier som
kan inngå i en samlet vurdering av lufthavnstrukturen.
Det er en vesentlig forskjell mellom Vestlandet og Nord-Norge. På Vestlandet har alle lokale
lufthavner direkterute til Oslo, mens i nord gjelder dette kun Brønnøysund. For flere av initiativene i
Nord-Norge er det viktig å oppnå direkterute til Oslo som kan gi spart reisetid og billigere billetter til
erstatning for relativt dyre gjennomgangsbilletter i dag. Markedet må imidlertid være stort nok til å
benytte større (jet)fly. Samtidig må det regionale transportbehovet til Bodø / Tromsø også i varetas.
Alternative scenarier
De områdevise analysene har tatt utgangpunkt i to alternative utviklingsretninger:
• Ekspansjon: rullebaneforlengelse/ ny lufthavn uten nedleggelse av lufthavner
• Omstrukturering: etablering av nye regionale lufthavner og samtidig nedleggelse av nærliggende
mindre lufthavner
Avinors driftskostnader per lokale lufthavn er i størrelsesorden 25 – 30 mill kr per år. Store lufthavner
med 2000 m rullebane har driftskostnader på størrelsesorden 70 – 80 mill kr.
Vest-Finnmark
Det er vurdert ny lufthavn for Hammerfest på Grøtnes og ny lufthavn i Kautokeino. Kautokeino ligger
135 km og ca. 1:50 time med bil fra Alta lufthavn. Kjøretiden kan nedkortes med 8-10 min med tiltak
nevnt i Statens vegvesen sin stamnettutredning. Antall passasjerer til/fra Kautokeino er anslått til
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13 000 i 2025. Det er marked for en daglig rundtur til Tromsø. Anleggskostnadene er ca. 0,6 mrd kr.
Tiltaket er samfunnsøkonomisk svært ulønnsomt (-1 mrd. kr) og FOT-rutene vil kreve et tilskudd på
9-10 mill kr per år. Utbygging av ny lufthavn i Kautokeino anbefales derfor ikke.
På Grøtnes 15 km sør for Hammerfest er det vurdert løsninger med hhv 1199 og 1550 m rullebane
som erstatning for eksisterende lufthavn. Dette gir grunnlag for ruter til Tromsø med hhv 50-seters
eller 78-seters fly. Anleggskostnadene er høye (hhv 1,6 og 2,2 mrd kr). Begge alternativ er svært
ulønnsomme samfunnsøkonomisk (ca -1,3 mrd kr). Det er ikke FOT-rute mellom Hammerfest og
Tromsø i dag.
Vegutbedringer mellom Hammerfest og Alta er anbefalt i NTPs Nordområdeutredning (fase 2). I lys
av store investeringene på Grøtnes med svært liten gevinst både flyoperativt og for passasjerene,
anbefales i denne omgang ikke utbygging av ny lufthavn med 1199 eller 1550 m rullebane på
Grøtnes. Det forslås vegtiltak mot Alta lufthavn (Rv 94 Hammerfest – Skaidi). Videre vil Hammerfestregionen ha et luftfartsbehov knyttet til framtidig olje- og gassutvinning og dette krever nærmere
utredning.
Lofoten/Vesterålen
Tre alternativer er vurdert: forlengelse av Leknes og Stokmarknes til 1199 m, ny lufthavn på Gimsøy
med 2000 m rullebane som erstatning Svolvær og Leknes, og ny lufthavn på Hadselsand med 2000
m rullebane til erstatning for Leknes, Svolvær og Stokmarknes. Anleggskostnadene for ny lufthavn
på Gimsøy og Hadselsand er hhv 1,2 og 1,3 mrd kr. Alle de foreslåtte alternativene er teknisk mulige
løsninger uten særlig operative begrensninger. Ingen av tiltakene er bedriftsøkonomisk lønnsomme
for Avinor og en realisering vil derfor kreve ekstraordinær finansiering.
Gimsøyalternativet krever ikke ekstra veginvesteringer utover tilknytningsvegen til 250 mill kr.
Hadselsand krever en tilførselsveg fra Svolvær, lokal fjordkryssing og i tillegg tunnel under
Hadselfjorden til en samlet kostnad på anslagsvis 1,6 mrd kr for at den også skal kunne erstatte
Stokmarknes lufthavn. I tillegg vil to større vegtiltak mellom Leknes og Svolvær være ønskelig for at
Leknes ikke skal få for lang reiseveg til lufthavna. Vegtiltakene mellom Leknes og Svolvær er ikke
nødvendig hvis Gimsøy velges, men vil om de bygges gi redusert reisetid til flyplassen både fra
Leknes og Svolvær.
På vegsiden vil innkorting av E10 mellom Gullesfjordbotn og Evenes redusere reisetida fra
Vesterålen til Evenes betydelig. Det er allerede i dag svært mange reisende fra Vesterålen som
benytter Evenes.
Alle tre lufthavnalternativer er beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Forlengelse av
Leknes gir grunnlag for rute til Oslo med 50-seters fly og gir et samfunnsøkonomisk overskudd på
0,6 mrd kr. Alternativene som gir grunnlag for jetflyrute direkte til Oslo er mest samfunnsøkonomisk
lønnsomme. Beregningene viser et samfunnsøkonomisk overskudd på Gimsøy på 1,6 mrd kr.
Gimsøy har høyest trafikantnytte, men Hadselsand har lavere driftskostnader. Dersom FOT-rutene i
Lofoten samles på én lufthavn, kan de gå uten tilskudd.
I beregningene er forskjellen mellom Gimsøy og Hadselsand såpass liten at det store behovet for
ekstra veginvesteringer og lang avstand til Vest-Lofoten blir viktige faktorer i en totalvurdering. Uten
de tidsbesparelsene som disse veginvesteringene innebærer, ville Hadselsand fått vesentlig dårligere
samfunnsøkonomisk overskudd. Etter at fastlandsforbindelsen i Lofoten ble lagt over Raftsundet er
det i følge Statens vegvesen ikke aktuelt å prioritere ny forbindelse under Hadselfjorden.
Det anbefales å videreføre planleggingen med sikte på bygging av ny lufthavn på Gimsøy. Før
endelig beslutning må meteorologiske, miljømessige og andre rammevilkår avklares. En forutsetning
for ny lufthavn er at de eksisterende lufthavnene på Leknes og Svolvær legges ned. Dette er
nødvendig både av økonomiske hensyn, og for å få et tilstrekkelig trafikkgrunnlag for direkterute med
jetfly til Oslo på flyplass med lang rullebane. Dersom dette ikke velges, anbefales at Svolvær
opprettholdes og Leknes forlenget til 1199 meter.
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Framtidig lufttransport til og fra Vesterålen anses best dekket ved at rullebanen på Stokmarknes
forlenges til 1199 m, kombinert med tilbudet fra Evenes.
Helgeland
Her er de tre lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana vurdert. Brønnøysund har 1199 m
og ligger over to timer unna øvrige lufthavner og forutsettes uendret. Det er her vurdert 1199 og 2000
m på Sandnessjøen og ny lufthavn på 2200 m i Mo i Rana. Med 1199 m på Sandnessjøen vil en
kunne operere en trekantrute med Brønnøysund til Oslo. Alle de foreslåtte alternativene er teknisk
mulige løsninger uten særlig operative begrensninger.
Anleggskostnadene er beregnet til snaut 1,1 mrd kr både for 2000 m på Sandnessjøen og for 2200 m
på «Polarsirkelen lufthavn» i Mo. Forutsetningen for å bygge en lang rullebane er at to flyplasser
legges ned (Mosjøen og Mo i Rana lufthavn, Røssvoll). Dette er nødvendig både av økonomiske
hensyn, og for å få et tilstrekkelig trafikkgrunnlag for direkterute med jetfly til Oslo på flyplass med
lang rullebane.
Ekspansjonsalternativer der en utvider Sandnessjøen eller bygger ny lufthavn i Mo, uten å legge ned
lufthavner, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Hvis området skal betjenes av to lufthavner, gir ny
lufthavn med 2200 m i Mo og utvidelse til 1199 m i Sandnessjøen god samfunnsøkonomisk
lønnsomhet (+1,3 mrd kr). Man får da nytte av direkterute til Oslo på begge steder. Den motsatte
løsning, 2000 m i Sandnessjøen og 1199 m i Mo, har langt dårligere samfunnsøkonomi pga større
investeringskostnader.
Aller best blir den samfunnsøkonomiske lønnsomheten hvis en stor lufthavn erstatter dagens tre
lokale lufthavner. Da blir det trafikkgrunnlag for en stor jetmaskin (180 seter) med tre daglige
frekvenser til Oslo. Den samfunnsøkonomiske nettonytten ligger da i størrelsesorden 1,8-1,9 mrd kr
både om flyplassen lokaliseres til Sandnessjøen eller Mo i Rana. Da går også FOT-kostnadene ned
med anslagsvis 50 mill kr per år i.f.t. basisalternativet 2025, og ca 65 mill. kr lavere enn i dag.
Samtidig innebærer dette relativt lang reiseveg (1:35) til lufthavn enten fra Sandnessjøen eller Mo.
Ut fra en totalvurdering anses lang rullebane i Mo og 1199 m i Sandnessjøen best å ivareta framtidig
regional utvikling på Helgeland, både for petroleumssektoren på kysten og næringsmiljøet i Mo.
Vestlandet
Rent anleggsteknisk er det mulig å forlenge rullebanene på Førde og Sogndal lufthavner. Begge
lufthavnene har imidlertid betydelige operative utfordringer og det er liten gevinst som kan oppnås
gjennom en baneforlengelse til 1199 m på Førde lufthamn og 1350 m på Sogndal lufthamn
(nødvendig pga høyden over havet). En baneforlengelse på Sogndal til 1350 meter, vil imidlertid
sannsynligvis ikke kunne godkjennes av nytt EASA regelverk pga for smale og for korte
sikkerhetsområder.
Det er ikke økonomisk grunnlag for en jetrute til Oslo fra Florø om rullebanen forlenges til 2000
meter. Nytten av lengre rullebane er dessuten mindre enn i Nord-Norge fordi det allerede er
direkteruter til Oslo og tidsbesparelsen ved bruk av større fly er minimal. Ruta vil kreve et tilskudd og
samfunnsøkonomien er klart negativ.
Det anbefales ingen endringer i Lufthavnstrukturen i Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet. Alle
lufthavnene har direkteruter til Oslo. Anbefalingen er i tråd med Fylkeskommunens ønske. Når det
gjelder rullebaneforlengelse på Sogndal Lufthavn, anbefales det å avvente til konsekvenser av nytt
EASA reglement er avklart. Uavklarte trasevalg for utbedret E39 er også en grunn til at en bør vente
med tiltak. Framtidige vegforbedringer og utfasing av Dash-8 aktualiserer behovet for en ny
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gjennomgang i neste NTP.

Fagernes lufthavn
Fra Fagernes er det 2 ½ time kjøretid både til Oslo og til Gardermoen. Ruta til Fagernes har det
høyeste tilskuddet i landet (ca 7 000 kr pr t/r reise). I tillegg er underskuddet i lufthavndriften i samme
størrelsesorden. På bakgrunn av lav tidsgevinst ved å reise med fly ift buss- og biltransport, svært
store tilskudd pr passasjer på Fagernes Lufthavn og nærheten til Gardermoen lufthavn anbefales det
at man i samråd med lokale myndigheter vurderer lufthavnens framtidige rolle. Utredningen fullføres
innen 1.12.2012.
Andre initiativ
Det gjennomføres ikke nye tiltak på øvrige deler av lufthavnstrukturen utover de ordinære planer som
er prioritert innenfor Avinors ordinære rammer.
Konsekvenser for Staten
Et av formålene ved å vurdere lufthavnstrukturen er å redusere tilskuddet til regionale flyruter. Samlet
gir endringer i lufthavnstrukturen opp til 116 mill kr i reduserte FOT-tilskudd. Løsninger hvor flere
lufthavner beholdes i Lofoten og på Helgeland gir mindre besparelser.
Finansiering
De finansielle hovedutfordringene for Avinor er knyttet til eventuelle investeringer i nye lufthavner eller
vesentlige oppgraderinger av eksisterende lufthavner. I tillegg til en vesentlig investeringskostnad i
prosjekterings- og utbyggingsfasen, vil de nevnte initiativene ikke være bedriftsøkonomisk
lønnsomme og sette ytterligere press på konsernets samlede finansieringsevne. Utover spørsmålet
om å finansiere prosjektering og utbygging, settes konsernets samlede finansiering under press ved
økt behov for å kryss-subsidiere løpende driftsunderskudd. I tillegg reduseres konsernets finansielle
verdi gjennom økende negative kontantstrømmer.
En samtidig nedleggelse av lufthavner som teknisk- operativt eller samfunnsøkonomisk ikke anses
drivverdige vil avhjelpe, men ikke fullt ut kompensere for, behovet for økt kryss-subsidiering.
Gjeldende finansielle plan har et anslått investeringsnivå på 37,5 milliarder kroner fram til 2025 og
nye låneopptak i nivå 17 milliarder kroner fram til 2017. Utover denne perioden har selskapet også
store investeringsbehov som ikke er konkretisert i dagens finansielle virksomhetsplan. Konsernets
soliditet (egenkapitalandel) beveger seg ned mot vedtektsbestemt minimumsgrense. Denne
minimumsgrensen inngår også som en betingelse i konsernets avtaler med eksterne långivere.
Avinor ajourfører regelmessig konsernets finansielle virksomhetsplan som representerer
administrasjonens til enhver tid beste vurdering av framtidsutsikter, handlingsrom og risiko. I samsvar
med god praksis for virksomhetsstyring har planen, i dialog med eier og styre, som formål å legge til
rette for en langsiktig strategi og drift innenfor finansielt forsvarlige rammer. Finansiering av
ovennevnte prosjekter må vurderes i denne sammenheng.
Punktvis oppsummering og anbefaling
Teknisk- operative forhold
 Den dominerende flytype på de lokale lufthavnene (Dash-8 100/200) forventes å bli faset ut
innen 2030. Det foreligger i dag ikke alternative flytyper i samme kategori.
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 19 lokale lufthavner har begrenset teknisk- operativ og/eller markedsmessig grunnlag for
baneforlengelser beregnet på større flytyper.
Finansiering og prioritering av nye lufthavnprosjekter
 Ingen av de foreslåtte nye lufthavner er bedriftsøkonomisk lønnsomme.
 Enkelte nye lufthavner er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette har vært utgangspunktet for
anbefalingene.
 Eventuelle nye lufthavnprosjekter må sikres finansiering utenom Avinor og/eller gjennom
forbedringer i Avinors finansielle rammebetingelser.
Finnmark og Troms
 Ny lufthavn for Hammerfest (Grøtnes) med 1199 eller 1550 m rullebane er samfunnsøkonomisk
ulønnsom. Ny lufthavn i Kautokeino er også samfunnsøkonomisk ulønnsom.
 Det anbefales en ny utredning av luftfartsbehov knyttet til framtidig olje- og gassutvinning i
Hammerfestregionen i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv.
 Rutestrukturen for de lokale lufthavnene i Finnmark og Nord-Troms (med unntak av Hammerfest
og Vadsø som har direkte ruter til Tromsø), anbefales endret med direkte ruting mot større
flyplasser og betjent med mindre fly (f.eks 19 seters).
Lofoten/Vesterålen
 Ny lufthavn på Gimsøy vurderes å dekke framtidig behov for Lofoten. Meteorologiske,
miljømessige og andre rammevilkår må avklares før beslutning tas.
 En forutsetning, markedsmessig og økonomisk, for ny lufthavn er at lufthavnene på Leknes og
Svolvær legges ned.
 Framtidig lufttransport til og fra Vesterålen foreslås dekket ved at rullebanen på Stokmarknes
forlenges til 1199 m kombinert med tilbud fra Evenes.
Helgeland
 Ny lufthavn i Mo i Rana med 2200 m rullebane samt forlengelse av Sandnessjøen lufthavn
forlenget til 1199 m ansees å dekke opp fremtidig behov på Helgeland.
 En forutsetning, markedsmessig og økonomisk, er at Mosjøen nedlegges samtidig som nye Mo i
Rana lufthavn åpnes.
 Dersom dette ikke velges, anbefales det at Sandnessjøen forlenges til 1199 m og at de øvrige
lufthavnene videreføres som i dag.
Øvrige lufthavner
 På bakgrunn av lav tidsgevinst ved å reise med fly ift buss- og biltransport, svært store tilskudd
pr passasjer på Fagernes Lufthavn og nærheten til Gardermoen lufthavn anbefales det at man i
samråd med lokale myndigheter vurderer lufthavnens framtidige rolle.
 Det gjennomføres ikke nye tiltak på lufthavnene, utover de som prioriteres innenfor Avinors
ordinære rammer/planer.

Videre Analyser


Det anbefales gjennomført en ny landsdekkende strukturvurdering i forbindelse med neste
NTP. Fokus her vil være den videre utviklingen av nasjonalt og internasjonalt regelverk, innog utflygingsteknologi, flytyper og næringsmessige forhold.
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1 Innledning
1.1

Mandat

Kortbane- og regionalrutenettet har stor betydning for sysselsetting, bosetting og næringsliv i hele
landet. Det er tatt mange lokale initiativ om baneforlengelse og nye lufthavner. I retningslinje 2 til NTP
2014-2023 ber departementene om å få gjennomført en nærmere analyse med utgangspunkt i disse
initiativene.
Analysen skal inneholde









Teknisk-operativ mulighetsstudie
Drifts- og utbyggingskostnader
Samfunnsøkonomisk analyse
Konsekvenser for statens kjøp av flyrutetjenester
Områdevise analyser
Forholdet til planlagte investeringer i andre transportsektorer med konsekvenser for de
aktuelle regionenes transporttilbud samlet sett
Kartlegging av eventuell. lokal finansiering (lokale tilskudd)
Avklaring av om Avinor vil/kan ta tiltakene inn i sin investeringsplan

I de områdevise analysene anser departementene det som viktig med en åpen prosess med lokal
medvirkning i kartleggingsprosessen. Dette er fulgt opp og dokumenteres i denne rapporten.
Utredningen tar utgangspunkt i Avinors lufthavner.

1.2

Bakgrunn og historikk

Spørsmålet om lufthavnstruktur har vært behandlet i Stortinget to ganger i løpet av siste tiårsperiode.
I St.prp. nr. 61 (2001-2002) ble tre lufthavner (Vardø, Narvik og Fagernes) på bakgrunn av
utredninger av Luftfartsverket, foreslått nedlagt. Ved stortingsbehandlingen (jf. Innst. S. nr. 269 20012002), ba Stortinget om at spørsmålet om framtidig regional lufthavnstruktur ble behandlet ved
rulleringen av Nasjonal transportplan. Stortinget la til grunn at hver enkelt lufthavn som foreslås
nedlagt, må vurderes i lys av de totale samfunnsmessige hensyn. Videre la Stortinget til grunn at det
ved nedlegginger skal føres en tett dialog med berørte parter, samt at nedlegginger blir kompensert
gjennom avbøtende tiltak.
I NTP 2006-2015 (St.meld. nr. 24 2003-2004) ble det foreslått å legge ned Narvik og Fagernes. Dette
ble nedstemt av Stortinget (Innst. S. nr. 240 2003-2004). Komiteflertallet (Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet) ba om at neste rullering av NTP måtte inneholde en
mer grundig vurdering av luftfarten sin rolle i distriktene og den enkelte lufthavn sin rolle i en total
samfunnsmessig sammenheng. I neste NTP (2010-2019) ble spørsmålet om lufthavnstruktur ikke
behandlet fordi regjeringspartnerne var enig om ikke å endre denne i perioden (Soria Moria I).
I Soria Moria II går regjeringen inn for å «opprettholde det regionale flyplassnettet med mindre det er
oppslutning lokalt om å gjøre endringer ut fra innretningen av det totale transporttilbudet i området».
Utfasing av dagens flytype skaper en ny situasjon som gjør det aktuelt med analyser av en framtidig
struktur i et langsiktig perspektiv som NTP 2014-2023 omfatter og videre utover dennes tidshorisont.
I analysene har det vært nødvendig å se hele områder i sammenheng, både flytilbud og øvrig
transporttilbud.
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Spørsmålet om flyplasstruktur har videre blitt aktualisert som følge flere forhold:





1.3

Kostnadene til FOT-rutene har økt
Bedre veger og økt konkurranse på stamrutenettet har ført til økende lekkasje fra regionale
lufthavner
Økende bevissthet om begrenset levetid på dagens flåte av dominerende flytype.
Mange lokale initiativ om rullebaneforlengelse er fremmet. Det vil her tas utgangspunkt i
initiativ som er lokalpolitisk forankret i kommune eller fylke (se Tabell 1-2 i kapittel 1.4)

Transportpolitiske føringer

De områdevise analysene er knyttet opp til transportpolitiske målsettinger. Målene i de nasjonale
transportplaner (NTP-er) har vært stabile over tid. De tre NTP-er som til nå er fremmet, legger alle
vekt på et effektivt transportsystem som sikrer bosetting og verdiskaping i alle deler av landet. I
tillegg er det lagt vekt på miljø, sikkerhet og tilgjengelighet for alle.
I NTP 2010-2019 ble begrepet avstandskostnader i og mellom regioner innført uten en konkret
operasjonalisering av begrepet. Det er generelt vanskelig å operasjonalisere begrep som
avstandskostnad, transportstandard eller –kvalitet fordi ulike lokalsamfunn har svært ulike
preferanser og forventninger om hva som er akseptable reiseavstander til nærmeste flyplass.
Et eksempel på dette er EUs forordning nr 1008/2008, art 16 om kjøp av flyrutetjenester. Her heter
det at man har anledning til å gå inn på en rute som er vital for en regions sosiale og økonomiske
utvikling, dersom et kommersielt tilbud ikke vil gi et tilfredsstillende (adekvat) transporttilbud med
tanke på pris, frekvens og kapasitet. Betingelsene presiseres ikke noe særlig mer utover dette.
I tillegg til pris, frekvens og kapasitet står reisetid sentralt. Samlet reisetid bestemmes også av hvor
langt det er å reise til nærmeste lufthavn. I Norge er det god lufthavndekning. Over 2/3 av Norges
befolkning har mindre enn 1 time reisetid til lufthavn. På Vestlandet og i Nord-Norge har 2/3 mindre
enn ½ time reisetid til lufthavn. Videre er rutetilbudet rimelig godt over hele landet som følge av statlig
kjøp av flyruter. Det er kun fra et fåtall lufthavner man ikke kan reise til og fra et møte i Oslo på
samme dag.
Tabell 1-1 – Reisetid fra kommunesenter til flyplass med rutetrafikk fordelt etter landsdel 2005. Vektet etter
innbyggertall i kommunen (tallene angir % av befolkningen)

Noen land har innført egne klare regler for rutestøtte. Sverige har anvendt et såkalt
tilgjengelighetskriterium hvor tilgjengelighet til Stockholm, utlandet, sykehus og universitet inngår. I
USA vektlegges avstand til større lufthavn og støttebeløp pr passasjer. I tillegg setter begge land kun
krav til en minimumsbetjening med to frekvenser daglig.
Ved vurdering av lufthavnstruktur er det naturlig å nytte de samme kriteriene som ved vurdering av
ruter. For Norge vil egnede kriterier være reisetid til regional- eller nasjonal lufthavn, reisetid til
nabolufthavn, markedsstørrelse og alternative reisemuligheter. I motsetning til Sverige hvor rutenettet
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går inn mot hovedstaden, har mange norske lokale lufthavner i tillegg en regional funksjon (reise til
regionalt senter som f eks Bodø/Tromsø) som det også bør tas hensyn til.
Hvilken transportkvalitet en skal tilby på ulike steder er et ressursspørsmål og et politisk spørsmål. Vi
vil derfor i dette arbeidet ikke formulere eksakte kriterier som skal ligge til grunn for vurdering av
lufthavnstrukturen. I de områdevis analysene vil likevel mange av de forhold som er drøftet over, bli
belyst, spesielt:






Reisetid til Oslo (med fly og alternativer)
Reisetid til regionalt senter (med fly og alternativer)
Reisetid til nærmeste lufthavn
Reisetid til nærmeste stamlufthavn
Markedsstørrelse

I tillegg er operative forhold, samfunnsøkonomiske beregninger, økonomiske konsekvenser for
Avinor og statens støtte til regionale flyruter også viktig. De samlede anbefalingene vil derfor måtte
bygge på skjønn hvor ovennevnte forhold avveies.
I en evaluering av det statlige rutekjøpet (Lian, Thune-Larsen, Draagen, TØI-rapport 1116/2010) går
det fram at det er liten grad av konkurranse om anbudene. Kun der hvor rullebanene er 1199 m eller
mer har det vært konkurranse og andre flyselskap enn dagens dominerende aktør på kortbanenettet
kommet inn. Rapporten peker også på ruten til Fagernes hvor støtten pr passasjer er svært høy,
samtidig som alternative transporttilbud i regionen er tilfredsstillende. Spørsmålet om lufthavnstruktur
henger sammen med hvilke flyruter staten er villig til å betale for. Selv om bedre veger, raskere
reisetid til nabolufthavn og regionallufthavn og økende støttebeløp til FOT-rutene aktualiserer
behovet for en revurdering, er Avinors oppgave å drifte de lufthavner som staten til en hver tid
bestemmer.

1.4

Dagens lufthavnstruktur

Avinor drifter i dag 46 lufthavner. Oslo Lufthavn Gardermoen er et knutepunkt og den desidert største
lufthavna med hovedtyngden av internasjonal trafikk. Øvrige lufthavner grupperes i store, nasjonale,
regionale lufthavner og lokale lufthavner. Store lufthavner omfatter Stavanger lufthavn, Sola, Bergen
lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes og alle har et betydelig innslag av internasjonal
trafikk. De store lufthavnene har store kapasitetsinvesteringer på trappene og arbeider med å utvikle
transporttilbudet og det kommersielle tilbudet på lufthavnene. Dette omfatter trafikkinfrastruktur,
parkeringstjenester, kommersielle aktiviteter rundt avgangs- og ankomstområder.
Nasjonale lufthavner har en geografisk beliggenhet og et passasjergrunnlag som muliggjør
rutetrafikk til utlandet. Det forventes at lufthavnen leverer positive resultat før skatt (EBIT). Nasjonale
lufthavner omfatter Tromsø, Ålesund, Bodø og Kristiansand lufthavner. De nasjonale lufthavnene er
størst innenfor sin region, og har minst 750 000 terminalpassasjerer pr år. Lufthavnene betjener en
større region som kan gi marked for internasjonal charter og noen internasjonale direkteruter.
Regionen og lufthavnen bør ha et utviklingspotensial.
Regionale lufthavner har direkteforbindelse til Oslo og noen få større byer i Norge. Svalbard,
Kirkenes, Lakselv, Alta, Bardufoss, Evenes, Kristiansund, Molde og Haugesund er regionale
lufthavner. Flere av disse har utviklingsmuligheter med mulighet for positiv driftsresultat.
Lokale lufthavner har et begrenset geografisk nedslagsfelt, rutetilbud og passasjergrunnlag, men
lufthavnene er viktig for lokalsamfunnet (bosetningsmønster, luftambulansetilbud, næringsutvikling og
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lokal beredskap). Antall terminalpassasjerer varierer fra ca 5 000 til 160 000 pr år. De fleste lokale
lufthavnene har korte rullebaner og betjenes av FOT-ruter.

Overskuddet fra de 3 store lufthavnene og OSL er en forutsetning for å finansiere drift og
investeringer på de nasjonale, regionale og lokale lufthavnene.

Figur 1-1 Dagens lufthavnnett, oversikt over initiativer og de områdene som er analysert; Avinor 2011
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De lokale initiativer som er listet i Tabell 1-2 under:
Tabell 1-2 – Oversikt over initiativene og hvor i rapporten de er behandlet

Sted
Førde
Florø
Sogndal
Nordfjordeid
Ørsta-Volda
Røros
Namsos
Rørvik
Brønnøysund
Sandnessjøen
Mosjøen
Mo i Rana (Polarsirkelen)
Narvik
Leknes
Lofoten
Grøtnes (Hammerfest)
Berlevåg
Kautokeino
Varangerbotn

1.5

Initiativ
Lengde
Lengde
Lengde
Ny
Lengde
Lengde
Lengde
Lengde
Lengde
Lengde
Lengde
Ny
Forutsettes nedlagt
Lengde
Ny
Ny
Lengde
Ny
Ny

Behandlet i rapporten
Kap 3.6
Kap 3.6
Kap 3.6
Kap 3.6
Kap 3.6
Kap 3.7
Kap 3.7
Kap 3.7
Kap 3.5
Kap 3.5
Kap 3.5
Kap 3.5
Kap 3.4
Kap 3.4
Kap 3.3
Kap 3.7
Kap 3.3
Kap 3.7

Gjennomføring av utredningsarbeidet

Avinor fikk oppdraget om avklaring av alle de lokale lufthavninitiativene gjennom R2 pr 6.april 2011.
Etter en behandling i konsernledergruppen ble det etablert et prosjekt kalt «Framtidsrettet utvikling av
Avinors lufthavnstruktur. Styringsgruppe, prosjektgruppe og delprosjekt ble etablert. Hovedmålet har
vært å foreslå en endret lufthavnstruktur som best ivaretar samfunnets transport- og utviklingsbehov,
og samtidig svare på R2-bestillingen. Samhandling med Statens vegvesen har vært viktig for å få
fram utvikling i vegnettet og viktige framtidige planer.
Oppdragsgiver har i R2 beskrevet et ønske om at oppdraget skulle gjennomføres som en åpen
prosess og lokal medvirkning. På grunnlag av denne forventningen har prosjektet i samarbeid med
de aktuelle fylkeskommunene, gjennomført kontaktmøter med alle berørte kommuner hvor det
foreligger forslag til endringer. To agendapunkter har vært gjennomgående
1) Informasjon fra Avinor AS om NTP og R2-oppdraget
2) Oppdatering av kunnskapsbasen rundt de lokale initiativene og diskusjon rundt de ulike
regionenes utfordringer knyttet til kommunikasjon og logistikk/infrastrukturutvikling.
Prosjektet har hatt møter med
-

Finnmark Fylkeskommune – og representanter fra de berørte kommunene Alta, Hammerfest,
Gamvik, Kautokeino gjennom felles kontaktmøter. I tillegg har prosjektet hatt en dialog med
Tana kommune.
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-

1.6

Nordland Fylkeskommune og de berørte kommunene Alstahaug, Vefsn og Rana på
Helgeland, og Vestvågøy, Vågan og Hadsel i Lofoten og Vesterålen
Nord-Trøndelag Fylkeskommune og de berørte kommunene Vikna, Nærøy, Namsos og
Overhalla
Møre og Romsdal Fylkeskommune og de berørte kommunene Ørsta og Volda
Sogn og Fjordane Fylkeskommune og de berørte kommunene Eid, Flora, Førde, Gloppen,
Sogndal og Gaular.

Rapportens oppbygging

Kapittel 1 beskriver bakgrunn, historikk, transportpolitiske føringer og hvordan utredningsarbeidet er
gjennomført.
Kapittel 2 beskriver rammefaktorer og forutsetninger. Her berøres samfunns- og trafikkutvikling,
flytyper, utvikling av annen infrastruktur, myndighetskrav og hvordan dette påvirker denne analysen.
Kapittel 3 er selve analysen av de identifiserte regionene med en oppsummering og konklusjon.
Kapittel 4 beskriver økonomiske konsekvenser for staten, økonomiske konsekvenser for Avinor og
alternative finansieringsformer.
En illustrasjon av prosjektrapportens dokumentasjon og oppbygging kan framstilles slik:

Figur 1-2 – Illustrasjon av prosjektrapportens oppbygging og sammenhenger

I tillegg til analyser av initiativer i disse 4 områdene er det også gjennomført analyser av
enkeltlufthavner i andre geografiske områder.
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2 Rammefaktorer, drivkrefter og forutsetninger
2.1

Samfunnsutvikling

Norges befolkning forventes å øke med 25 % mot 2040, fra 4,9 millioner til 6,1 millioner innbyggere.
Veksten forventes som følge av fortsatt sentralisering å komme i de store byene, mens i utkantområdene forventes stabilisering. Dette gjelder for mange av nedslagsfeltene til de lokale
lufthavnene. For de lokale lufthavnene i Nordland forventes f eks befolkningsveksten samlet for hele
perioden 1990-2030 å ligge på kun 2 %.
Veksten i BNP har i gjennomsnitt over en lengre periode ligget på 3 % årlig, mens privat konsum har
økt med anslagsvis 4 % pr år. SSBs prognoser for økonomisk utvikling på lang sikt er gjerne mer
forsiktige og antyder en vekstrate på snaut 2 %. Fortsatt økonomisk vekst vil føre til flere flyreiser.
Mens dette kan gi kapasitetsutfordringer i sentrale strøk, vil det samtidig kunne gi grunnlag for å
opprettholde flytilbudet i distriktene. Økte oljepriser og innføring av klimatiltak kan imidlertid gjøre det
dyrere å fly og bremse veksten noe.
Nord-Norge skiller seg ut fra store deler av resten av landet med store avstander. Dette gjør at
flytransport er viktigere for persontransporten her enn i andre landsdeler. Regjeringen har signalisert
en egen Nordområdesatsing. NTP har utarbeidet to utredninger om utfordringene for infrastrukturen i
nord (fase 1 og 2). Det er store forventninger til ressursbasert næringsutvikling i regionen. Særlig
olje- og gassutvinning, men også fiskeoppdrett, gruveindustri og turisme er pekt ut som viktige
næringer. I tillegg er det pekt ut vekstregioner med særlig behov for infrastruktursatsing. Disse er
Helgelandskysten, Lofoten/ Vesterålen/ Ofoten, Bodøregionen, Tromsøregionen, aksen HammerfestAlta og Kirkenesregionen.
Turisme er en vekstnæring og basisnæring flere steder. I Nord-Norge bidro reiselivsnæringen med en
samlet omsetning på rundt 17 mrd kroner og rundt 18 000 årsverk. Lofoten fungerer videre som en
spydspiss i norsk reiseliv og blir brukt i internasjonal markedsføring av Norge. Det er kombinasjonen
av naturlandskap og kulturlandskap/-miljø som framheves. Sjømat og lokale mattradisjoner er også
viktig. Turismen hviler på noen primærattraksjoner i form av steder, landskap og opplevelser:




Steder/områder: Nordkapp, Indre Finnmark, Tromsø, Lofoten
Landskap/reiseruter: Fylkesveg 17 (”kystriksvegen”), Lofoten/Vesterålen
Opplevelser: Hurtigruten, midnattssol, nordlys, sjøfiske, hvalsafari

Både Helgeland og Lofoten/Vesterålen er aktuelle turistdestinasjoner hvor lengre rullebaner, større
fly og charter/direkteruter vil kunne stimulere turismen og styrke konkurranseevnen overfor Finland.
Finland er i dag en innfallsport for mange utenlandske turister til Nordkapp og andre destinasjoner i
Finnmark og Troms. Det pekes på rullebane- og terminal begrensninger i viktige områder som
Helgeland og Lofoten (Kilde: NTP nordområdeutredning).

2.2

Trafikkutvikling

Trafikkveksten har vært tilnærmet like sterk på lokale lufthavner som på store og regionale. Trafikken
på lokale lufthavner synes i tillegg å være mindre konjunkturfølsom. Den gjennomsnittlige årlige
veksten i tiårsperioden 2000-2010 var 1,5 %. Langsiktige prognoser antyder tilsvarende vekstrate
framover.
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Lokale lufthavner i Sør-Norge har opplevd sterkest trafikkvekst i perioden 2000-2010, særlig ØrstaVolda 227 %, Førde 39 %, Sogndal 36 %. Fullføring av Eiksundsambandet førte til at passasjerer fra
Ulstein og Herøy valgte Ørsta-Volda framfor Ålesund lufthavn. Også Helgeland, inkl. Rørvik og
Namsos, har opplevd sterk trafikkvekst (Rørvik 53 % og Brønnøysund 32 %).

Figur 2-1 – Passasjerer (1000 komme/reist) på lokale lufthavner etter område, 1986-2010

Til tross for vekst har lokale lufthavner stor lekkasje til nærmeste regionallufthavn. Årsaken til dette er
at vegene er blitt bedre og at konkurransen har medført billigere billetter på de regionale lufthavnene.
Lekkasjen ser nå ut til å ha stabilisert seg (Lian mfl, TØI-rapport 1106/2010) med unntak av Lofoten
hvor Lofotens fastlandsforbindelser (Lofast) bidro til økt lekkasje. For Sunnmøres del ble det en stor
økning av trafikk for Ørsta-Volda rett etter at Eiksundsambandet kom og lekkasjer fra Ålesund til
Ørsta-Volda, men denne lekkasjen har nå stagnert.
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Tabell 2-1 – Lekkasje på Osloreiser fra nedslagsfeltet til lokale lufthavner

Kilde: TØI-rapport 1106/2010

Lufthavnene har ulike trafikkfunksjon på Vestlandet og i Nord-Norge. På Vestlandet går reisene
direkte til destinasjonen (Oslo og delvis Bergen). I Nord-Norge er funksjonen todelt, da halvparten av
de reisende skal til regionalt senter (Bodø eller Tromsø), mens resten skal videre inn i flyrutenettet,
ofte til Oslo. Rullebaneforlengelse i sør gir da ikke nye direkteruter, kun muligheter for å benytte
større fly. I Nord-Norge kan derimot lang rullebane gi grunnlag for direkterute til Oslo. Markedet må
imidlertid være stort nok. Samtidig må det regionale transportutviklingsbehovet også i varetas for
Bodø og Tromsø.
Tabell 2-2 – Trafikken i de regionale ruteområdene fordelt på destinasjoner (prosent)
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2.3

Flytyper og rullebanelengder

Når dagens Dash 8-100/200 utfases, er det en utfordring å få avklart hvilke flytyper som kan benyttes
på de lufthavnene hvor det ikke eksisterer utbyggingsmuligheter, og om disse vil gi et tilfredsstillende
flytilbud. Det er et meget begrenset utvalg av flytyper som kan utføre helårsoperasjoner på de
korteste rullebanene i Norge. I hovedsak er det kun flytypene Dash 8-100/200, Fairchild Dornier 228
og de opprinnelige Short Take Off and Landing (STOL)-flytypene, – Twin Otter og Dash 7 som er
egnet for slike operasjoner. I meget begrenset grad er det også mulig å operere flytypen Aerospatiale
Alenia ATR 42-300/500.
Dash 8-100 som benyttes på de regionale FOT-rutene er ikke noe egentlig STOL-fly på linje med
Twin Otter og Dash 7, men har enkelte STOL-egenskaper. Flytypen har begrenset levetid og må tas
ut av drift en gang i perioden 2025-2030. Det samme vil gjelde for Dash 8-200. Det er ikke kommet
nye flytyper av tilsvarende størrelse som kan operere på 800 m rullebaner. Flere produsenter hevder
at markedet for fly av denne størrelsen er for lite til at det kan bli lønnsomt å starte produksjon, men
dette bildet kan endre seg på sikt.
Dette innebærer at det på sikt kan være hensiktsmessig å forlenge rullebaner enkelte steder for at
lufthavner kan betjenes med større fly enn hva tilfellet er i dag, der markedet er tilfredsstillende.
Alternativt må FOT-rutene baseres på bruk av mindre fly, primært uten trykkabin (i praksis inntil 19
seter). 19 seter er i praksis kun akseptabelt på lufthavner med under ca 25 000 reisende (4
frekvenser pr dag, 24 pr uke og 10 passasjerer pr tur). I 2010 hadde lokale lufthavner i Finnmark
(med unntak av Hammerfest og Vadsø), Sørkjosen, Røst, Fagernes og Røros mindre enn 25 000
passasjerer.
Selv om det er fysisk mulig å forlenge rullebanene, er det på mange plasser likevel operative
begrensninger. Disse knytter seg til komplisert omkringliggende topografi, særskilte terrengforhold og
krav ved vinteroperasjoner. Utfordringene er beskrevet i detalj for hver enkelt flyplass i en intern
underlagsrapport (Nasjonal transportplan 2014-2023 «Framtidsrettet utvikling av Avinors
lufthavnstruktur – delprosjekt T/O utredning (delprosjekt 1 og 2)», internt arbeidsdokument).
Vinteroperasjoner fører til en økning i krav til banelengde på minst 30 % sammenlignet med
operasjoner på en tørr sommerbane, mens operasjoner på våte baner fører til minst 15 % tillegg.
Ytterligere begrensninger kan også være forbundet med hindersituasjonen rundt de enkelte plassene
og i hvilken grad det kan opereres med tilfredsstillende prosedyrer for utflyging dersom én motor
svikter under avgang (såkalte «nødprosedyrer»). Samtidig reduseres krav til banelengde noe fordi
flygningene på regionalrutene er korte.
Lufthavner med 800-900 m rullebane kan deles i følgende hovedgrupper.
1. Lufthavner som ikke kan utvides av fysiske årsaker. Dette gjelder Sandane, Mo i Rana,
Svolvær, Narvik, Sørkjosen, Hasvik, Honningsvåg, Mehamn og Vardø.
2. Lufthavner som kan utvides, men hvor utvidelse i praksis gir ingen operativ effekt på
flystørrelse/ lastekapasitet. Dette gjelder Ørsta-Volda, Mosjøen og Hammerfest.
3. Lufthavner som kan utvides og hvor utvidelse i praksis gir en begrenset operativ effekt på
flystørrelse/ lastekapasitet (50 seters fly med begrensninger). Dette gjelder Førde, Sogndal,
Namsos og Rørvik.
4. Lufthavnene hvor det er mulig å forlenge rullebanen, men hvor det pga lave passasjertall ikke
er behov for større flytyper. Dette gjelder Båtsfjord, Berlevåg og Røst.
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5. Lufthavner hvor det er mulig å forlenge til 1199 m og samtidig oppnå akseptabel
markedsmessig og operativ gevinst av dette. Dette gjelder Sandnessjøen, Leknes,
Stokmarknes og Vadsø.
I tillegg kommer lufthavnene i Florø og Brønnøysund som har 1199 m rullebane og lufthavner med
FOT-ruter som har mer enn 1199 m rullebane (Fagernes, Røros, Andøya, Lakselv).
På de lufthavner som ikke utvides, dvs fortsatt forblir 800-900 m rullebane, vil det i praksis være fly
med inntil 20 seter som kan operere. Aktuelle flytyper er da Dornier 228 NG, Twin Otter, CASA C212,
Skylander SK-105 og Beechcraf B200 King Air (BE2). Kun den siste har trykkabin og har inntil 13
seter.
På lufthavner med 1199 m rullebane kan 50-seters fly benyttes. Av disse er det i dag kun ATR-42
som fortsatt produseres. Det vil som nevnt kunne være betydelige restriksjoner forbundet med å
operere ATR-42 på mange av de ovennevnte lufthavnene. Det samme er tilfellet for mange av de
øvrige aktuelle flytypene med 50 passasjerseter eller mer som Dash-8-300, BAe146 og Avro RJ.
På lufthavner med 1200-1600 m rullebane er det svært få nye flytyper med mer enn 50 seter som
kan operere. Mange av de aktuelle flytypene i dette segmentet vil måtte operere med store operative
begrensninger på de fleste aktuelle lufthavnene. I praksis er det derfor svært få muligheter som
åpner seg mht større flytyper så lenge rullebanelengden er under 1700 m.
Ved overgang til rullebanelengder på 1700 m eller mer, vil det på de lufthavnene som har begrenset
med terrengforhold i omgivelsene, åpne seg muligheter for å operere jetmaskiner av typene Airbus
319 (319), mindre versjoner av Boeing 737 mfl. For de større versjonene av Boeing 737, bla 737-800
(738), er det først når rullebanelengden blir mer enn 2000 m at det åpner seg bedre betingelser for å
benytte denne flytypen. På ingen av de lokale lufthavnene kan rullebanen forlenges utover 1200 m
uten at det enten anlegges en ny rullebane på lufthavnen eller at det etableres ny lufthavn til
erstatning for den eksisterende.
Oppsummering:
Når dagens Dash-8 går ut av drift, kan kun fly med inntil 19 seter operere på 800-900 m lange
rullebaner. 9 lokale lufthavner kan ikke utvides utover dagens 800-900 m. 7 lufthavner kan forlenges
til 1199 m, men det gir liten eller ingen operativ effekt pga terrengbegrensinger. 3 lufthavner trenger
ikke lengre rullebane fordi markedet er så lite at bruk av mindre fly er tilstrekkelig. 4 lufthavner kan
forlenges med akseptabel operativ og markedsmessig gevinst.

2.4

Dimensjonering og utforming av lufthavner

Krav til dimensjonering og utforming av lufthavner i Norge følger i dag «Forskrift for utforming av
store lufthavner (BSL E 3-2)» som igjen bygger på ICAOs Annex 14 («Standards and recommended
practices»). BSL E 3-2 er i all hovedsak strengere enn ICAOs standarder ved at de fleste av ICAOs
anbefalinger i Annex 14 er gjort om til forskriftskrav i Norge. BSL E 3-2 vil bli erstattet av nytt felles
europeisk regelverk utarbeidet av EASA i 2014.
Svært generelt kan instrumenterte lufthavner inndeles i to hovedgrupper avhengig av lengden på
rullebanen. Lufthavner med rullebanelengde opptil 1199 m tilhører kodenummer 1 og 2, mens
lufthavner på 1200 m og mer tilhører kodenummer 3 og 4. De viktigste forskjellene mellom disse to
hovedgruppene utgjøres av størrelsen på sikkerhetsområdene som omslutter rullebanen. På
instrumenterte lufthavner tilhørende kodenummer 3 og 4 er sikkerhetsområdene til sidene og i
baneendene dobbelt så store som på lufthavner tilhørende kodenummer 1 og 2 (se Figur 2-2).
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Figur 2-2 - Forslag til nye EASA-krav for utforming av lufthavner.
Figur 2-2 viser plantegninger av de to hovedgruppene av instrumenterte lufthavner. Øverst lufthavn
tilhørende kodenummer 3 og 4. Nederst lufthavn tilhørende kodenummer 1 og 2.
Som følge av forskjellene mellom de to hovedgruppene av lufthavner, er byggelinjen på de minste av
disse lufthavnene lokalisert slik det i praksis ikke er mulig å oppgradere rullebanen til en høyere
kategori uten at det etableres ny bygningsmasse lenger unna rullebanen. Alternativt kan det
etableres ny rullebane lenger unna den eksisterende byggelinjen og derigjennom oppfylle kravene i
aktuell forskrift.
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Tabell 2-3 - Utforming og driftselementer på lufthavner etter rullebanelengde

Kriterium / krav
Kodenummer
Rullebanebredde
Sikkerhetsområder til side
Sikkerhetsområdets planerte del
Sikkerhetsområders lengde etter
baneende
Sikkerhetsområde foran terskel
(mulig nytt EASA krav)
Rullebaneskuldre
Innflygingslysrekker
(presisjonsinnflyging)
Visuelt glidebaneanlegg
Avstand mellom RWY cl og
byggelinje
Kodebokstav som legges til grunn i
planleggingen
Avstand til parallell TWY fra RWY cl
Aktuelle tjenestetype (LTT)
Brann og redningskategori

Rullebaner < 1199 m
1 og 2
30 m
75 m til hver side av RWY cl
40 m til hver side av RWY cl
180 m

Rullebaner > 1200 m
3 og 4
45 m
150 m til hver side av RWY cl
75 m til hver side av RWY cl
300 m

Minimum 150 m

Minimum 150 m

4,5 m
Minimum 300 m – to tverrbarer

7,5 m
Minimum 450 m – to el tre
tverrbarer
PAPI
Minimum 320 m

PLASI
Minimum 180 m
Kodebokstav B og små C (Dash
8/100)
87 – 168 m. Avhengig av
eksisterende infrastruktur.
AFIS
Maks 5

Kodebokstav D
176 m
Kontrollert tjeneste
Maks 8 el 9

Erfaringer de siste årene viser at de lavest liggende rullebanene i landet har blitt utsatt for skader
som følge av oversvømmelser og bølgepåvirkning. Forventede klimaendringer og økende mulighet
for såkalte ekstremværsituasjoner, innebærer at nye rullebaner som skal anlegges nær åpent
vann/sjø må sikres mot oversvømmelser og mot å bli utsatt for bølgepåvirking. Der rullebane med
sikkerhetsområde legges i sjø, er det i planunderlagene forutsatt at minste høyde for plassering av
rullebane over middelvannstand legges 7-8 m over havet. I mange tilfeller må det i overgangssonene
mellom sikkerhetsområder og sjø gjennomføres solide plastringstiltak, bla i form av såkalt bølge- og
erosjonssikring. Disse tiltakene anses som svært viktige for å kunne møte de utfordringer som følger
av klimaendringene på lengre sikt inkludert mulighetene for en heving av havnivået generelt.

2.5

Myndighetskrav og nye felles europeiske bestemmelser

EASA som er EUs byrå for flysikkerhet, ble etablert i 2002 og arbeider med nye felles europeiske
bestemmelser for luftfarten. Gjennom EØS-avtalen er Norge automatisk medlem av EASA. Norge
kan ikke fastsette eget regelverk på de luftfartsområdene hvor EASA utgir regelverk. I stor grad
forholder EASA seg til de standarder og anbefalinger som er nedfelt i ICAOs Annexer. På lik linje
med den nasjonale forskrift BSL E 3-2, legger EASA opp til å følge ICAOs anbefalinger på en rekke
av områdene som berører lufthavnutforming. For tiden pågår en prosess i EASA med å utvikle
implementeringsregler for EU som skal vedtas av EU kommisjonen i samarbeid med
medlemsstatene (Komitologi). Konsekvensene av EASAs nye bestemmelser vil i all hovedsak være
marginale for utformingen av de aller fleste lufthavnene i landet. En viktig del av EASAs’ arbeid
består i å beskrive hvordan lufthavnoperatørene skal implementere de overordnete kravene som skal
gjelde innenfor EU. Et viktig element i disse består bl.a. i å utarbeide regler for bla hvordan eventuelle
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avvik fra bestemmelser for krav til dimensjonering og utforming av lufthavner skal kunne
kompenseres for, - enten i forhold til en akseptabel minstestandard Acceptable Means of compliance
(AMC) eller som et sertifiseringskrav Certification Specifications (CS).
Det kravet som kan få størst økonomiske konsekvenser for lufthavnene i Norge, er et mulig krav om
et ekstra sikkerhetsområde foran dagens sikkerhetsområde og terskel. I gjeldende BSL E 3-2 er
kravet til lengden på dette sikkerhetsområdet foran terskel kun 60 m for alle lufthavner, mens EASA i
sin Notices of Proposed Amendment (NPA) som nå er på høring, foreslår å legge opp til ytterligere
minimum 90 m lengde for et slikt ekstra sikkerhetsområde. For de minste av landets lufthavner vil et
slikt krav kunne påvirke dagens operasjoner med DASH 8/100. Det er imidlertid grunn til å tilføye at
nettopp et slik EASA krav trolig kan endelig fastsettes av den nasjonale myndigheten
(Luftfartstilsynet). Som følge av denne usikkerheten, er det i kostnadsoverslagene for lufthavnene
hvor baneforlengelse til 1199 m er aktuelt, ikke tatt særskilt hensyn til et eventuelt slikt krav til ekstra
sikkerhetsområde foran terskel.
I løpet av de nærmeste 5-6 årene skal alle landets lufthavner være gjenstand for en re-sertifisering
etter EASA’s regelverk. Denne sertifiseringen vil komme som en erstatning for dagens ordning med
teknisk-operative godkjenninger som fornyes hvert 5. år. Sertifiseringen av alle landets sivile
lufthavner skal være fullført innen 1.1.2018. Disse kravene vil også gjelde for alle nye
lufthavnprosjekter. EASAs krav innebærer at eventuelle baneforlengelser utover 1199 m, må oppfylle
utformingskravene som gjelder for lufthavner tilhørende kodenummer 3 og 4.
Forskriften BSL E 3-2 vil bli erstattet av EASAs NPA 1.1.2014. EASA’s regelverk krever at
flyplassoperatøren skal gjennomgå alle delene av bestemmelsene for flyplassutforming og registrere
eventuelle avvik fra disse på hver lufthavn ift gjeldende nasjonalt regelverk. Dersom avviket ikke kan
korrigeres, må det gjennomføres analyser som dokumenterer at lufthavnen har et tilfredsstillende
sikkerhetsnivå på linje med kravene i bestemmelsene. Dette skal skje gjennom en såkalt ELOS
(equivialent level of safety).

2.6

Fjernstyrte tårn og satellittbaserte flyprosedyrer

Kunnskap om hvordan man kan drive tårntjeneste fra en annen fysisk plassering er under utvikling.
Konseptet kalles Remote Virtual Tower og utviklingen av dette skjer gjennom SESAR. Fjernstyrte
tårn vil kunne samlokalisere flere "tårn" på et sted. Dermed kan man oppnå stordriftsfordeler og
reduserte kostnader i driften av lokale flyplasser med lite eller middels trafikk.
Satellittbasert navigasjon gjør det mulig med inn- og utflygningsprosedyrer som ikke er rettlinjede.
Dette betyr at problemene med fjernterreng som er nevnt på enkelte flyplasser, kan reduseres. Hvilke
plasser hvor dette kan gi en operativ gevinst er foreløpig ikke utredet. Tjenesten forutsetter god nok
satellittdekning også i nordområdene.

2.7

Utvikling av annen infrastruktur

Tilbringeravstander er av stor betydning for de reisendes valg av lufthavn. I arbeidet med å kartlegge
aktuelle reisetider og avstander har Avinor hatt et tett samarbeid med Statens vegvesen. Arbeidet er
basert på ulike kartkilder og beskrivelse av mulige framtidige innkortinger hentet fra:



Vegvesenets Stamnettutredning (av april 2011), der behov og muligheter for stamnettets
utvikling i et trettiårs perspektiv beskrives
Vegvesenet har gjennomført flere Konseptvalgutredninger (KVU) i de aktuelle områdene.
Disse omfatter også prosjekter som ikke er inne i Stamnett-utredningen
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Aktuelle reisetider, avstander og endringer er omtalt i de områdevise analysene i kapittel 3. Det er
ikke aktuelt med jernbanetiltak for å spare reisetid mellom flyplasser i analyseområdene.

3 Områdevise analyser av framtidig lufthavnstruktur
3.1

Innledning

Flytypen DASH 8/100 har som nevnt tidligere i denne rapporten begrenset levetid og vil måtte utfases
rundt år 2030. pr i dag finnes ikke flytyper av tilsvarende størrelse som kan operere på 800 m
rullebaner og det usikkert om slike fly vil bli utviklet innen 2030. For å kunne benytte fly med 50 seter,
må rullebanene forlenges til 1199 m. Der hvor rullebanene ikke kan bli forlenget, er alternativet å
benytte mindre fly (19 seter).
De områdevise analysene omfatter Vest-Finnmark (kapittel 3.3) Lofoten/Vesterålen (kapittel 3.4),
Helgeland (kapittel 3.5) og Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet (kapittel 0). Lufthavner som ligger
utenfor disse fire områdene, vurderes individuelt i kapittel 3.7. Dette gjelder Rørvik, Namsos, Røros,
Fagernes og Bodø. Narvik ses i en egen prosess i sammenheng med ny Hålogalandsbru og omtales
ikke her. Lufthavner i Øst-Finnmark som videreføres uten endringer pga markedsstørrelse og hensyn
til tilgjengelighet, er ikke omtalt videre i analysene.
De områdevise analysene har tatt utgangpunkt i to alternative utviklingsretninger:


Ekspansjon: rullebaneforlengelse/ ny lufthavn uten nedleggelse av lufthavner



Omstrukturering: etablering av 2-3 nye regionale lufthavner og samtidig nedleggelse av
nærliggende mindre lufthavner.

3.2
3.2.1

Metodikk og forutsetninger i analysene
Generelt

Med utgangspunkt i de analysene som inngår i R2-bestillingen, ble det etablert en metodikk for
prosjektdokumentasjon og framdrift som vist i modellen under. Først er teknisk- operative forhold
vurdert. Dersom disse er tilfredsstillende, er det gjort beregninger av anleggs- og driftskostnader,
marked, samfunnsøkonomi og det er sett på mulige vegtiltak i området.
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Figur 3-1 – Grafisk framstilling av sammenhengene mellom de ulike aspektene av utredningen

3.2.2

Samfunnsøkonomiske analyser

I de samfunnsøkonomiske analysene søker en å finne de samfunnsøkonomiske effektene av tiltak,
dvs endringer i kostnader og inntekter knyttet til:





Trafikantnytte (reisekostnader og -tid, inkl. tilbringerkostnader/-tid)
Investeringskostnader ved tiltaket
Driftskostnader (ruter og lufthavner)
Ulykkes- og utslippskostnader

De to øverste punktene er gjerne de klart viktigste i analyser av lufthavninvesteringer. For
samfunnsøkonomiske analyser er det utviklet et analyseverktøy (Bråthen m fl 2006). Denne
metodikken er lagt til grunn for analysen. Analysene inneholder også framskriving av trafikkgrunnlag
og rutekalkyler (trafikk, inntekter og kostnader) ved nye alternativer.
Nullalternativet i analysene er dagens lufthavnstruktur med pålagte infrastrukturoppgraderinger og et
rutetilbud justert etter antatt markedsutvikling. Analyseperioden er 2025-2050. Alle virkninger
diskonteres til startåret for analyseperioden (2025) med en rente på 4,5 % som standard i nyttekostanalyser i samferdselssektoren.
Verdsetting av reisetid er basert på den nasjonale tidsverdistudien (Samstad mfl, 2010).
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Tabell 3-1 – Tidsverdier etter reisehensikt, ombordtid, 2009-kroner

Reisehensikt
Reiser i arbeid/tjenestereiser
Reiser til/fra arbeid
Øvrige reiser

Fly
445
288
180

Kilde: TØI-rapport 1053/2010

For tjenestereiser og reiser til/fra arbeid verdsettes tilbringertid likt med ombordtid fordi tidsverdien er
satt med basis av arbeidsgivers kostnader (brutto lønn inkl. skatter og avgifter, Ramjerdi mfl, 2010).
For fritidsreiser justeres tidsverdien på tilbringerreisen ned med 28 %, dvs fra 180 kr til 130 kr/time.
Bakgrunnen for dette er tidsverdier for bilreiser og studier som viser at fritidsreisende er villig til å
reise langt for å reise fra en lufthavn med gode pristilbud (Lian og Rønnevik, 2010). Det tas ikke
hensyn til endret avgangsfrekvens. Ruteopplegget settes opp slik at det legges inn nok kapasitet på
de tidspunkt markedet etterspør. Omstigningstid (som henger sammen med frekvens) regnes
derimot med i samlet reisetid.
Kostnadene ved økte CO2-utslipp er satt til ca 2 kr pr liter drivstoff (800 kr pr tonn, jfr, Samstad mfl,
2010). Ulykkesrisikoen og -kostnadene er hentet fra Statens vegvesens Håndbok.
Billettprisene har betydning i flere deler av analysen. For passasjerene er de grunnlaget for valg av
reise og fra hvilken lufthavn man vil reise. Prisene påvirker således markedsstørrelsen. For
flyselskapene er prisene, sammen med markedsstørrelsen, bestemmende for ruteinntektene og
dermed beslutninger om hvilke rutetilbud selskapene vil gi. Samspillet mellom trafikk, rutetilbud og
billettprisnivå er beregnet fram til en situasjon som gir et rutetilbud med rimelig omfang og økonomisk
resultat.
På FOT-ruter er dagens takster og driftskostnader lagt til grunn (alle beregninger er i 2011-kr), men
trafikkgrunnlaget er framskrevet. Underskudd forutsettes dekt av FOT-tilskudd.
Avinors inntekter er bestemt av antall passasjerer og flybevegelser etter flyets størrelse (dagens
regulativ er lagt til grunn).
Generelt kan trafikken til og fra de lokale lufthavnene deles opp i 3 deler:
A. Lokal trafikk (eks. Sandnessjøen-Trondheim/Bodø)
B. Ny direkte trafikk til regional/nasjonal lufthavn (eks. Sandnessjøen-Oslo)
C. Trafikk på FOT-rutene som skal videre i det regionale og nasjonale nettet (eks. TrondheimOslo)
Simuleringer av rutetilbudet i 2025 omfatter A og B, men ikke C. Derimot er det tatt hensyn til
flyselskapenes tap på grunn av trafikkbortfall på det regionale eller nasjonale nettet (C).
De samfunnsøkonomiske analysene er for hvert analyseområde rapportert i en samletabell som viser
de ulike typene effekter og fordeling på delområder.
Denne rapporten synliggjør ikke de totale samfunnsøkonomiske effektene av for eksempel ny
lufthavn og samfunnsøkonomiske effekter av nye store infrastrukturtiltak på vegsektoren som nye
tuneller mm, for den aktuelle regionen. Prosjektet har i sitt oppdrag beregnet de isolerte effektene på
lufthavnen/lufthavnnettet.
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Det er videre en diskusjon om ringvirkninger er inkludert i samfunnsøkonomiske nyttekost-analyser
(NKA) eller om det i tillegg kommer en «mernytte» som ikke fanges opp i NKA. Dersom
trafikkprognosene fanger opp økt reiseaktivitet som følge av ringvirkninger (f eks som følge av en
utvikling i reiseliv ved bruk av større flytyper), kan det hevdes at de er inkludert i NKA. På den annen
side kan det også tenkes at investeringene har virkninger som ikke fullt ut manifesteres i økt
flytrafikk. Dette kan være lokaliseringsvirkninger, endret næringsstruktur, økt produktivitet mv. I dette
arbeidet er slike ringvirkninger drøftet separat, men ikke eksplisitt lagt til i NKA. Imidlertid er det ved
innføring av store jetfly regnet med en engangsøkning i trafikken som bla skyldes økt reiselivstrafikk,
og som dermed er inkludert i NKA.
3.2.3

Trafikkgrunnlag og ruteprogram

Alle analyser gjøres med utgangspunkt i trafikkanslag for 2025. Trafikken på lokale og regionale lufthavner er framskrevet med 1,3 % vekst pr år i tråd med nasjonale prognoser. Dette tilsvarer 20 %
vekst i perioden 2011-2025. I områder hvor det er gjort tilleggsvurderinger, f eks pga økt oljeaktivitet,
framkommer dette eksplisitt. I tillegg er det forutsatt at nye direkteruter gir lavere priser, særlig hvis
de tilbys med store fly som gir grunnlag for mer utstrakt rabattering. I slike tilfeller er det lagt til en
engangsøkning i trafikken og i tillegg 1,6 % årlig trafikkvekst.
Ruteprogrammet i basisåret 2025 har søkt å beholde rutestrukturen, men frekvenser er justert i takt
med trafikkøkningen (beholder nær 60 % belegg). Dette gjelder på Vestlandet og i Lofoten/
Vesterålen. På Helgeland gir markedsvekst i tillegg en mulighet for og «rette ut» rutestrukturen og
redusere antall mellomlandinger. Dette reduserer FOT-tilskuddet i basissituasjonen 2025 ift i dag.
De ulike scenarioene tar utgangspunkt i ulike rullebanelengder. Terrengformasjoner rundt
lufthavnene vil påvirke hvilke flytyper som kan benyttes. Generelt tas følgende utgangspunkt, men
disse er nyansert ut fra konkrete operative beregninger i hvert enkelt område:




1199 m baner kan betjenes med Dash-8 100/200 og ATR 42
1600 m baner kan betjenes med Dash-8 400 (Q400)
2000 m baner og mer kan betjenes med jetmaskiner

Med lengre rullebaner vil det bli muligheter for direkteflygninger til Oslo. Et rutetilbud til Oslo som skal
gi økt verdi til passasjerene må være tilpasset de forretningsreisende og dekke deres reisebehov.
Dette er først og fremst avganger morgen og kveld, både for de som bor i nord og de som starter sin
reise i Oslo. For å skape tur/retur reisemulighet samme dag er det forutsatt minimum 3 rundturer hver
dag som antydet i Figur 3-2.
Fra Lofoten og Vesterålen er det etablert ruter med forbindelser til Oslo fra ca kl 05.45. En tidligere
rutestart muliggjør ytterligere ruter. Det legges til grunn at kommersielle ruter må kunne gå i balanse.
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Figur 3-2 – Rutemønster til Oslo tilpasset arbeidsreiser

3.2.4

Beregning av anleggs- og driftskostnader

For nye lokasjoner er det foretatt analyser og plassering i terrenget med basis i eksisterende
kartgrunnlag og forslag til geometrisk utforming av den enkelte lufthavn. Anleggskostnader er
estimert med bakgrunn i kalkulerte masser og beskrevet løsning for de enkelte anleggsdeler,
kombinert med erfaringstall på kostnader fra pågående prosjekter. For bygninger er det benyttet
erfaringstall fra pågående og nylig avsluttete prosjekter både for areal- og kostnadstall.
Utvidelse av eksisterende lufthavner er beregnet med basis i lokale initiativ/kostnadsberegninger,
indeksjustert til 2011-nivå, og komplettert med estimerte kostnader for grunnerverv, teknisk-operativ
godkjenning, planlegging, byggeledelse samt øvrige kostnadselementer som følger av tiltaket for å få
et helhetlig kostnadsbilde. Alle beløp er på 2011-nivå, eks mva.
Det er ikke fortatt usikkerhetsanalyse, men usikkerheten i beregningene er anslått med grunnlag i en
vurdering av detaljeringsgrad på masser og arealer, valg av løsninger og antatt markedsusikkerhet.
Nøyaktigheten i estimatene er på skisseprosjektnivå antatt til -20 % / +25 %. Den største
usikkerheten er erfaringsmessig knyttet til markeds-/konkurransesituasjonen i anleggsbransjen.
Driftskostnadene er i størrelsesorden 25-30 mill kr for lufthavner med 800 m rullebane og 75-80 mill
kr for lufthavner med m rullebane på 2000-2500 m. Dette betyr at det er først når en stor lufthavn
erstatter tre små, at driftskostnadene går ned.
Når en del av Oslotrafikken går på nye direkteruter istedenfor på regionalnettet og via en større
lufthavn, mister Avinor inntekter både for flybevegelser og passasjerer. Dette er det tatt hensyn til i
beregningene.
Nåverdiberegningene tar utgangspunkt i endringen i driftsresultatet for de enkelte alternativene i
forhold til i dagens struktur. I nåverdiberegningen inngår:




Endring i driftsresultatet (KPI justeres årlig)
Grunnerverv- og investeringskostnader
Eventuelle avviklingskostnader der lufthavner legges ned
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Endringen i driftsresultatet beregnes for de enkelte alternativene i forhold til dagens struktur og viser
hvordan Avinors totale driftsresultat vil endres. Nåverdien beregnes over 30 år. Avkastningskravet
som benyttes for Avinor er 7,6 % etter skatt.
3.2.5

Ringvirkninger og sysselsetting på lufthavnene

Det har vært en økning i sysselsettingen på de lokale lufthavnene de siste 5-6 årene. I følge en egen
datainnsamling har samlet sysselsetting på lokale lufthavner økt med 300 årsverk. Dette tilsvarer en
økning på 40 % siden 2005. Det er særlig sysselsetting i Avinor og i securitykontroll som har økt
(hver med ca 120 årsverk). Trafikkvekst og strengere krav til sikkerhetskontroll er hovedgrunnen for
sysselsettingsveksten. I samme periode fant det også sted en tilsvarende kostnadsvekst (52 %
økning Helgeland og 60 % økning Lofoten).
Tabell 3-2 – Årsverk på lokale lufthavner etter område
Handling,
Avinor Flyselskap
teknisk
423
141
179
Lokale 2010 i alt
125
-31
57
Endring 2005-2010
2010
80
83
61
Vestlandet
56
30
0
Helgeland nord
50
0
29
Lofoten, Stokmarknes

Security

Offentlig,
transport mv

Sum

199
120

91
26

1033
297

56
16
34

69
5
2

348
107
114

Samlet
årsverk*

522
160
171

* Forutsatt multiplikator på 1,5.

Ringvirkninger knyttet til lufthavner kan karakteriseres på flere måter. For det første kan sysselsetting
på lufthavnen ses som en produksjonsvirksomhet i seg selv (direkte virkninger). I mange
distriktskommuner er de ansatte på lufthavnene svært viktige skatteytere. Så kommer leveranser til
lufthavnen (indirekte virkninger). Videre er de sysselsatte på lufthavnen og i leveransene opphav til et
forbruk av varer og tjenester lokalt (induserte virkninger).
Ved beregning av samlet sysselsetting (direkte, indirekte og indusert sysselsetting), benyttes gjerne
multiplikatorer som den direkte sysselsettingen multipliseres med. I de områder det er snakk om her,
er det rimelig å anta en multiplikator i størrelsesorden 1,4-1,7 (Lian m.fl. 2008). Dette betyr at samlet
sysselsetting knyttet til lokale lufthavner på Vestlandet kan komme opp mot 600 årsverk, mens i
Lofoten og Helgeland nord kan tallet komme opp mot 200 årsverk. I Tabell 3-2 er det forutsatt en
multiplikator på 1,5.
I tillegg til dette kommer flyplassen katalytiske virkninger, hvordan flyplassen i seg selv kan virke som
en katalysator på annen næringsutvikling. Dette er på mange måter de viktigste effektene og en
avgjørende grunn til at flyplassene ble etablert og fortsatt drives. Det er svært mange typer virkninger
som faller inn her som kan bidra til en positiv næringsutvikling:







Bedre kontakt med kunder, leverandører, forretningspartnere
Bedre kontakt med myndigheter, forskning- og utvikling, finans og tjenesteyting
Rekruttering av kompetent arbeidskraft
Mulighet for rask flyfrakt ved behov
Økte investeringer i regionen
Mulighet for økt eksport, flere serviceoppdrag ute

I tillegg kommer velferdsvirkninger for befolkningen som tilgjengelighet til sykehus, muligheten for
ambulansefly og mulighet for å gjennomføre ferie- og fritidsreiser. Det er et metodisk problem ved å
påvise disse virkningene; nemlig at vi ikke vet hvordan utviklingen ville ha vært dersom en region ikke
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hadde hatt flyplass og/eller at sammenlikning av utvikling i regioner med og uten flyplass er vanskelig
fordi ingen regioner er helt like. Videre vil det alltid være et spørsmål om hva som er alternativ
reisemåte, hvor langt er det f eks til naboflyplass?
Møreforskning har foretatt en undersøkelse av flyplassens betydning for folk og næringsliv i Ålesund
og Brønnøysund. Funnene var like for begge områdene og kan i stor grad overføres til våre
studieområder (Møreforskning, Rapport 1008 «Catalytic impact of airports in Norway»).
«De viktigste effektene av en lufthavn er at bedriftene når et større marked, den muliggjør økt eksport og
bedrer konkurranseevnen. Økt omsetning og bedret lønnsomhet er også oppgitt av bedriftene som viktige
effekter. Kontakt med kunder er angitt som viktigste lokaliseringsfaktor (44 % av bedriftene).
Dernest følger generell livskvalitet, tilgang til kvalifisert arbeidskraft og tilgang til lufthavn. I følge materiale er
lufthavner rangert som en langt viktigere lokaliseringsfaktor enn vegsystemet. Nærhet til lufthavn er viktigere
for bransjer som tradisjonelt er regnet som flyavhengige. Nærheten er også nevnt som viktigere av bedrifter
som har kontorer, avdelinger eller datterselskaper i andre deler av landet, og/eller i utlandet. Det er ikke
lufthavnens eksistens i seg selv, men regionens næringsstruktur som betyr mest for bruken av lufthavnen.»
Flyfrakt brukes av 35 % av bedriftene. Det er viktig å kunne få reservedeler fort inn når behov oppstår. Viktig
for bedriftene er ellers at de når et større marked, den muliggjør økt eksport og bedrer konkurranseevnen.
2/3 oppgir i tillegg at de pga. flyplassen har investert mer i regionen enn de ellers ville ha gjort.
For bedriftene er det vanskelig å tallfeste flyplassens betydning. Den sees ofte som en nødvendig
forutsetning, men betydning av lokal flyplass avhenger selvsagt også hvor langt det er til alternativ flyplass.
30 % av bedriftene svarer at mer enn 20 % av bedriftens omsetning er avhengig av tilgang til lufthavn i
nærheten.»

Virkningen er gjerne stedspesifikke og avhengig av beliggenhet og hva slags lokalt næringsliv som
fins på stedet. I en nylig gjennomført spørreundersøkelse blant 428 næringslivsledere i Nordland
(Hanssen m. fl., 2008), ble næringslivslederne bedt om å prioritere blant en rekke aktuelle
samferdselsprosjekter/-tiltak i Nordland. 81 respondenter hadde lufthavninvesteringer som en av sine
tre viktigste tiltak, og disse mente at investeringer i luftfartsinfrastrukturen i Nordland ville øke deres
omsetning med 159 mill kr pr år og bidra med en sysselsettingsøkning på 90 årsverk. Når vi ”blåser
opp” disse tallene til å gjelde alle bedriftene i fylket, vil en bedre flyplassinfrastruktur og et bedre
flyrutetilbud i fylket kunne føre til nærmere 580 mill kr i økt årlig omsetning hos næringslivet i fylket og
generere rundt 300 nye årsverk i bedriftene. Dette viser hvor viktig bedriftene mener at luftfart er for
næringsutviklingen.

3.3
3.3.1

Vest-Finnmark
Presentasjon av området

Det er to aktuelle initiativ i dette området, omlokalisering av lufthavn i Hammerfest med to
banelengdealternativer, og anmodning om utredning av ny lufthavn i Kautokeino.
Hammerfest lufthavn (HFT) hadde ca 150 000 passasjerer i 2011, derav 110 000 kommet/ reist og
40 000 i transitt, transfer og offshore. I tillegg er det relativt høy lekkasje til Alta lufthavn (over 40 000
passasjerer). Hammerfest betjenes av en kommersiell Widerøerute med 8 avganger til Tromsø
daglig. I tillegg går FOT-ruter østover som betjener Øst-Finnmark fire ganger daglig. 42 % av
trafikken går til/fra Oslo/utlandet og 29 % til/fra Tromsø. Trafikkvolumet på Hammerfest har de siste ti
årene variert med endringer i olje- og gassaktiviteten, spesielt utbygging av anlegget på Melkøya.
Framover er det ventet økt olje- og gassaktivitet. Befolkningen i Hammerfest har økt fra 9400 i 1992
til 9912 i 2011. Fram mot 2030 forventes ytterligere 25 % vekst. Kvalsund ligger i nedslagsfeltet til
Hammerfest lufthavn, men har svært få passasjerer som reiser over flyplassen.
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Figur 3-3 – Mulig rutemønster til/fra Kautokeino

Figur 3-4 – Passasjerer (1000) til/fra nedslagsfeltet til Hammerfest lufthavn

Figur 3-5 – Passasjerer til/fra nedslagsfeltet til Hammerfest lufthavn etter destinasjon
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Regionen har en rekke større private aktører inne olje og gass, samt fiske. Videre er det mindre
private virksomheter innen handel, jordbruk og turisme.
Regionen har en sterk økning og de selskaper som er etablert, ser et økt potensiale. Økningen er
først og fremst innen fiske og offshore virksomhet. Det er en stabil offentlig virksomhet. Hammerfest
vurderes som en drivkraft for denne regionen.
Det er olje-/gassutviklingen som vil bli avgjørende for utviklingen av Hammerfestregionen framover.
Det er antatt at nye store utbyggingsfaser vil komme rundt 2015-16 og rett etter 2020 (Tog 2/Melkøya
og Tog 3/Skrugard). I tillegg kommer ordinær produksjon av feltet Goliat og utvikling av nye
drivverdige funn som for eksempel Havis utenfor kysten. Regionen ønsker også å bygge seg opp
som en energiklynge med utdannings- og kompetansemiljøer. Næringslivet og offentlig sektor er
avhengig av gode flyforbindelser for videre utvikling.
Det er i dag 45 ansatte på Hammerfest lufthavn. Inklusive ringvirkninger, blir samlet lufthavnrelatert
sysselsetting på rundt 80 personer.
Kautokeino har 2935 innbyggere, med en forventet befolkningsnedgang på 7 % fram mot 2030. I
dag reiser ca 10 000 flyreisende til/fra Kautokeino over Alta lufthavn.
3.3.2

Aktuelle scenarier

I Hammerfest er et lokalt lufthavninitiativ på Grøtnes med banelengder på både 1199 og 1550
metervurdert. Videre har fylkestinget bedt om at ny lufthavn i Kautokeino skal utredes (1199 m). I
tillegg har Samferdselsdepartementet bedt om vurdering av Kirkenes lufthavn som omtales i
rapportens kapittel 3.7.6. Denne siste er en oppfølger fra den gjeldende NTP 2010 - 2019.
3.3.3

Teknisk-operative konklusjoner i Vest-Finnmark

Rullebanen på eksisterende Hammerfest lufthavn kan ikke forlenges slik at de operative forholdene
forbedres eller at det åpner seg muligheter for å operere større flytyper. Årsakene til dette er først og
fremst terrengforholdene øst for lufthavna. Det vises bl.a. til Luftfartsverkets tidligere utredning av en
mulig baneforlengelse på Hammerfest lufthavn på 1990-tallet.
Prosjektet for Hammerfest omfatter en ny lufthavn til erstatning for eksisterende Hammerfest
lufthavn. Lokaliteten ligger på Grøtnes like ved kommunegrensen mellom Hammerfest og Kvalsund
kommuner. Lokaliteten baserer seg på å bygge opp en «kunstig» rullebane i sjøen gjennom en større
fylling i fjorden. Prosjektet er utredet i to alternativer, - ett alternativ med banelengde inntil 1199 m og
ett alternativ med banelengde på 1550 m. De flyoperative utredningene viser at det vil være mulig å
operere med 50-70-seters rutefly med disse banelengdene. Operasjoner med 50-seters fly kan få
restriksjoner i vinterperioden med en rullebane på 1199 m. Ved å etablere en banelengde på 1550 m,
vil det sannsynligvis være mulig å operere 70-80 seters fly av typene ATR 72 eller Dash-8 400. Det
må påregnes enkelte restriksjoner i disse operasjonene pga terrengforholdene. Ved disse
banelengdene er det ikke aktuelt med ruter til Sør-Norge.
For Kautokeino er det utredet en lufthavn med banelengde på 1199 m. Det er ikke forventet operative
restriksjoner av betydning for denne lokaliteten. Et 50-seters fly vil trolig kunne operere med
tilnærmet optimale flylaster fra en slik lufthavn.
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Figur 3-6 – Oversikter over lufthavner i Finnmark

3.3.4

Vegbygging og tilgjengelighet

Fra Grøtnes er det 15 km og 14 min med bil nordover til Hammerfest. Fra Hammerfest er det 138 km
og 1 t 55 min med bil til Alta lufthavn. Fra Kautokeino er det 135 km og ca 1 t 50 min med bil til Alta
lufthavn. I stamnettutredningen ligger det inne vegforbedringer mot Alta på 8-10 min både fra
Hammerfest og Kautokeino. Avinor viser til at vegutbedringer mellom Hammerfest og Alta er inkludert
i NTP Nordområdeutredningen – fase 2, som har følgende forslag for regionen:




Bygging av ny innfartsveg til Hammerfest
Utbedring og utbygging av Rv 94 Skaidi – Hammerfest
Utbedring av strekningen E6 Alta – Skaidi

Oppfølging av forslagene om vegforbedringer vil kunne redusere reisetida mellom Hammerfest og
Alta.
3.3.5

Anleggs- og driftskostnader

Utbyggingskostnader er kalkulert med basis i en foreslått plassering i terrenget. Lokaliseringen på
Grøtnes krever stor utfylling i sjøen og dette gir høye kostnader og større usikkerhet i anslagene.
Totale kostnader for de to alternativene på Grøtnes utgjør hhv 1,6 mrd kr og 2,2 mrd kr. Kostnader
for etablering av ny lufthavn på 1199 meter i Kautokeino er anslått til ca 0,53 mrd kr.
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3.3.6

Arealforhold og miljøaspekter ved initiativene

Grøtnes
Det finnes ingen reguleringsplan for det berørte området, men området inngår i kommuneplanens
arealdel. I denne er området avsatt til landbruksformål. Eksisterende virksomheter på Grøtnes må
flyttes dersom det skal bygges flyplass i området. En ny kV 420 kraftlinje planlegges etablert øst for
flyplasslokaliteten. I det videre planarbeidet må det avklares om denne vil påvirke beregnete
beslutningshøyder for innflyging til Grøtnes.
Omfattende arkeologiske undersøkelser må påregnes. Det er registrert 6 områder med
bosetningsspor i området. I samband med reguleringsplan vil det bli foretatt ytterligere kartlegging av
området, og flere kulturminner kan bli avdekket. Det er videre sannsynlig at deler av det berørte
området på fastlandet er interessant mht biologisk mangfold. Det må derfor påregnes behov for full
kartlegging før det eventuelt kan igangsettes grunnarbeider.
Kautokeino
Eiendommen gnr./bnr./fnr. 3/1/21 festes av Statsbygg fra Finnmarkseiendommen (FEFO). Det
foreligger et forslag til reguleringsplan fra 2002. Området inngår i kommuneplanens arealdel og er
avsatt til LNF-formål. Det er ikke kjent at tiltaket kan være i konflikt med annen arealbruk i området.
Området må undersøkes med sikte på å avklare om det finnes automatisk fredete kulturminner,
uavhengig av reguleringsstatus. Det er ikke kjent om det i området er registrert sårbare plantearter
eller dyreliv. Det må forventes at det er reindriftsinteresser i området.
3.3.7

Ruteopplegg, trafikkgrunnlag og ruteøkonomi

Hammerfest
Passasjergrunnlaget i 2025 er estimert til 200 000 passasjerer, inklusive lekkasjen til Alta. Lekkasjen
til Alta består i hovedsak av private reiser. Fra Hammerfest skal en stor andel til Tromsø. Ingen andre
destinasjoner er store nok til det kan opprettes direkteflyvninger dit. Rutetilbudet designes derfor med
tanke på flybytte i Tromsø.
Tabell 3-3 – Passasjerer (1000) i basisalternativ 2025 og billettpriser til/fra Hammerfest
Destinasjon Over Hammerfest
Over Alta
Pris yrkesreise
Pris fritidsreise
Oslo-utland
47
37
3204
1448
Sør-Norge
13
11
3454
1573
Trondheim
6
3
2708
1250
Nordland
18
2593
1291
Tromsø
57
2
1251
825
Finnmark
6
1500
1000
Totalt
147
53
Kilde: FlyRVU 2009.

I dag er en del av rutene mellom Hammerfest og Tromsø første eller siste del av en lengre rute langs
Finnmarkskysten. Det er forventet at det vil være 42 000 passasjerer i transitt hver veg i 2025. I
analysene holdes disse og FOT-rutene østover i Finnmark utenfor (dvs forutsettes uendret i alle
alternativer). Etter utfasing av Dash 8/100/200 kan alternativet bli en overgang til mindre fly og
dermed flybytte i Hammerfest og dessuten en annen rutestruktur i Finnmark, men en bred vurdering
av dette faller utenfor utredningens rammer.
Analysene ser mao kun på endringer for den trafikk som skal til/fra Hammerfest. I basisalternativet
antas det en økning til 10 frekvenser til Tromsø med dagens fly. Med 1199 m benyttes 50-seters fly
Side 34 av 91
Nasjonal transportplan 2014-2023
Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen

og med 1550 m benyttes 78-seters fly på ruta til Tromsø. Frekvensen vil da gå ned til hhv 8 og 5 pr
dag.
Rundturkostnadene Tromsø-Hammerfest er om lag 40 000 for Dash 8-100, 48000 for Dash 8-300 og
67000 for Dash 8-400. Overgang til større fly fører da til en nedgang i årlige driftskostnader for
operatøren på 5 mill kr ved 1199 m rullebane (DH3-fly) og 20 mill kr ved 1550 m rullebane (DASH
8/400 fly). Det forutsettes at besparelsen fordeles med 80 % til passasjerene og 20 % til flyselskapet.
Dermed faller billettprisene på alle fritidsreiser til eller via Tromsø med 160 kr ved 1550 m og 40 kr
ved 1199 m. Tjenestereiser faller 50 % mer. Det antas at trafikken over Hammerfest vil øke noe ved
bruk av større og rimeligere fly (hhv 2000 pax ved 1199 m og 9 000 pax ved 1550 m).
Kautokeino
Det er et meget begrenset trafikkgrunnlag noe som gjør det utfordrende å lage et forsvarlig tilbud.
Bruk av mindre fly vil lett føre til at dette utføres av små og økonomisk svake selskaper. Hvis det ikke
tilrettelegges for kombinasjon med andre ruter, vil det bli svært ressurskrevende å opprette et tilbud.
I 2011 er det estimert et passasjergrunnlag i Kautokeino på 10 000 som forventes å stige til vel
13 000 i 2025. 3 daglige frekvenser gir da anslagsvis 7 passasjer i gjennomsnitt pr flygning som kan
betjenes med 15-seters fly.
Alternativt kan markedet betjenes med 39 seters fly og gi en daglig frekvens. Et alternativ er å
operere denne ruten til Tromsø i kombinasjon med Sørkjosen. Da vil det kunne flys to frekvenser
hver dag. Dette kan innpasses innfor de flyressursene som benyttes i Finnmark. Med en forutsetning
om samme priser fra Kautokeino som fra Alta vil dette ikke kunne drives uten relativt store tilskudd
(ca 9-10 mill kr pr år).
3.3.8

Samfunnsøkonomisk analyse

Hovedtall for Hammerfest er gitt i Tabell 3-4 under. Lønnsomheten er i begge alternativer sterkt
negativ. Alternativet med 1550 m krever større investeringer1 (2,2 mrd kr) enn alternativet med 1199
m (1,6 mrd kr). Fordi trafikantnytten og andre poster er relativt små, er dermed det dyreste
investeringsalternativet samlet sett det dårligste, men ikke svært mye dårligere enn 1199malternativet. Videre koster det noe mer å drifte en lufthavn med 1550 m rullebane enn dagens
lufthavn.
Beregningene viser neddiskonterte verdier over 25 år. Årlige kontantstrømmer for drift og inntekter
(merket *) kan beregnes ved å dele på ca 17. F eks kan 71 mill kr i produsentoverskudd tolkes til at
flydriftskostnadene blir drøyt 4 mill kr lavere pr år ved overgang 75-seters fly. Investeringskostnadene
er her lavere enn i de bedriftsøkonomiske kalkylene fordi det er regnet en restverdi på 15/40 av
investeringen ved analyseperioden utløp på 25 år. Dessuten er kalkulasjonsrenten her 4,5 %, mens
den er 7,5 % i bedriftsøkonomiske kalkyler.
Trafikantnytte og investeringer er trolig de mest sikre elementene i oppstillingene, selv om de også er
beheftet med usikkerhet. Nesten all nytte faller på eksisterende trafikk, da det er lite nyskapt trafikk
med disse alternativene. Beregninger av konsekvenser for flyselskap (og FOT-støtte) må betraktes
som relativt usikre størrelser da de avhenger av forutsetninger om ruteutforming, type aktør, grad av

1

Investeringsbeløpet er fratrukket en restverdi ved analyseperioden utløp (15/40 neddiskontert tilsvarer ca 12,5 % av opprinnelig investeringsbeløp).
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konkurranse og framtidig markedsutvikling). De to nederste linjene viser kostnadsreduksjon pr reiser
og hvor mye av det som faller på passasjerene (og implisitt dermed hva som faller på flyselskapet).
Tabell 3-4 – Oppsummering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i Vest-Finnmark

Samfunnsøk. endring ift nullalternativ
Reiser i arbeid
Øvrige reiser
Økt trafikantnytte i alt
Herav for eksisterende trafikk
Herav for nyskapt/avvist trafikk
Ulykkeskostnader
Klimautslipp
Avinor, investeringskostnader/avvikling
Avinor, driftskostnader*
Flyselskap, produsentoverskudd*
Avinors avgiftsproveny, NNV*
Skattevirkninger av endret FOT-tilskudd
Netto nåverdi (NNV)
Virkninger for interessenter u/tilbringer
Avinor: kostnader
Staten: FOT-tilskudd, NNV u/skattekostnad
Billettinntekt
Kostnadsreduksjon

Grøtnes 1550 m Grøtnes 1199 m
357
80
166
41
523
121
512
120
11
1
-11
-3
-4
-1
-1930
-1405
-70
0
71
25
23
5
0
0
-1399
-1257
-2000
0
-263
334

-1405
0
-57
82

Kautokeino
-45
-11
-56

3
-4
-507
-325
-128
33
-29
-1014

147

Tallene i Tabell 3-4 kan også illustreres med en figur der søyler over streken bidrar postivt i den
samfunnsøkonomiske analysen, mens søyler under streken bidrar negativt. Samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet er vist til høyre i Figur 3-7 og er lik summen av søylene til venstre. Her er
samlet nytte negativ for alle tre alternativene fordi Avinors investeringskostnader er så mye større
enn trafikantnytten.

Side 36 av 91
Nasjonal transportplan 2014-2023
Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen

Figur 3-7 – Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnalternativer i Vest-Finnmark

Oppsummert gir begge alternativene for rullebanelengde på Grøtnes svært lav samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. I følge TØI-rapport 973/2008 er det først hvis rullebanen forlenges til 2000 m + for å
kunne gi grunnlag for direkterute med jet til Oslo at trafikantnytten virkelig kan økes. Trafikantnytten
blir på nær 2,5 mrd kr som følge av billigere billetter, kortere flytid og trafikkvekst. Anleggskostnader
for en så lang rullebane er ikke beregnet og vil trolig ligge langt over det TØI forutsatte all den tid
1550 m er beregnet til 2,2 mrd kr. Dessuten er flyoperative forhold ved 2000 m rullebane ikke vurdert.
2000 m rullebane er heller ikke fremmet som forslag av lokale myndigheter.
Når det gjelder Kautokeino, er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten også svært lav. I tillegg blir
FOT-tilskuddet 9-10 mill kr pr år. Tidsbesparelsen er liten fordi FOT-rute på Kautokeino er sett i
sammenheng med betjening av Sørkjosen. I tillegg blir billettprisen til Oslo langt høyere enn å fly
direkte fra Alta. Eventuell tidsgevinst står ikke i forhold til økt billettpris. Reisende til Tromsø vil tjene
litt på en ny lufthavn, men i sum blir trafikantnytten negativ.
3.3.9

Bedriftsøkonomisk analyse for Avinor

Bedriftsøkonomisk kommer Avinor svært dårlig ut ved ny lufthavn på Grøtnes. Investeringsbeløpet er
høyt og driftskostnadene øker i begge alternativer.
Tabell 3-5 – Bedriftsøkonomiske virkninger for Avinor
Grøtnes
1550m
1199m
Endring driftsresultat
-3
-4
Investering
-2 181
-1 617
Avviklingskostnader/
14
14
eiendomsverdi
Nåverdi

-1 932

-1 450
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Alle tall i mill kr viser endringer totalt for Avinor i forholdt til dagens struktur. For investeringer benyttes forventningsverdien
P-50 som indikerer at det 50 % sannsynlighet at investeringen kan gjøres innenfor denne rammen.

3.3.10 Konklusjon og anbefaling
De flyoperative utredningene viser at det vil være mulig å operere med rutefly på en lufthavnlokalitet
på Grøtnes, men operasjonene vil være forbundet med visse restriksjoner. En banelengde på 1199
m vil mest sannsynlig bare innebære en videreføring av de operasjoner som i dag utføres på
Hammerfest lufthavn. Operasjoner med 50-seters fly kan få restriksjoner i vinterperioden.
Begge alternativene for rullebanelengde på Grøtnes gir svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Det er først hvis rullebanen forlenges til 2000 m eller mer for å kunne gi grunnlag for direkterute med
jet til Oslo, at trafikantnytten virkelig økes. Et slik forslag er ikke fremmet lokalt og kostnader og
operative forhold er heller ikke vurdert.
På bakgrunn av en sterk forventet utvikling framover i olje- og gassektoren i Hammerfestregionen,
mener Avinor at Hammerfest må ha et fremtidsrettet flytilbud. Derfor anbefales en videre utredning
av framtidig luftfartsbehov i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Utredningen fullføres
innen 1.12.2012.
I Kautokeino er markedet så lite at rutetilbudet blir svakt og trafikantnytten negativ fordi billettprisen til
Oslo via Tromsø blir langt dyrere enn å fly fra Alta. Gitt en investering på 530 mill kr, er lufthavnen
samfunnsøkonomisk svært ulønnsom. I tillegg får Avinor årlige driftskostnader på anslagsvis 28 mill
kr. Forslaget om ny flyplass anbefales derfor ikke.

3.4
3.4.1

Lofoten og Vesterålen
Presentasjon av området

I Lofoten og Vesterålen er det seks lokale lufthavner, hvor særlig tre berøres av lufthavninitiativene
Dette er Leknes, Svolvær og Stokmarknes. Rutene går i hovedsak til/fra Bodø med Dash-8 100.
Leknes og Svolvær har sju daglige turer til Bodø, hvorav seks normalt er uten mellomlanding.
Stokmarknes har seks daglige ruter, hvorav en opererer via Andenes. Røst betjenes av to turer,
hvorav én i hver retning mellomlander. Andenes har også ruter til Tromsø. Videre har Stokmarknes to
daglige avganger og ankomster fra Tromsø på hverdager, hvorav én hver vei mellomlander på
Andenes. Sommeren 2011 hadde Widerøe (WF) én daglig rute mellom Tromsø og Svolvær. Narvik
betjenes med tre daglige turer til Bodø som alle er uten mellomlanding. Avinor er kjent med at Statens
vegvesen i sin dokumentasjon til NTP prioriterer Hålogalandsbrua over Rombakfjorden. Narvik
Lufthavn, Framnes kan derfor legges ned etter ferdigstillelse av brua.
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Tabell 3-6 – Antall frekvenser til Bodø/Tromsø fra lufthavner i Lofoten/Vesterålen/Ofoten
Lufthavn
Andenes
Leknes
Narvik
Røst
Stokmarknes
Svolvær
Kode
ANX
LKN
NVK
RET
SKN
SVJ
Bodø
3/4
7
3
2
6/7
7
Tromsø
2

Figur 3-8 – Hovedtrekk i operativt mønster i Lofoten, Vesterålen og Ofoten

Trafikken på lufthavnene i 2011 var 96 000 på Leknes, 77 000 på Svolvær og 102 000 på
Stokmarknes. Området har trafikklekkasje til Evenes. Lekkasjen fra Lofoten økte etter at Lofast ble
åpnet, men er likevel lavere enn lekkasjen fra Vesterålen. 45 % skal til/fra Oslo eller utlandet. Nær
1/3 skal til Bodø eller Tromsø.

Figur 3-9 – Passasjerer (1000) på lufthavner i Lofoten og Vesterålen, 2011 (ANX: Andøya, LKN: Leknes, SVJ:
Svolvær, SKN: Stokmarknes)
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Figur 3-10 – Samlet fordeling på destinasjoner for lufthavner i Lofoten og Vesterålen

Befolkningsutviklingen i området er relativt stabil. En liten vekst ventes for de neste 20 år.
Lufthavnene i Lofoten/Vesterålen sysselsetter i alt ca 120 personer. Inklusive ringvirkninger, blir
samlet lufthavnrelatert sysselsetting på rundt 200 personer.
Tabell 3-7 – Befolkningsutvikling i Lofoten og Vesterålen 1990-2030
Lufthavn
1990
2011
2030 2011-30 % Kommuner i nedslagsfeltet
Leknes
13596
13260
13678
3,2
Moskenes, Flakstad, Vestvågøy
Svolvær
9353
9023
9757
8,1
Vågan
Stokmarknes
25687
25002
26393
5,6
Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland
Sum
48636
47285
49828
5,4

Leknes er i dag den kommunen i Lofoten med størst tilvekst. I dag er næringslivet en blanding av
handel, jordbruk, fiske og turisme. Vågan har stor overnattingskapasitet og et sterkt innslag av
reiseliv. Stokmarknes er et sentrum for fiskerinæringen i Vesterålen, og har en god blanding av
jordbruk, fiske, handel, turisme og til en viss grad offshorevirksomhet. Fiske genererer i dag mye
internasjonal reisevirksomhet og eksport.
Evenes lufthavn har i dag 5 daglige turer til Oslo og dessuten rute til Bodø og Tromsø. Evenes har
charterruter i sommerhalvåret. Handelshøyskolen i Bodø har spurt bedrifter i Harstadregionen om
hvilke bedringer av flytilbudet ved Evenes som ville ha største betydning for bedriften. Flere
avganger, kortere reisetid, lavere billettpriser og bedre punktlighet blir nevnt som de viktigste forhold
for bedriftene. Økt sikkerhet, bedre service og komfort om bord på flyene er tillagt minst betydning,
trolig fordi man allerede er fornøyd med disse aspekter.
På grunn av trafikklekkasjen til Evenes, er det viktig å vurdere en eventuell ny felles lufthavn i Lofoten
og Vesterålen i sammenheng med den eksisterende Evenes lufthavn.
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Stor betydning

Figur 3-11 – Betydning av bedret flytilbud i Harstadregionen - bedriftsundersøkelse

Eventuelle framtidige olje- og gassfunn som følge av vedtak om utbygging utenfor Lofoten og
Vesterålen, vil trolig kreve en ny helikopterbase til å håndtere offshoretrafikken. Lokalisering av
helikopterbasen og en eventuell ny stor lufthavn må etter Avinors mening ses i sammenheng. Fiske
og fiskeoppdrett er viktige næringer. Videre er det et stort potensial for turismeutvikling i regionen
som kan bli utløst ved ny større lufthavn. Spesielt vil bedriftsmarkedet i Oslo og kortferiemarkedet
kunne utvikles ved nye direkteruter med større fly.
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Figur 3-12 – Konsesjonsområdene Nordland VI, VII og Troms II

Nærmere om reiseliv
I Lofoten og Vesterålen vil lengre rullebaner, større fly og charter/direkteruter vil kunne stimulere
turismen. Lofoten fungerer videre som en spydspiss i norsk reiseliv og blir brukt i internasjonal
markedsføring av Norge. Det er kombinasjonen av naturlandskap, kulturlandskap/-miljø og lokale
(sjø)mattradisjoner som framheves. Opplevelser: Hurtigruten, midnattssol, nordlys, sjøfiske,
hvalsafari
Lofoten har opplevd en stor vekst i reiseliv det siste tiåret. I perioden 2000-2009 økte antallet
kommersielle overnattinger med 47 %, fra 249 000 til 365 000. Det er også en stor økning i antall
cruisepassasjerer til Lofoten og dagsturister i det regionale markedet. Hovedtyngden av
turismenæringen ligger i Vågan kommune som har stor overnattingskapasitet. Det totale
turistkonsumet i Lofoten er beregnet til 1,2 mrd kr (TØI –rapport 1132/2011). Til sammenlikning er
verdien av landet fisk i Lofoten vel 1 mrd kr i 2007, og er nedadgående. Fisk og reiseliv er de to
største næringene i Lofoten (NTP Nordområdeutredningen).
Turisttrafikken er fortsatt sesongbetont med vel 70 % av aktiviteten i månedene juni, juli og august.
Økt overnattingskapasitet bidrar til et stort utviklingspotensial og direkteruter til Oslo og bruk av større
fly er en forutsetning for å kunne ta ut dette potensialet. Ved større arrangementer med flere enn 200
deltakere har det vist seg utfordrende å transportere de reisende med fly fra Bodø. Ved Norwegian
Travel Workshop i 2009 med 800 deltakere ble f eks hurtigbåt fra Bodø og flyplassene Leknes,
Svolvær, Stokmarknes og Evenes benyttet for å ta unna trafikken. For slike arrangement blir
Lofotens konkurransekraft svak sammenliknet med Trondheim, Bodø og Tromsø.
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Større fly og direkteruter er viktig for å kunne ta inn større grupper, enten dette er i bedriftsmarkedet
eller i forbindelse med festivaler/ «events». I tillegg vil store fly og økt rabattering også bidra til mer
impulsturisme utenfor høysesong (3-4 netters turer, vår og høst). For bedriftsmarkedet må reisetida
til flyplass være kort, helst innenfor ½ - 1 time. Mulighet for chartertrafikk er også viktig for reiselivet.
Vesterålen er et attraktivt reisemål for ferie og for bedriftsmarkedet (kurs/konferanse).
Hurtigrutemuseet med over 50 000 besøkende, hvalsafari, natur- og kulturlandskap og rorbuer er
reisemål i Vesterålen. Et nytt hotell er planlagt i Sortland. En spørreundersøkelse blant 12
reiselivsbedrifter i Vesterålen viste at en ny direkterute til Oslo vil stimulere investeringslysten, sikre
arbeidsplassene og gjøre det lettere å selge kurs og konferanser. Samtidig er Vesterålen nærmere
Evenes enn Lofoten, og en del av turisttrafikken går allerede over Evenes. Vekstpotensialet i
reiselivet som følge av større fly og direkterute til Oslo er derfor trolig mindre enn i Lofoten.
En Oslo rute gjør at en står bedre rustet i kurs- og konferansemarkedet. Det blir billigere og raskere å
reise uten flybytte og dessuten kan man ta imot større grupper. Tidsfaktoren er viktig. Mange
bedrifter ønsker å ha aktiviteter allerede reisedagen. Tilstrekkelig hotell-/overnattingskapasitet er en
forutsetning for å utløse dette markedet. Samtidig er sesongbetont reiselivstrafikk en utfordring, både
for reiselivet selv, men også for å kunne drive en helårs rute mellom Lofoten og Oslo med jetfly.
TØI-rapport 1132/2011 «Forlengelse av rullebaner i Lofoten og Vesterålen» antydet 40 000 ekstra
turistflyreiser, dvs. 20 000 ekstra turistbesøk og anslagsvis 80 000 gjestedøgn, hvis Lofoten får ny
stamflyplass, men TØI mente samtidig at det er vanskelig å vurdere realismen i en slik økning.
3.4.2

Aktuelle scenarier

I Vesterålen /Lofoten er det aktuelt med 1199 m på Stokmarknes og Leknes lufthavner. I tillegg
utredes to nye lokaliseringer for større lufthavn. Gimsøy kan bygges som erstatning for Leknes og
Svolvær lufthavner og Hadselsanden som vil kunne erstatte alle de tre lufthavnene i området.
Tabell 3-8 – Scenarioer i Lofoten/Vesterålen
Lufthavn
Ekspansjon
Omstrukturering 1
Leknes
1199 m
Svolvær
800 m
Stokmarknes
1199 m
1199 m
Ny lufthavn
Gimsøy 2000 m

3.4.3

Omstrukturering 2
Hadselsand 2000 m

Teknisk-operative konklusjoner

I Lofoten-Vesterålen har det vært utredet rullebaneforlengelser til 1199 m på hhv Stokmarknes og
Leknes lufthavner. En slik baneforlengelse vil i begrenset grad åpne for bruk av flytyper med inntil 50
seter på begge plassene. I forbindelse med sommeroperasjoner vil det trolig være mulig å fly med
tilnærmet fulle passasjerlaster til de fleste destinasjoner innenlands fra begge plassene. Det er likevel
usikkerhet knyttet til hvor store restriksjoner som må påregnes i vinteroperasjoner med 50-seters fly.
Detaljer omkring mulige flylaster for slike flytyper bør eventuelt drøftes mer i detalj med aktuelle
operatører.
I tillegg til ovennevnte baneforlengelser har det blitt gjennomført en omfattende utredning av mulige
nye lufthavnlokaliteter i Lofoten. Det er gjennomført forundersøkelser og befaring til 5 lokaliteter.
Etter at de operative vurderingene er avsluttet, er det funnet frem til to aktuelle nye lufthavnlokaliteter
i Lofoten (Hadselsanden og Gimsøy) der det er mulig å etablere en rullebane på minst 2000 m, med
sikte på operasjoner med jetfly med 120-180 seter.
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Tabell 3-9 – Flyoperative forhold for mulig lufthavn Gimsøy (2000 m) og Hadselsanden (2000 m)
Flyoperative forhold
Gimsøy
Hadselsanden
Rullebanelengde
Beslutningshøyder – MAPgradient 2,5 % flygruppe C
Beslutningshøyder –
Alternative MAPgradienter flygruppe C
Hindersituasjon og
prosedyremessige
konsekvenser
Værmessig tilgjengelighet

Innflygingsgradient
Prosedyre ved
motorbortfall /
rekkevidder
Max rekkevidder 738

2000 m
200 FT OCH bane 05
850 FT OCH bane 23
715 FT OCH bane 23 MAP-gradient 3
%.
Ikke mulig med 4 % MAP-gradient
Utfordrende terreng ved innflyging
fra sørvest. Enkel innflyging fra
nordøst
Ikke beregnet. Mangler værdata.
Fremherskende vindretning fra
sørvest. Stor mulighet for
sidevindproblematikk
3 – 3,3˚ (fra sørvest)
Mindre restriksjoner for bane 23 for
alle flytyper. Ingen restriksjoner
innenlands
Sør-Europa

2000 m (2 mulige baneplasseringer)
200 FT OCH bane 07
> 1000 FT OCH bane 25
200 FT OCH bane 25 MAP-gradient 4 %

Hinderfri innflygingssektor til begge
baner, men noe høyt terreng S for det
berørte området
Ikke beregnet. Mangler værdata.
Framherskende vindretning følger trolig
aktuell baneretning
3 -3,5 ˚ (fra øst)
Trolig ingen restriksjoner for aktuelle
flytyper (inkl 738)
Sør-Europa

Begge lokalitetene har i all hovedsak tilfredsstillende flyoperative forhold og vil kunne oppnå relativt
gunstige beslutningshøyder ved innflyging. Den ene banen på Gimsøy-alternativet må påregne
høyere beslutningshøyder enn de øvrige vurderte baneretningene. Dette kan få betydning for
plassens værmessige tilgjengelighet.
En banelengde på 2000 m vil gi åpning for å fly direkte til destinasjoner i Sør-Europa uten
restriksjoner fra begge lokalitetene, men på Gimsøy vil det være enkelte vektrestriksjoner på de
største flytypene. Videre må det påpekes at det er betydelige interessekonflikter på begge de
aktuelle lufthavnlokalitetene, blant annet når det gjelder biologisk mangfold (naturreservat) og
landbruksinteresser. For Gimsøyalternativet forutsettes det at vernevedtaket for naturreservatet på
lokaliteten oppheves.
Det foreligger ingen samlete meteorologiske værdata for noen av lokalitetene. I en eventuell videre
utredning må det derfor tas sikte på å igangsette værdatainnsamling på begge lokalitetene. Slike
målinger må pågå over en periode på minst 2 år.
Konklusjonen fra Lofoten-Vesterålen er at det er mulig å forlenge rullebanene på Stokmarknes og
Leknes lufthavner til 1199 m. En slik rullebaneforlengelse vil gi mulighet for operasjoner med 50seters fly. Dessuten er det funnet to nye lufthavnlokaliteter for en 2000 m lang rullebane, Gimsøy og
Hadselsanden, som er egnet for operasjoner med 120-186 seters jetfly.
3.4.4

Vegbygging og tilgjengelighet

Kartet under viser lufthavnenes lokalisering og aktuelle vegforbedringer. Ved forlengelse av Leknes til
1199 m er det ikke behov for nye veger eller utbedringer.

Side 44 av 91
Nasjonal transportplan 2014-2023
Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen

Figur 3-13 – Aktuelle lufthavner og vegprosjekter i Lofoten og Vesterålen

En ny lufthavn på Gimsøy vil kreve ny atkomst fra E10. Kostnadene er grovt anslått til 250 mill kr.
Med planlagte mindre forbedringer vil reisetida til Gimsøy bli 29 min fra Leknes og 27 min fra
Svolvær. I tillegg kan det være aktuelt, men ikke påkrevet, med to større vegforbedringer (Limstrand
– Torvdalen og Lyngværfjellet) mellom Leknes og Svolvær (vist på kartet med gult symbol for
alternativ tunnel). Hver av disse gir innsparing på 6-7 min. Reisetida til Gimsøy lufthavn vil da bli 23
min fra Leknes og 21 min fra Svolvær.

Tabell 3-10 – Reisetider til Gimsøy (minutter).

Fra
Leknes
Svolvær

I dag
33
29

Med mindre utbedring
29
27

Etter to større forbedringer
23
21

En ny lufthavn på Hadselsanden krever derimot omfattende veginvesteringer (se Figur 3-13). Ferga
mellom Melbu og Fiskebøl går i dag i gjennomsnitt hver 1 ½ time og har en overfartstid på 25 min.
Det kreves tunnel under Hadselfjorden (1 mrd kr +), men etter at fastlandsforbindelsen i Lofoten ble
lagt over Raftsundet er det i følge Statens vegvesen ikke aktuelt å prioritere ny forbindelse under
Hadselfjorden. Videre trengs ny veg og tunnel fra Laupstad til lufthavnen (400 mill kr) og fergefri
kryssing av Morfjorden mot øst (100 mill kr). I tillegg vil bygging av Limstrand-Torvdalen og
Lyngværfjellet redusere reisetida fra Vest-Lofoten med snaut 15 min.
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Tabell 3-11 – Reisetider til Hadselsanden
Strekning
Dagens forhold

Leknes – Hadselsand
Svolvær– Hadselsand
Stokmarknes– Hadselsand

Avstand
km
113
46
42

Reisetid
(t:min)
1:33
0:43
1:23 + ferge

Med tiltak i SVVs
stamnettutredning
Reisetid (t:min)
1:23
0:38
Uendret

Ytterligere
tiltak
Reisetid
(t:min)
0:53
0:23
0:35 (fergefritt)

Flypassasjerer
2011

Leknes 96 000
Svolvær 77 000
Stokmarknes
102 000

Fra Sortland er det 121 km og 1:40 time med bil til Evenes lufthavn. Fra Sortland til Stokmarknes er
det 28 km og 25 min med bil. Med ovennevnte vegforbedringer vil reisende fra / via Sortland da ha
valget mellom å reise 1 time til Hadselsanden og 1:40 time til Evenes. På lang sikt vil det også være
aktuelt med flere innkortinger på E10 (bl a tunnel Fiskfjord- Gullesfjord, innsparing 19 km og 31
minutter). Saken er lagt fram som Konseptvalgutredning (KVU Statens vegvesen, januar 2012).
Selv uten innkorting av vegen mellom Sortland og Evenes, vil Evenes være konkurransedyktig mot
Hadselsanden. Evenes vil ha konkurranse og et langt bredere tilbud av ruter og billigbilletter enn
Hadselsanden. Det er som nevnt allerede i dag svært mange reisende fra Vesterålen som benytter
Evenes.
3.4.5

Anleggs- og driftskostnader

Totale kostnader for etablering av en ny lufthavn i Lofoten ligger i størrelsesorden 1,2 mrd kr for
Gimsøyalternativet og 1,3 mrd kr for Hadselsand. Utvidelse av Leknes til 1199 m er anslått til 90 mil
kr. Avviklingskostnadene er anslått til om lag 12 mill kr pr lufthavn som nedlegges.
Driftskostnadene på de lokale lufthavnene ligger på rundt 26-28 mill kr pr år, mens de på Gimsøy- og
Hadselsandalternativene er forutsatt å være 70 mill kr pr år. Det er først når én stor lufthavn erstatter
tre små at driftskostnadene reduseres (ca 10 mill kr ned).
3.4.6

Arealforhold og miljøaspekter for de aktuelle initiativene

Hadselsanden
Hjemmel til gjennomføring av tiltak og erverv av grunn krever en reguleringsplan med
konsekvensutredning for området. I tillegg kommer eventuell kartlegging av kulturminner i området,
samt kartlegging av biologisk mangfold. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFområde. Det ligger et par naustområder langs stranda. I bygda Grundfør ligger et naturreservat og
innover i Morfjorden ligger to verneområder. Høyden sør for lokaliteten er drikkevannsreservoar.
Samlet arealbehov for flyplassen er ca 1 370 dekar. Det berører 25 gards- og bruksnummer. I tillegg
kommer areal til omlegging av fylkesvegen. Det er i hovedsak dyrket mark, utmark (beitemark og
myrområder), flere bruk med drifts- og våningshus. Det er landbruksinteresser i området. Det er
ukjent hvor omfattende disse er. Videre må området undersøkes med sikte på å avklare om det
finnes automatisk fredete kulturminner, uavhengig av reguleringsstatus. Det er ikke kjent om det i
området er registrert sårbare plantearter eller dyreliv. Flyplassområdet er trolig viktig
biotop/hekkeplass for flere fuglearter.
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Gimsøy
Hjemmel til gjennomføring av tiltak og erverv av grunn krever en reguleringsplan med
konsekvensutredning for området. I tillegg kommer eventuell kartlegging av kulturminner i området,
samt supplerende kartlegging av biologisk mangfold. Kommuneplanens arealdel for Vågan kommune
vedtatt 11.6.2008 har avsatt området/lokaliteten til LNF-område. Mot sjøen i øst er området båndlagt
som «område der landbruk er dominerende». I tillegg finnes en reguleringsplan for golfbanen lengst
nord på øya.
Den aktuelle lokaliteten ligger på et større myrområde like sørøst av Hoven. Lokaliteten utgjør et
åpent myrlandskap på Gimsøys sentrale del. En større del av myrarealene er vernet etter
naturvernloven. Området utgjør en veksling av fattige nedbørsmyr- og høymyrtyper samt mindre
mellomliggende vannspeil og vierkratt. I sørlige deler av lokaliteten finnes stedvis litt glissen lavvokst
bjørkeskog. Det går et par kraftlinjer igjennom området, men disse forutsettes fjernet dersom
lokaliteten skal bygges ut til flyplass. Det er noe spredt bebyggelse langs nordøst delen av området.
Det ligger ikke bygninger eller anlegg innenfor det aktuelle flyplassområde, slik det er skissert, men
det må påregnes at to gårdsbruk og et par boligeiendommer nærmest flyplasslokaliteten må fraflyttes
på grunn av flystøy og/eller høyderestriksjoner. På disse vil det være nødvendig å rive byggene.
Det foreligger flere registrerte kulturminner innenfor planområdet. Tre-fire av disse ser ut til å bli
direkte berørt av en eventuell flyplassutbygging, men det må påregnes at flere kulturminner vil bli
registrert under en nærmere kartlegging. Det aktuelle flyplassområdet er i dag vernet etter
naturvernloven. Videre arbeid med lokaliteten betinger at det først må gjennomføres en vurdering av
mulighetene for å få opphevet vernevedtaket av myrområdet.
Forlengelse av Stokmarknes
Lufthavnarealet eies av Avinor. Eiendommene rundt er private landbrukseiendommer. Gjeldende
reguleringsplan for Stokmarknes lufthavn ble godkjent 22.9.2005. Den ble utarbeidet i samband med
utbedringen av sikkerhetsområder og lysanlegg. Planen åpner ikke for forlengelser ut over dagens
banelengder. Hadsel kommune har startet arbeidet med endring av reguleringsplan. Endringen skal
tilrettelegge for en forlengelse av rullebanen til 1199 m. Planprogrammet ble vedtatt av kommunen
16.2.2011.
Baneforlengelsen vil innebære at mer areal må erverves i øst. Dette gjelder både til selve
rullebaneforlengelsen, ny innflygingslysrekke, større sikkerhetsområder og utryknings/inspeksjonsveg i øst. Arealet innebærer at flere boligeiendommer må innløses eller at noen av de
eksisterende eiendommene får reduserte arealer. Ny innflygingslysrekke i øst berører delvis dyrket
mark. Tilførselsvegen til lufthavna, samt en mindre tilførselsveg til boligeiendommene øst for
flyplassen vil også måtte legges om. Det antas at det ikke vil være konflikter knyttet til viktige
naturtyper eller kulturminner i området.
Forlengelse av Leknes
Lufthavnarealet eies av Avinor. Eiendommene rundt er private landbruks- og boligeiendommer samt
kommunalt eiet grunn. Reguleringsplanen for Leknes lufthavn ble godkjent 17.2.2009. Den har
regulert området fram til Skulbruvannet til flyplass formål. Dette dekker fullt ut arealbehovet for en
forlengelse av rullebanen til 1199 m med sikkerhetsområder. I tillegg til reguleringsformål flyplass og
restriksjonsområder, har planen avsatt arealer til kontor og boligområder, samt landbruk og
friområde.
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En baneforlengelse til 1199 m vil først og fremst medføre en omlegging av den kommunale vegen ut
til landbrukseiendommene vest for flyplassen. Utvidelsen for øvrig vil bli liggende på utmark uten
spesiell landbruksverdi, men en større fylling må bygges over et myrdrag nord for dagens baneende.
Utmarksarealet som går med til sikkerhetsområder, lysanlegg og vegomlegging eies av Vestvågøy
kommune. En mindre del av en boligeiendom vil måtte erverves For øvrig antas det ikke å være
konflikter knyttet til viktige naturtyper eller kulturminner i området. Alle de nevnte tiltakene vil ligge
innenfor arealbruk for flyplass og veg i gjeldende reguleringsplan.
3.4.7

Ruteopplegg, trafikkgrunnlag og ruteøkonomi

Passasjertallet på de tre lufthavnene er forventet å vokse fra 275.000 til 325.000 i 2025. Lekkasjen
vokser i samme takt slik at det totale markedsgrunnlaget i dette området vil være 464.000
passasjerer i 2025. Lekkasjen til Evnes fra Stokmarknes kommer da opp i 95.000 passasjerer. Det er
særlig Sortland og området bakenfor (Bø og Øksnes) som bidrar til denne lekkasjen fra kraftfeltet til
Stokmarknes lufthavn.

Figur 3-14 – Passasjertall 2025 fordel på lokaltrafikk og lekkasje (ANX: Andøy, LKN: Leknes, SVJ; Svolvær,
SKN; Stokmarknes, EVE: Evenes)

Ruteområdet drives i dag av Widerøe. Lufthavnene Svolvær, Leknes, Røst, Andenes og Narvik har
alle FOT-ruter, mens Stokmarknes rutene drives kommersielt. Alle rutene betjenes i en felles
flyløsning hvor det er mange kombinasjoner av FOT-strekninger og kommersielle strekninger som
opereres sammen. Endringer i et område kan derfor påvirke også de lufthavnene i området som ikke
er vurdert endret. Rutetilbud og passasjerer på disse plassene er likevel holdt uendret i alle
scenarioene og påvirker ikke forskjellene mellom dem.
I basisalternativet i 2025 forutsettes det at antall turer til Bodø øker til 9 daglig fra Leknes og
Stokmarknes og til 7-8 fra Svolvær.
I ekspansjonsalternativet med 1199 m på Leknes og på Stokmarknes vil en 50-seters flymaskin
kunne operere en Oslo rute med flytider på 2:15 timer og 2:20 timer til Oslo. Frekvensen til Bodø vil
da reduseres fra disse stedene, mens Svolvær holdes uendret.
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I Gimsøyalternativet beholdes Stokmarknes lufthavn. Fra Gimsøy går en jet (125-145 seter) til Oslo,
mens fly med 50-75 seter brukes på FOT-ruta til Bodø. Fra Stokmarknes benyttes 50-seters fly.
I Hadselsandalternativet er det marked for en stor jet (186 seter) på rute til Oslo, mens Bodørutene
betjenes med 78-seters fly.
Betjening av Røst vil være en utfordring i disse alternativene. I ekspansjonsalternativet kan Røst
kombineres med Svolvær, men i øvrige alternativ må Røst få en egen betjening til/fra Bodø, men
dette er ikke vurdert nærmere her.
Tabell 3-12 – Frekvenser i ulike lufthavnalternativer i Lofoten og Vesterålen
Fra
Til
Basis
Ekspansjon
Gimsøy
Hadselsand

Leknes
Svolvær
Stokmarknes
Gimsøy
H.sand

Bodø
Oslo
Bodø
Oslo
Bodø
Oslo
Bodø
Oslo
Bodø
Oslo

9
7,5
9
-

6
3
7,5
7
3
-

6
3
6
3**
-

8*
3***

* Q-400 ** Liten jet *** Stor jet

Gjennomsnittlige billettprisene for lokalrutene er forutsatt å være identiske med de som er oppgitt i
Samferdselsdepartementets anbudsutlysning av kortbanerutene for perioden 2012-2017. Oslo ruta
fra Gimsøy vil få 174 000 passasjerer, mens den vil få 240 000 passasjerer fra Hadselsand (større
fly, passasjerer også fra Stokmarknes).
Da kostnadene pr sete reduseres med flystørrelsen, er det begrenset hvilke kostnadskutt som kan
oppnås på Oslo rutene med mindre fly. Nyskapt trafikk som følge av en ny direkterute vil dermed
være relativt beskjedent.
Derimot vil det være vanskelig å trekke tilbake lekkasje til Evenes (EVE) for en Oslo rute fra
Stokmarknes lufthavn. Denne ruta kan derfor få så lite trafikkgrunnlag (f eks 30 000 passasjerer) at
den vanskelig kan drives på et kommersielt grunnlag med de kostnader og ruteføringsprinsipper som
er lagt til grunn (3 frekvenser, nattbasert fly). Selv om en aktør med lavere kostnader enn dagens vil
kunne tiltrekke seg mer trafikk og få bedre driftsøkonomi på ruta, er det tvilsomt om en Oslo rute med
50-seters fly blir etablert.
Rundturkostnaden til Oslo for en 50-seters maskin er ca 80 000, mens den for en 186 seters jet er
opp mot 180 000. Rundturkostnaden pr flytype vil variere noe mellom ulike operatører. Det kan være
15 – 20 % forskjell mellom aktuelle aktører. Setekostnadene for en stor jetmaskin blir imidlertid langt
lavere enn for en 50-seters maskin (490 mot 850 kr én vei). Det er viktig å finne riktig flystørrelse i
forhold til markedsstørrelsen om flyselskapet skal kunne skape lønnsomhet på rutene.
Med forutsetning om en gjennomsnittlig billettpris på 1199 kr én vei (eks moms, passasjer- og
securityavgift) for 50-seters fly, 900 kr for liten jet og 770 kr for stor jet, vil Oslo rutene i alle alternativ
kunne gå i balanse/overskudd, med unntak av ruta fra Stokmarknes.
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I anbudsperioden 2009 – 2012 er rutene fra Svolvær og Leknes til Bodø subsidiert (FOT-tilskudd)
med henholdsvis 37 og 30 millioner pr år. Stokmarknes – Bodø drives kommersielt uten tilskudd. I
basisalternativet 2025 trenger rutene fra Svolvær og Leknes til Bodø tilskudd på i alt 40 mill kr pr år
(trafikkøkning gir bedre lønnsomhet). Forlengelse av rullebanen på Leknes gir en nedgang i FOT
tilskuddet med 7 mill kr pr år. I omstruktureringsalternativene (Gimsøy/Hadselsand) faller FOTtilskuddet bort. Infrastrukturen vil da ikke legge noen begrensning på (anbuds)konkurransen. Større
fly, flere aktører og et samlet marked gir da grunnlag for kommersiell rute til Bodø. Dette betyr at
FOT-tilskuddet faller fra 67 mill kr i dag, til 40 mill kr i basisalternativet 2025 og faller bort hvis
trafikken på Leknes og Svolvær samles på én lufthavn. Trafikken på Bodø rutene vil bli 110 000 fra
Gimsøy og 180 000 fra Hadselsand.
3.4.8

Samfunnsøkonomisk analyse

Hovedresultater fra den samfunnsøkonomiske analysen:
Tabell 3-13 – Oppsummering av den samfunnsøkonomiske lønnsomhet i Lofoten og Vesterålen

Samfunnsøk. endring ift nullalternativ
Reiser i arbeid
Øvrige reiser
Økt trafikantnytte i alt
Herav for eksisterende trafikk
Herav for nyskapt/avvist trafikk
Ulykkeskostnader
Klimautslipp
Avinor, investering/avvikling
Avinor, driftskostnader*
Flyselskap, produsentoverskudd*
Avinors avgiftsproveny, NNV*
Skattevirkninger endret FOT-tilskudd
Netto nåverdi (NNV)
FOT-tilskudd, NNV u/skattekostnad
Gjennomsnittlig billettpris 1 veg Oslo (kr)
Endring for lufthavn Svolvær
Endring for lufthavn Leknes
Endring for lufthavn Stokmarknes
Flytid til Oslo (min)

Ekspansjon
228
284
512
471
41
16

Gimsøy Hadselsand
886
851
1315
1184
2200
2035
1921
1859
279
175
84
7

-2
-78
-14
98
9
23

5
-1 195
-309
656
14
123

-4
-1 241
173
751
23
123

564
117
1406
-288
-472

1578
613
1028
-666
-850

135

105

1866
613
942
-752
-936
-1126
105

Flytiden fra Lofoten til Oslo er i dag ca 2:40 timer i gjennomsnitt. Besparelsen i ren flytid (inkl
overgang i Bodø) blir på nesten 1 time ved jetruter fra Gimsøy/Hadselsand. Videre reduseres
billettprisene til Oslo.
De samfunnsøkonomiske analysene omhandler kun lufthavner og tar ikke med nytten av
veginvesteringer, selv om effekter av bedret reisetid er regnet inn i analysene. En full nyttekostanalyse av vegtiltakene krever sikre kostnadsanslag og nye trafikkprognoser. Det er naturlig at SVV
har ansvar for dette da vegtrafikk til/fra lufthavnene utgjør kun en liten del av vegtrafikken. På den
annen side vil vi gjøre betraktninger om tilførselsveger og veginvesteringer som ikke ville funnet sted
uten etablering av ny flyplass i etterkant av de samfunnsøkonomiske beregningene.

Side 50 av 91
Nasjonal transportplan 2014-2023
Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen

Den samfunnsøkonomiske analysen kan også framstilles ved Figur 3-15 Gimsøy/Hadselsandalternativene har en nytte for trafikanter og flyselskap som er dobbelt så høy som
investeringskostnadene. Avinor kommer imidlertid dårlig ut i begge alternativene.

Figur 3-15 – Oversikt over de samfunnsøkonomiske analysene for Lofoten og Vesterålen

Ekspansjon - Leknes 1199 m
Med en forlenget rullebane på Leknes (LKN), åpner det seg mulighet for en direkterute til Oslo med
en 50-seters turbopropmaskin. Passasjerene vil da unngå mellomlanding i Bodø, men må fly lenger i
en «langsom» maskin. Direkteruten til Oslo innebærer en redusert reisetid på ca 30 minutter, og en
gjennomsnittlig reduksjon i billettpris på ca 300 kr én veg ift dagens flytilbud via Bodø. Redusert
tidsbruk og lavere billettpriser gir en gjennomsnittlig reduksjon i generaliserte reisekostnader fra
Leknes til Oslo én vei på 763 kr/ 504kr for tjeneste/øvrige reiser. En god del av trafikklekkasjen til
Evenes blir tilbakeført til Leknes og noen reisende fra Svolvær vil benytte Leknes til Oslo. I sum gir
dette en økt trafikantnytte på ca ½ mrd kr. Hovedtyngden av nytten faller på de som ellers ville ha
reist til Oslo via Bodø. Samlet samfunnsøkonomisk overskudd er snaut 0,6 mrd kr.
Med gjeldende billettpriser viser våre beregninger at kundegrunnlaget for en direkterute til Oslo trolig
er større enn det som praktisk lar seg frakte med en 50-seter på strekningen. Forutsetningen i dette
alternativet er at rullebanen ikke kan bygges lenger enn 1199 meter, og at større fly dermed ikke er
tilgjengelig. Videre er det ikke kundegrunnlag for en dobling av frekvensen (ett ekstra fly på ruten).
Antallet passasjerer er dermed begrenset til 55 000.
Omstrukturering 1 - Gimsøy 2000 m
I dette alternativet bygges det en ny lufthavn på Gimsøy, i relativt lik avstand mellom Svolvær og
Leknes (snaut ½ time reisetid). Svolvær og Leknes legges ned. Dagens brukere av Leknes og
Svolvær vil få en økning i tilbringerkostnader til lufthavnen, men lengre rullebane gir grunnlag for å
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sette inn et 145 seters jetfly med lavere i billettpriser på Oslo ruta med ca 145 000 passasjerer. I sum
øker trafikantnytten med 2,2 mrd kr. Ca 60 % av nytten faller på fritidsreisende, både de som i dag
flyr over Bodø og lekkasjen til Evenes som nå kommer tilbake til Gimsøy. Det er regnet inn en
trafikkøkning som følge av bedret tilbud (18 % for yrkesreiser og 35 % for fritidsreiser) som gir en
nyttegevinst på nær 0,3 mrd kr.
Reisende til eller via Bodø får lengre tilbringerreise uten at billettpriser eller flytider endres. Dette gir
et visst nyttetap (ca 0,2 mrd kr) og noe trafikkavvisning. Nytten for reiser til/via Oslo utgjør i alt 2,4
mrd kr. Billettprisen til Oslo blir ca 750 kr billigere én veg og flytiden ca 60 min kortere. Samlet
samfunnsøkonomisk overskudd er ca 1,6 mrd kr. Hvis tilførselsvegen trekkes inn i regnestykket, blir
netto samfunnsøkonomisk nytte i overkant av 1,3 mrd kr.
Omstrukturering 2 - Hadselsand
I dette alternativ bygges det ny lufthavn på Hadselsand, og lufthavnene i Leknes, Svolvær og
Stokmarknes legges ned. Samtlige reisende får lenger avstand til lufthavn enn ved dagens løsning,
og lenger reise enn ved Gimsøy-alternativet. Dette gjelder spesielt for dagens reisende via Leknes,
men også for dagens reisende via Svolvær. Alternativet forutsetter bygging av en undersjøisk tunnel
under Hadselfjorden. Et økt passasjergrunnlag (ca 215 000) og bruk av 186-seters jet gir ytterligere
reduksjon i flypriser til Oslo i forhold til Gimsøy-alternativet. Prisnedgangen er ikke tilstrekkelig til å
kompensere for den økte reiseavstanden til lufthavnen slik at samlet trafikantnytte øker mindre enn i
Gimsøy-alternativet (+2,035 mrd kr mot 2,2 mrd kr). Fritidsreiser utgjør ca 65 % av trafikken og 58 %
av den økte trafikantnytten.
Det er regnet inn en trafikkøkning på Osloruta som følge av bedret tilbud (17 % for yrkesreiser og 33
% for fritidsreiser) som gir en nyttegevinst på 0,2 mrd kr når tapet ved avvist trafikk til/via Bodø er
trukket fra. Reisende til eller via Bodø får også her lengre tilbringerreise uten at billettpriser eller
flytider endres. Dette gir et relativt stort nyttetap (ca. 0,97 mrd kr) og også noe trafikkavvisning.
Nytten for reiser til/via Oslo utgjør i alt 3 mrd kr. Billettprisen til Oslo blir ca 940 kr billigere én veg og
flytiden ca 60 min kortere. Samlet samfunnsøkonomisk overskudd er ca 1,9 mrd kr.
Hvis tilførselsvegene til 500 mill kr og en «flyplassrelatert andel» av Hadselfjordtunnelen på anslagsvis 10 % trekkes inn i regnestykket, blir netto samfunnsøkonomisk nytte i underkant av 1,3 mrd kr.
I alle alternativene fører redusert lekkasje til Evenes at tilbringerkilometer reduseres. Dermed går
også ulykkeskostnadene ned.
Flyselskapenes produsentoverskudd påvirkes av ny direkterute til Oslo og økt trafikk, men også
redusert trafikk via Bodø og Evenes. På rutene via Bodø og Evenes regnes et redusert
produsentoverskudd på 6 % av redusert omsetning. For direkterutene til Oslo er det gjort egne
kalkyler.
Avinors avgiftsproveny reduseres av redusert transfertrafikk via Bodø, men øker ved trafikkvekst som
følge av nye direkteruter til Oslo. Samlet sett gir alle tre alternativer økte avgiftsinntekter (årlig ca 2
mill kr ved forlengelse av Leknes, 5 mill kr ved Gimsøy og 7 mill kr ved Hadselsand).
3.4.9

Bedriftsøkonomisk analyse for Avinor

Selskapet har ikke finansiell evne til å bære investeringen. Det er kun hvor tre lufthavner nedlegges
at driftskostnadene reduseres, men investeringsbeløpet er av en helt annen størrelsesorden enn
besparelsen.
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Tabell 3-14 – Bedriftsøkonomiske virkninger for Avinor. Mill kr.

Ekspansjon

Gimsøy

Hadselsand

Endring driftsresultat
-13
17
Investering
-169*
-1 288**
-1 319
Avviklingskostnader
6
-22
Nåverdi
-142
-1 251
-977
* Stokmarknes 82 mill kr og Leknes 87 mill kr ** Gimsøy 1206 mill kr
Alle tall i mill kr viser endringer totalt for Avinor i forhold til dagens struktur.
For investeringene benyttes forventningsverdien P-50.

3.4.10 Konklusjon og anbefaling
Tre alternativer er vurdert: forlengelse av Leknes og Stokmarknes til 1199 m, ny lufthavn på Gimsøy
med 2000 m som erstatning Svolvær og Leknes, og ny lufthavn på Hadselsand med 2000 m til
erstatning for Leknes, Svolvær og Stokmarknes. Anleggskostnadene for ny lufthavn på Gimsøy og
Hadselsand er hhv 1,2 og 1,3 mrd kr. Alle de foreslåtte alternativ er teknisk mulige løsninger uten
særlig operative begrensninger. Ingen av tiltakene er bedriftsøkonomisk lønnsomme for Avinor og en
realisering vil derfor kreve ekstraordinær finansiering.
Gimsøyalternativet krever ikke ekstra veginvesteringer utover tilknytningsvegen til 250 mill kr.
Hadselsand krever en tilførselsveg fra Svolvær og lokal fjordkryssing til i alt 500 mill kr og i tillegg en
tunnel under Hadselfjorden til 1,1 mrd kr. for at den skal kunne erstatte Stokmarknes lufthavn. I
tillegg vil vegtiltak mellom Leknes og Svolvær være ønskelig for at Leknes ikke skal få for lang
reiseveg til lufthavnen. Vegtiltakene er ikke nødvendig hvis Gimsøy velges, men vil om de bygges ut
gi redusert reisetid til flyplassen både fra Leknes og Svolvær.
På vegsiden vil innkorting av E10 mellom Gullesfjordbotn og Evenes redusere reisetida fra
Vesterålen til Evenes betydelig. Det er allerede i dag svært mange reisende fra Vesterålen som
benytter Evenes. I den samfunnsøkonomiske vurderingen er det i utgangspunktet sett bort fra
veginvesteringene da hovedtyngden av nytten ved disse kommer fra ikke-flyplassrelatert vegtrafikk.
Alle tre lufthavnalternativer er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Forlengelse av Leknes gir grunnlag
for rute til Oslo med 50-seters fly og gir et samfunnsøkonomisk overskudd på 0,6 mrd kr.
Alternativene som gir grunnlag for jetflyrute direkte til Oslo er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Beregningene viser et samfunnsøkonomisk overskudd på Gimsøy på 1,6 mrd kr mot 1,9 mrd kr på
Hadselsand. Gimsøy har høyest trafikantnytte, men lavere driftskostnader for Avinor gjør at
Hadselsand kommer bedre ut enn Gimsøy samlet sett. Hvis kostnadene ved tilførselsveger trekkes
fra, gir Gimsøy og Hadselsand omtrent samme positive samfunnsøkonomiske nettonytte (ca 1,3 mrd
kr). Når FOT-rutene i Lofoten samles på én lufthavn, kan de operere uten tilskudd.
Forskjellen mellom Gimsøy og Hadselsand er såpass liten at det store behovet for ekstra veginvesteringer og lang avstand til Vest-Lofoten blir viktige faktorer i en totalvurdering. Uten de
tidsbesparelsene som disse veginvesteringene innebærer, ville Hadselsand fått vesentlig dårligere
samfunnsøkonomisk overskudd. Etter at fastlandsforbindelsen i Lofoten ble lagt over Raftsundet er
det i følge Statens vegvesen ikke aktuelt å prioritere ny forbindelse under Hadselfjorden. Det
anbefales å videreføre planleggingen med sikte på bygging av ny lufthavn på Gimsøy.
Før beslutning om Gimsøy tas må meteorologiske, miljømessige og andre rammevilkår avklares.
En forutsetning for ny lufthavn er at de eksisterende lufthavnene på Leknes og Svolvær legges ned.
Dette er nødvendig både av økonomiske hensyn, men ikke minst for å få et tilstrekkelig
trafikkgrunnlag for direkterute med jetfly til Oslo på flyplass med lang rullebane. Dersom dette ikke
velges, anbefales Leknes forlenget til 1199 m. Fremtidig lufttransport til og fra Vesterålen ansees
best dekket ved at rullebanen på Stokmarknes forlenges til 1199 m kombinert med tilbud fra Evenes.

Side 53 av 91
Nasjonal transportplan 2014-2023
Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen

3.5

Helgeland

3.5.1

Presentasjon av området

På Helgeland er det fire lufthavner; Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Widerøe
opererer rutene mellom Bodø og Trondheim med DASH 8/100. Alle byene på Helgeland har
rutetilbud til Trondheim og Bodø. Rutene opereres sammen med Namsos og Rørvik i Nord
Trøndelag. Disse byene har kun tilbud til/fra Trondheim.
Alle byene har fem daglige frekvenser til Trondheim og fire til Bodø. De fleste rutene mellom
Trondheim og Bodø mellomlander i to av byene. Det mest typiske flymønsteret er at Brønnøysund og
Sandnessjøen kombineres i egne ruter, mens Mosjøen og Mo i Rana deler andre ruter. Det finnes
også andre kombinasjoner og det er ruter som ikke mellomlander. De fleste av disse går til/fra
Trondheim.
Fra Brønnøysund går det også direkteruter til Oslo. Sommeren 2011 gikk det tre direktefly på
hverdager. Fra vintersesongen reduseres dette til to daglige avganger. Den siste Oslo avgangen
erstattes av en direkteavgang til Bergen. Fra Sandnessjøen ble det i midtsommerperioden 2011
etablert en direkterute til Oslo. Fra vinterprogrammet vil denne operere enkelte dager i uken.
Tabell 3-15 – Antall frekvenser til Bodø og Trondheim fra lufthavner mellom:
Lufthavn
Namsos
Rørvik
Brønnøysund
Mosjøen
Mo i Rana
OSY
RVK
BNN
MJF
MQN
Kode

TRD
BOO
OSL

3
0

3
0

5
4
2

5
4

5
4

Sandnessjøen

SSJ
5
4
3/7

Antall passasjerer (kommet/reist) i 2011 var 105 000 på Brønnøysund, 75 000 på Sandnessjøen,
61 000 på Mosjøen og 97 000 i Mo i Rana. Fra alle lufthavnene er det en viss lekkasje (10-15 %) til
Trondheim lufthavn. I tillegg er det relativt stor lekkasje til Bodø fra lufthavnen i Mo i Rana (20-25 %).
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Figur 3-16 – Operativt mønster på Helgeland

.

Figur 3-17 – Samlet fordeling på destinasjoner for lufthavner på Helgeland

Figur 3-17 viser at samlet fordeling på destinasjoner for lufthavner på Helgeland. 37 % skal til/fra
Oslo eller utlandet og 24 % til Sør-Norge ellers. 26 % skal til/fra steder i Nord-Norge.
Befolkningsutviklingen i området er relativt stabil. En liten vekst ventes for de neste 20 år. Økt oljeog gassutvinning kan imidlertid bidra til sterkere befolkningsutvikling langs kysten.
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Tabell 3-16 – Befolkningsutvikling på Helgeland 1990 - 2030
Lufthavn
1990
2011
2030
2011-30 %
Mo i Rana
33542
33819
36093
6,7
Mosjøen
16748
16257
15929
-2,0
Sandnessjøen
13732
12554
13231
5,4

Brønnøysund
Sum

13374
77396

13126
75756

13938
79191

6,2
4,5

Kommuner i nedslagsfeltet
Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy
Vefsn, Grane, Hattfjelldal
Herøy, Alstadhaug, Leirfjord, Dønna
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega,
Vevelstad

Kilde: Statistisk sentralbyrå

De fire lufthavnene på Helgeland sysselsetter i alt drøyt 180 personer. Inklusive ringvirkninger, blir
samlet lufthavnrelatert sysselsetting på rundt 300 personer.
Olje- og gassutviklingen i feltene utenfor Helgeland vil spille en stor rolle for behovet for flytransport
framover. Stortinget har tidligere lagt føringer for lokalisering av helikopterbasen i Brønnøysund,
mens supplybasen er lagt til Sandnessjøen. Store oljeselskaper som BP og Statoil har betydelig
aktivitet i Sandnessjøen.

Det spås en stor aktivitet på Horvnes kai nr 1 – 2 og 3 i Sandnessjøen til sommeren 2012

Næringsstrukturen i regionen er preget av et større innslag av primær- og sekundærnæringer og et
mindre innslag av forretningsmessig tjenesteyting enn landet for øvrig. Den største enkeltbedriften i
området er Alcoa aluminium i Mosjøen med 500-600 ansatte. I tillegg er det ca.130 bedrifter og 2300
ansatte i industriparken i Mo i Rana. Smelte- og valseverk og mekanisk industri står for mye av
sysselsettingen her. Statens innkrevingssentral, Nasjonalbiblioteket og NRK lisens/servicekontor ligger
også i Mo i Rana.
Helgelandskysten, Svartisen, laksefiske og Polarsirkelen er aktuelle attraksjoner. Videre er
havbruksnæringen viktig og i sterk vekst på Helgeland. Dette gir både et økt kontaktbehov og et
potensiale for flyfrakt.
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Figur 3-18 – Næringsstruktur for Helgeland, Nordland og for hele landet

En ny Oslo rute, uavhengig av lufthavnens plassering i regionen, vil kunne bidra til at Helgeland framstår
som et mer attraktivt sted å bo, arbeide og besøke. Dersom høyt utdannet nøkkelpersonell vil bosette
seg i området, vil dette medføre flere besøks- og hjemreiser. Det er naturlig å anta at en ny direkterute til
Oslo gjør det lettere for bedriftsledelsen å kommunisere med omverdenen, men det er vanskelig å si noe
konkret om dette vil føre til ny bedriftsetablering eller økt næringsvirksomhet (TØI-rapp 1014/2009:
Helgeland lufthavn – marked og samfunnsøkonomi). SIB-rapport 1/2008 fra Handelshøyskolen i Bodø
antyder også at Mo-regionen vil bli mer attraktiv for investeringer dersom man fikk én stor flyplass med
direkterute til Oslo. I tillegg sies det at reiselivsnæringen kan få et løft.
3.5.2

Aktuelle scenarier

Helgeland er det mest kompliserte området med hele 6 alternativer. Her er det aktuelt med lang
rullebane som kan ta ned jetfly enten i Sandnessjøen eller i Mo i Rana. I tillegg kan Sandnessjøen
enkelt forlenges til 1199 m for ca.15 millioner kr og dette forutsettes utført i alle relevante alternativ,
unntatt i basisalternativet.:
Tabell 3-17 – Alternative scenarier på Helgeland
Lufthavn
Ekspansjon 1
Ekspansjon 2
Omstruktur 1
Sandnessjøen
2000 m
1199 m
2000 m
Mosjøen
800 m
800 m
Mo i Rana
800 m
2200 m
800 m*

Omstruktur 2
1199 m
2200 m

Omstruktur 3
2000 m
-

Omstruktur 4
2200 m

* Det er også sett på et alternativ med 1199 m på Polarsirkelen lufthavn

I omstruktureringsalternativene 1 og 2 legges én lufthavn ned, mens i alternativene 3 og 4 legges to
lufthavner ned slik at det er kun én lufthavn igjen.
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Figur 3-19 – Oversikt over lufthavner på Helgeland

3.5.3

Teknisk-operative konklusjoner

Utredningen av lufthavninitiativ i Helgelandområdet omfatter både en allerede utredet lokalitet for ny
lufthavn i Rana med en rullebanelengde på mellom 2600 og 3300 m (Polarsirkelen lufthavnutvikling
AS (PLU)), samt baneforlengelse til 1199 m på Sandnessjøen lufthavn. I tillegg inngår en vurdering
av en helt ny 2000 m lang rullebane på denne flyplassen. Endelig er et initiativ om en
rullebaneforlengelse eller en ny rullebane på Mosjøen lufthavn foreslått, men forkastet av flyoperative
årsaker.
Rent flyoperativt er det mulig å forlenge den eksisterende rullebanen på Sandnessjøen lufthavn til
1199 m. Det er ingen vesentlige flyoperative forhold som forhindrer tilnærmet full utnyttelse av fly
med 50 seter på en slik rullebane. I tillegg er det mulig å etablere en helt ny 2000 m lang rullebane på
lufthavnen med sikte på å kunne operere mellomstore jetfly med 120-180 seter. Beslutningshøyder
helt ned i 200 FT (OCH) kan oppnås ved presisjonsinnflyging. Alternativt kan det legges opp til å
benytte satellittbaserte prosedyrer. En banelengde på 2000 m vil gi åpning for å fly direkte til
destinasjoner i Sør-Europa uten restriksjoner av betydning. Det forutsettes at eksisterende rullebane
kan inngå som parallell taksebane i et eventuelt nytt banesystem. Med unntak av turbulensforholdene
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ved sørøstlige og nordvestlige vinder på Sandnessjøen lufthavn, vurderes alternativet med etablering
av en ny 2000 m lang rullebane på denne flyplassen som operativt tilfredsstillende. I det oppfølgende
arbeidet forutsettes det likevel at de meteorologiske forholdene på lufthavnen blir gjenstand for en
mer detaljert utredning.
Polarsirkelen lufthavnutvikling AS i Rana legger til grunn en lang rullebane (ca. 2700 m), bla for å
kunne imøtekomme tilfredsstillende operasjoner med flytypen 738 ved avgang østover. For øvrig
anses de flyoperative forholdene også for dette alternativet tilfredsstillende, men flyoperasjonene ved
avgang østover vil være forbundet med noe større begrensninger enn tilfellet er for ny rullebane på
Sandnessjøen lufthavn. De meteorologiske forholdene på den aktuelle lokaliteten anses
tilfredsstillende, men Avinor har tatt forbehold om metodikken som er benyttet i beregningene av
værmessig tilgjengelighet.
Det er en svakhet knyttet til utredningen for ny lufthavn i Rana at det ikke er utredet kortere
alternative rullebanelengder (1400-2000). Generelt er det Avinors oppfatning at 2200 m for Rana vil
være tilstrekkelig for innlandsoperasjoner med større jetmaskiner.
Vefsn kommune har fått utarbeidet et forprosjekt av en mulig forlengelse av rullebanen på Mosjøen
lufthavn til 1199 m samt videre utvidelse til 1400 m. Det er også utarbeidet et alternativ med en
vridning av dagens rullebane. En eventuell utvidelse av lufthavna utover 1199 m vil være i strid med
EASAs nye felles europeiske bestemmelser for luftfarten. Hindersituasjonen rundt Mosjøen lufthavn
hører med til de mest omfattende på landets lufthavner. I praksis er det få andre lufthavner i landet
med så store sammenhengende terreng- og høye fjellformasjoner som gjennomtrenger
hinderflatene. Forenklet kan det hevdes at nærmere 80 % av restriksjonsplanens utstrekning
gjennomtrenges av hinder. Det er bare mulig å fly instrumentert til én bane på Mosjøen lufthavn.
Dette innebærer at det under ugunstige værforhold må legges opp til å gjennomføre visuell sirkling til
motsatt bane. Selv en vridning av dagens rullebane vil ikke forbedre dette forholdet. Slik sirkling
innebærer økt risiko og er ikke ønskelig.
Avinor har fått utført grove ytelsesberegninger for bruk av større flytyper på Mosjøen lufthavn. En
rullebaneforlengelse til 1199 m gir ikke mulighet til å introdusere større flytyper med flere
passasjerseter. Vektbegrensningene for disse flytypene blir så omfattende at det under normale
operasjoner ikke vil være mulig å ta med flere enn ca 30-35 passasjerer i et 50-seters fly av typen
Dash-8 300. I tillegg er det sannsynlig at EASAs nye felles europeiske bestemmelser ikke vil kunne
tillate at et eventuelt nytt lufthavnprosjekt på Mosjøen lufthavn kan bryte med kravene til hinderfrihet i
det omfanget som de foreliggende planene for utvidelse av rullebanen legger opp til. Med bakgrunn i
ovenstående, er en eventuell utvidelse av Mosjøen lufthavn, forkastet av operative årsaker.
Konklusjonen fra delområde Helgeland er så langt at alle de utredete lufthavnalternativene, bortsett
fra alternativene på Mosjøen lufthavn, vil få tilfredsstillende operative forhold, selv om det er enkelte
operative begrensninger ved noen alternativ.
3.5.4

Vegbygging og tilgjengelighet

På Helgeland gjennomføres omfattende vegforbedringer som gir betydelige reisetidsreduksjoner. Tunnel
gjennom Korgfjellet (E6 fra Osen til Korgen), ny trasé for E6 fra Mosjøen til Osen og tunnel gjennom
Toven.
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Figur 3-20 – Gammelt og nytt vegnett på Helgeland (Kilde: TØI-rapport 421/1999)

Reisevaneundersøkelser på fly viser også at en del reisende velger å kjøre den relativt lange veien til
stamruteplassene på Værnes og i Bodø for å få billigere billetter. Aktuelle avstander:









Brønnøysund - Værnes: 5:10 timer
Brønnøysund – Bodø: 7:25 timer
Sandnessjøen - Værnes: 5:45 timer
Sandnessjøen – Bodø: 5:30 timer
Mosjøen – Værnes: 4:45 timer
Mosjøen – Bodø: 5 timer
Mo i Rana – Værnes: 5:50 timer
Mo i Rana – Bodø: 3:45 timer

I trekanten Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana blir det såkalte Helgelandskrysset ferdig i 2013.
Dette reduserer reisetidene mellom tettstedene til:




Sandnessjøen- Mo
Sandnessjøen- Mosjøen
Mosjøen – Mo2

1:32 time (28 min reduksjon)
0:52 time (13 min reduksjon)
1:07 time (5 min reduksjon)

Tog fra Mosjøen til Mo i Rana tar en drøy time, men rutetilbudet er begrenset pr i dag.

2

Dagens reisetid er oppgitt til 71 min i Gule sider og 74 min i Google maps.
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Til flyplassen i Sandnessjøen må det regnes ytterligere 8 min, mens 5-6 min ekstra må regnes til
Polarsirkelen lufthavn i Rana. Dette betyr at det f eks vil ta 1:40 time fra Mo i Rana til Sandnessjøen
lufthavn.
Ytterligere reisetidsforbedringer utover dette kan ikke påregnes i perioden fram mot 2025. I dag er
det ca 3 timer med bil fra Brønnøysund til Sandnessjøen. Det er to ferger på strekningen. Det er
svært dyrt å erstatte disse og det vil dessuten ikke i nevneverdig grad endre lufthavnenes
nedslagsfelter. Aktuelle vegutbedringsprosjekter her tas derfor ikke med i analysene.
Fra Kommuneplanens arealdel for Polarsirkelen lufthavnutviklings (PLU) dokumentasjon framgår det
at det har vært en dialog mellom PLU og Statens vegvesen vedr trasevalg for ankomst til den nye
planlagte lufthavna. Lokalisering av lufthavna med terminalbygg på sørsiden av rullebanen, gjør det
naturlig å legge atkomsten til lufthavna fra E12 som ligger ca 2 km sør for rullebanen. Det vil være
behov for 2,4 km vei fra E-12 til lufthavna til en kostnad på 48 – 60 mill kr.
En mulig omlegging av E6 med trase forbi lufthavna har vært diskutert med Statens vegvesen.
Konklusjonen på denne diskusjonen er at en slik løsning ikke er aktuell i overskuelig framtid og at
etablering av den nye lufthavna ikke umuliggjør dette på et senere tidspunkt. Uansett må E6
eventuelt legges i fjelltunnel gjennom Hauan et godt stykke ned i fjellet. Det er imidlertid enighet om
at atkomstvegen skal gis en standard og kurvatur som gjør at i alle fall deler av strekningen mellom
E12 og lufthavna kan inngå i en framtidig ny E6.
3.5.5

Anleggs- og driftskostnader

Totale kostnader for etablering av ny 2000 m rullebane på Sandnessjøen lufthavn med tilhørende
infrastruktur er beregnet til ca 1,08 mrd kr. En forlengelse på Sandnessjøen lufthavn til 1199 m er
beregnet til 30 mill kr. En ny lufthavn i Rana med 2700 m rullebane er tidligere kostnadsberegnet av
AS Polarsirkelen lufthavn til ca1,14 mrd kr. En rullebane på 2200 m vil koste anslagsvis 1,04 mrd kr.
Dersom det skulle være aktuelt å etablere ny lufthavn i Rana på 1199 m bør den utformes med
arealdisponering, banebredde og sikkerhetsavstander som gjør det mulig med en senere utvidelse.
Lokalisering antas å bli der hvor Polarsirkelen lufthavn er planlagt. Kostnader for en slik løsning er
ikke beregnet i detalj, men antas å kunne ligge på omlag 0,7 mrd kr. Det er forutsatt årlige
driftskostnader på 75 og 80 mill kr ved lang lufthavn i hhv Sandnessjøen og Mo i Rana.
3.5.6

Arealforhold og miljøaspekter ved initiativene

Sandnessjøen 1199 m
Lufthavnarealet eies av Avinor. Eiendommene rundt er private landbruks- og boligeiendommer, samt
en campingplass. Reguleringsplanen for Sandnessjøen lufthavn, del 1 og 2 ble utarbeidet i 1984 og
godkjent i 1987. Denne har innarbeidet en baneforlengelse til 1600 m. Det ble 28.2.2007 gjort et
godkjenningsvedtak av en endring av deler av planen og et fornyet vedtak av hele planen. I tillegg til
reguleringsformålene flyplass og restriksjonsområder, har planen avsatt arealer til landbruk,
friluftsområder og områder for bolig og campingplass.
Baneforlengelsen vil innebære at noe mer landbruksareal må erverves til sikkerhetsområde og
utryknings-/inspeksjonsveg i nord. Ny innflygingslysrekke i nord må etableres over dyrket mark.
Dersom sikkerhetsområdet må utvides i sør, må privat veg sør for rullebanen legges om. Grunnen på
begge sider av vegen eies av Avinor. Da det meste av rullebanen allerede er opparbeidet, og
utgraving av kulturminne iht. vilkår i reguleringsplanen er gjennomført, antas det heller ikke å være
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konflikter knyttet til viktige naturtyper eller kulturminner i området. Alle de nevnte tiltakene vil ligge
innenfor arealbruk flyplass i gjeldende reguleringsplan, og krever ingen endring av denne.
Sandnessjøen 2000 m
Gjeldende regulering har avsatt områdene som berøres til landbruk, friluftsområder og område for
campingplass. Av den aktuelle flyplasslokaliteten er ca 471 daa private eiendommer, hvorav det
meste er utmark med felter av grasproduksjon. Resten av arealet eies av Avinor. På eiendommen
gnr. 15 bnr. 40 drives campingplass med utleiehytter og vandrerhjem. Tre til fire bolig- og
fritidseiendommer, samt et nedlagt småbruk, ligger innenfor området. Alle disse vil måtte erverves
ved en etablering av en ny rullebane på lufthavnen. De fleste eiendommene har strandlinje og arealet
som må erverves omfatter også sjøgrunn. Beslag av landbruksareal kan bli så omfattende at
gjenværende areal ikke er drivverdig. Dette vil ytterligere forsterke konsekvensene av tiltaket.
Det er flere registrerte kulturminner innenfor området, blant annet gravfelt, røyser og spor etter
bosettingsaktiviteter. Ytterligere kartlegging vil antakelig bli gjennomført i samband med reguleringsarbeid. Registrerte kulturminner er ikke gitt vernestatus i gjeldende reguleringsplan, men ved omregulering vil det bli stilt krav knyttet til disse. Omfattende arkeologiske undersøkelser/utgravinger må
derfor påregnes. Det er ikke kjent om det i området er registrert sårbare plantearter eller dyreliv.
«Polarsirkelen» (Mo i Rana)
Det er gjennomført regulering med konsekvensutredning for området. Reguleringsplanen med
bestemmelser ble vedtatt av Rana kommune 15.12.09. Som en del av arbeidet med
konsekvensutredning er det gjennomført kartlegging av kulturminner i området samt kartlegging av
biologisk mangfold. Det berørte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område.
Kommunedelplanen for området har avsatt et område på ca 2100 daa til flyplassformål.
Hjemmel til gjennomføring av tiltak og erverv av grunn krever en reguleringsplan med
konsekvensutredning for området. Området som er planlagt bebygget til flyplass er eiet av 19 ulike
grunneiere, og det opplyses fra PLU’s side at erverv av eiendommer vil bli igangsatt straks det
foreligger vedtak om at flyplassen skal bygges. I søndre del av det berørte området, mot E12, er det
avsatt et areal på ca 900 daa utbyggingsformål, bla skal området kunne reguleres til næringsformål.
Det ligger ikke bygninger eller anlegg innenfor selve flyplassområdet, slik det er skissert, men det må
påregnes behov for erverv av et par eiendommer.
Det foreligger registrerte kulturminner innenfor planområdet. Flere av disse ser ut til å bli direkte
berørt av en flyplassutbygging. Noen av registreringene omfatter nyere tids kulturminner, og det
forutsettes at disse kan fjernes uten ytterligere utgraving/undersøkelse. Det er gjennomført
omfattende kartlegging av berørte naturtyper og naturforhold innenfor det berørte området. Det
aktuelle flyplassområdet domineres i dag av ulike skog- og myrtyper. Det er registrert forekomst av
gammelskog innenfor området. Flere av disse omfatter fuktige og rike skogtyper, bla boreal regnskog
og rike sumpskoger.
3.5.7

Ruteopplegg, trafikkgrunnlag og ruteøkonomi

Som nevnt gir markedsvekst mulighet for og «rette ut» rutemønsteret i basissituasjonen 2025 ved at
Brønnøysund og Mo i Rana får egne ruter uten å kombineres med andre lufthavner. Mosjøen og
Sandnessjøen kjøres derimot sammen. Dette gir færre mellomlandinger, økt gjennomsnittlig
flylengde (fra 165 km til 206 km) og lavere driftskostnader.
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Bodø

Mo i Rana
Brønnøysund

Mosjøen

Rørvik

Namsos

Trondheim

Figur 3-21 – Rutemønster på Helgeland for nullalternativet i 2025

Det er forutsatt nær 20 % trafikkvekst mot 2025, men Brønnøysund og Sandnessjøen er tillagt 30 %
pga økt oljeaktivitet. Markedsstørrelsen i 2025 framkommer av Figur 3-22. Trafikkgrunnlaget er økt
fra 296 000 til 357 000. Av disse skal 248 000 sydover og 203 000 til steder sør for Trondheim.

Figur 3-22 – Prognostiserte passasjertall på Helgeland for 2025 (OSY: Namsos, RVK: Rørvik, BNN:
Brønnøysund, MJF: Mosjøen, MGN: Mo i Rana, SSJ: Sandnessjøen, BOO: Bodø, TRD: Trondheim)

I alle alternativ på Helgeland fortsettes Brønnøysund å videreføre dagens 4 frekvenser til Bodø og
Trondheim og 2 til Oslo, alle med 50 seters fly. Videre forutsettes det at Sandnessjøen i de alternativ
der rullebanen er 1199 m, deler rute til Oslo med Brønnøysund. Denne trekantruta kan da betjenes
med 50-seters fly 3 ganger pr dag på kommersiell basis.
I basisalternativet flys alle FOT-ruter med 39 seters fly. I 2025 flys det 5 ganger til Trondheim og 3
ganger til Bodø fra Mo i Rana. Sandnessjøen og Mosjøen deler ruter til Bodø (5 daglig) og
Trondheim (7 daglig), men noen av dem går direkte.
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Hvis Sandnessjøen får 2000 m og alt annet er ellers likt (ekspansjon 1), kan Osloruta betjenes med
Dash 8 – 400 med 78 seter, men markedet er for lite for større fly gitt kravet til 3 daglige frekvenser
(71 000 passasjerer). Frekvensen til Trondheim og Bodø reduseres noe for Sandnessjøen og
Mosjøen.
Hvis Mo i Rana får 2200 m og Sandnessjøen 1199 m (ekspansjon 2), kan Oslo ruta fra Mo i Rana
betjenes med Dash 8 – 400 (86 000 passasjerer), mens Oslo ruta fra Sandnessjøen drives i
kombinasjon med Brønnøysund. Frekvensen fra Mo i Rana til Trondheim reduseres da noe fordi
Oslotrafikken på FOT-rutene faller bort.
Hvis Sandnessjøen får 2000 m og Mosjøen legges ned (omstruktur 1), øker Oslo markedet noe og Oslo
ruta kan betjenes med en liten jet (125 seter, 110 000 passasjerer). Frekvensen fra Sandnessjøen til
Trondheim reduseres da ytterligere.
Hvis Mo i Rana får 2200 m, Sandnessjøen 1199 m og Mosjøen legges ned (omstruktur 2), økes Oslo
markedet også her og ruta kan betjenes med en liten jet (125 seter, 133 000 passasjerer). Frekvensen
til Bodø og Trondheim er fortsatt 3 pr dag, mens Oslo ruta fra Sandnessjøen drives i kombinasjon med
Brønnøysund.
Hvis Sandnessjøen får 2000 m og både Mosjøen og Mo i Rana legges ned (omstruktur 3), er det
marked for en stor jet (186 seter) på Oslo ruta (215 000 passasjerer). Da all trafikk nå samles på en
lufthavn er det fortsatt en god frekvens til Bodø og Trondheim (betjenes med 50 seter eller Dash 8 400).
Hvis Mo i Rana får 2200 m og både Mosjøen og Sandnessjøen legges ned (omstruktur 4), er det
marked for en stor jet (186 seter) på Oslo ruta (215 000 passasjerer). Da all trafikk nå samles på en
lufthavn er det fortsatt en god frekvens til Bodø og Trondheim (betjenes med 50 seter eller Dash 8 –
400).
En oppsummering av rutetilbudene er i Tabell 3-18. Oppsummert kan en si at Oslo rutene gir rom for
Dash 8–400 hvis ingen lufthavner legges ned, en liten jet hvis Mosjøen lufthavn legges ned og en
stor jet med 186 seter hvis to lufthavner legges ned (kun en gjenværende plass).
Tabell 3-18 – Rutetilbud i ulike scenarier, prognostisert til 2025
Fra
Til
Basis
EKSP 1
EKSP 2
OMSTR 1

MQN BOO
TRD
OSL
SSJ
BOO
TRD
OSL
MJF BOO
TRD
OSL

3
5
5
7
1
5
7
-

3
5
4
5
3*
4
5
-

3
3
3*
5
5
3
4
5
-

3
5
4
4
3**
-

OMSTR 2
3
3
3**
4
4
3
-

OMSTR 3
6
5
3***
-

OMSTR 4
6
5
3***
-

* Dash 8-400/AT7 ** Liten jet *** Stor jet. FOT-ruter betjent med 39-seter, men 50-seter på ruter med rød frekvens.

I vurderingen av alternativene er det lagt vekt på å holde mest mulig fast. F eks antas det Dash 8-100
på FOT-rutene i basisalternativet selv om disse flyene må fases ut. Dette gjøres for å kunne rendyrke
effektene av rullebaneforlengelse og lufthavnnedleggelse. I omstruktureringsalternativ 1 og 2
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betjenes FOT-rutene med 50 seter på Sandnessjøen. I omstruktureringsalternativ 3 og 4 betjenes
alle FOT-ruter med 50 seter.
I beregningene er passasjertall, priser og frekvenser tilpasset slik at driftsøkonomien går i balanse /
lite overskudd på de kommersielle rutene. I tillegg er etterspørselen vurdert i lys av prisforskjellene
mellom direkterute og å reise via Trondheim og forskjellene i reisetid til lufthavnene og total reisetid.
Dette krever noe iterering for å få de ulike beregningene til gå opp. På basis av det oppsatte
ruteopplegg er flyselskapets kostnader og inntekter beregnet.
Rundturkostnaden til Oslo for en 50 seters maskin er drøyt 80 000, mens den for en 186 seters jet er
opp mot 160 000. Rundturkostnaden pr flytype vil variere noe mellom ulike operatører. Det kan være
15 – 20 % forskjell mellom aktuelle aktører. Setekostnadene for en stor jet maskin blir imidlertid langt
lavere enn for en 50 seters maskin (ca. 900 kr mot nær 1800 kr t/r). Det er viktig å finne riktig
flystørrelse i forhold til markedsstørrelsen om flyselskapet skal kunne skape lønnsomhet på rutene.
Alle Oslo rutene synes å gå i balanse/ med overskudd, unntatt 125-seter på Sandnessjøen som får et
underskudd de første årene.

Figur 3-23 Kostnad for fly og pr sete tur/retur Oslo (ekskl passasjeravhengige kostnader)

Når hovedtyngden av Oslo trafikken faller ut av FOT-rutene som følge av økt trafikk på ulike nye
direkteruter til Oslo, må FOT-produksjonen tilpasses. Samtidig er det grenser for hvor langt ned på
antall frekvenser det er ønskelig å gå. I alle alternativer er det derfor beholdt minst 3 daglige
frekvenser på FOT-rutene selv om belegg kan bli vel lavt. Kostnadene er i utgangspunktet basert på
dagens kostnadsnivå. Trafikkgrunnlaget på FOT-rutene blir ca 72 000 til Bodø og 85 000 til
Trondheim med kun én lufthavn igjen (omstruktur 3 og 4). I omstruktur 1 og 2 er trafikken til Bodø på
omtrent samme nivå, mens Trondheims trafikken er større (hhv 128 og 89 tusen passasjerer) fordi
Oslo rutene ikke er like gode.
Hvis vi kun ser på stedene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana, er dagens FOT-tilskudd 101 mill
kr. I basisalternativet er FOT-tilskuddet redusert med 15 mill kr til drøyt 86 mill kr pr år som følge av
trafikkvekst og at rutene rettes ut med færre mellomlandinger. I de alternativer hvor det nedlegges to
lufthavner, reduseres FOT-tilskuddet med rundt 50 mill kr pr år til et nivå på ca 37 mill kr pr år, altså
64 mill kr lavere enn i dag. Dersom Mosjøen lufthavn nedlegges, Mo i Rana forlenges og
Sandnessjøen er 1199 m (omstruktur 2), reduseres også FOT-tilskuddet med 50 mill kr. Hvis
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Mosjøen nedlegges og det derimot er Sandnessjøen som forlenges til 2000 m og Mo i Rana lufthavn,
Røsvold, fortsatt eksisterer (omstruktur 1), reduseres FOT-tilskuddet med 22 mill kr til 64 mill kr.
Det er tatt hensyn til at rutedriftskostnadene vil reduseres med anslagsvis 10 % når det åpnes for 50
seters fly og konkurranse blant flere tilbydere på FOT-nettet. Tilskuddet øker noe ift basisalternativet
hvis alle lufthavnene beholdes fordi trafikkbortfallet (inntektene) er større enn frekvensreduksjonen
på FOT-nettet (kostnadene). FOT-nettet på Helgeland er verre å drive enn i Lofoten fordi trafikken
skal i to retninger og fordi bortfallet av trafikk på FOT-nettet blir høyt.
Tabell 3-19 – FOT-tilskudd på Nordre Helgeland. Mill kr.

Dagens
Basis 2025
1 lang lufthavn igjen (Sandnessjøen el Mo i Rana)
Mosjøen nedlagt, Sandnessjøen 1199, Mo i Rana 2200
Mosjøen nedlagt, Sandnessjøen 2000, Mo i Rana 800

101
86
37
37
64

Figur 3-24 – Kostnader, inntekter og tilskudd på FOT-rutene i ulike alternativer.

Trafikkbortfallet på ruta Trondheim-Oslo består av tilbakeført lekkasje og passasjerer som i dag
reiser til Trondheim/Bodø og videre til Oslo og Sør- Norge derfra. Et bortfall på 180 000 passasjerer
tilsvarer 2-3 rundturer pr dag med 186 seters fly. Det er bortfallet av transferpassasjerer som berører
FOT-rutene. Dessuten reduseres Avinors inntekter knyttet til gjennomgående FOT-passasjerer og
deres tilhørende flybevegelser.
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Figur 3-25 – Bortfall av passasjerer OSL – TRD i ny struktur (MQN: Mo i Rana, SSJ: Sandnesjøen)
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3.5.8

Samfunnsøkonomisk analyse

Hovedresultater er gitt i Tabell 3-20. Før presentasjon av Hovedresultatene i den
Samfunnsøkonomiske analysen for Helgeland minner vi om de 6 ulike løsningsmodellene
Lufthavn
Sandnessjøen
Mosjøen
Mo i Rana

Ekspansjon 1 Ekspansjon 2 Omstruktur 1
2000 m
1199 m
2000 m
800 m
800 m
800 m
2200 m
800 m

Omstruktur 2 Omstruktur 3
1199 m
2000 m
2200 m
-

Omstruktur 4
2200 m

Tabell 3-20 – Oppsummering av den samfunnsøkonomiske lønnsomhet for Helgeland 2025-2050, 2011 kr
Samfunnsøk. endring ift nullalternativ
Eksp 1 Eksp 2 Omstr 1 Omstr 2 Omstr 3 Omstr 4
Reiser i arbeid
373
945
758
1347
1107
1391
Øvrige reiser
173
401
418
746
828
863
Økt trafikantnytte i alt
546
1345
1176
2094
1935
2254
Herav for eksisterende trafikk
538
1286
1124
1971
1894
2143
Herav for nyskapt/avvist trafikk
9
60
52
123
41
111
Gevinst ulykkeskostnader
68
64
141
143
50
104
Gevinst klimautslipp
23
22
49
49
17
36
Avinor, investering/avvikling
-1030
-1028
-1049
-1047
-1068
-1038
Avinor, driftskostnader
-848
-1001
-396
-562
103
-5
Flyselskap, produsentoverskudd*
-229
-80
26
752
754
669
Avinors avgiftsproveny, NNV*
-67
-114
-15
-86
-166
-139
Skattevirkninger endret FOT-tilskudd
-23
-19
82
182
180
174
Netto nåverdi (NNV)
-1559
-810
15
1525
1805
2055
FOT-tilskudd, NNV u/skattekostnad*
Billettpris (kr) til Oslo én vei
Gjennomsnitt
Endring Sandnessjøen
Endring Mosjøen
Endring Mo i Rana
Flytid (min) direkte til Oslo 1 vei

-115

-96

409

910

899

870

1358
-243
-245
-495
90

1216
-385
-387
-638
95

1051
-550
-552
-802
80

1021
-580
-582
-833
85

864
-737
-739
-990
80

864
-737
-739
-989
85

Resultatene av de samfunnsøkonomiske analysene kan også framstilles som i Figur 3-26. Her
framkommer det tydelig at alternativene med én lang gjenværende lufthavn og alternativet med 2200
m i Mo og 1199 m i Sandnessjøen er de tre alternativer med størst nytte for trafikanter og flyselskap.
Det samlede samfunnsøkonomiske overskuddet er dermed også klart høyest for disse alternativene.
Aller høyest er overskuddet når det kun er én lufthavn igjen, men dette innebærer relativt lang
tilbringerreise til lufthavn for noen steder (avhengig av lokalisering).
Ekspansjon 1 gir liten nytte fordi det bare gjøres tiltak på Sandnessjøen samtidig som den aktuelle
Oslo ruta ikke får trafikkgrunnlag nok til å forsvare billettpriser som øker nytten vesentlig i forhold til
kostnadene. Tilskuddsbehovet øker på FOT-rutene fordi de lokale rutene tappes for inntekter uten at
kostnadene synker tilsvarende. Totalt er samfunnsøkonomisk nettonytte -1,5 mrd kr.
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Figur 3-26 – Oversikt over samfunnsøkonomiske analyser for Helgeland (SSJ: Sandnessjøen, MSJ: Mosjøen,
Mo: Nye Mo i Rana)

Ekspansjon 2 gir mer enn dobbelt så høy trafikantnytte som Ekspansjon 1. Her bygges Polarsirkelen
ut i tillegg til forlengelse av Sandnessjøen. Dermed får vi bedre forbindelser til Oslo på begge
lufthavnene samtidig som markedsgrunnlaget på Mo i Rana lufthavn er stort nok til å forsvare en
lavere billettpris. Samtidig er Avinors kostnader høyere fordi det nå blir kostnadsøkning på 2
lufthavner. Totalt er samfunnsøkonomisk nettonytte -0,8 mrd kr.
Omstruktur 1 er svakt lønnsomt samfunnsøkonomisk (0,1 mrd kr). Her gjøres det riktignok bare tiltak
på Sandnessjøen, men med nedleggelsen av Mosjøen lufthavn blir markedet stort nok til å forsvare
et lite jetfly til Oslo og billettprisen blir vesentlig lavere til Oslo. Med nedleggelsen av Mosjøen lufthavn
blir også Avinors driftskostnader redusert. Hvis det her forutsettes at det også må bygges en 1199m
rullebane i Mo (Omstruktur 1b) øker investeringsbeløpet kraftig (ca 0,65 mrd kr, restverdi fratrukket).
Nytten øker nesten tilsvarende og FOT-tilskuddet reduseres slik alternativet blir mer noe mer
lønnsomt (0,2 mrd kr).
I Omstruktur 2 er trafikantnytten nær 2 milliarder når Polarsirkelen suppleres med 1199 m på SSJ og
Mosjøen lufthavn nedlegges. Markedsgrunnlaget direkte til Oslo blir omtrent som i Omstruktur 1, men
i tillegg kommer det også Oslo rute via Brønnøysund fra Sandnessjøen. Behovet for FOT-tilskudd
synker i dette alternativet men Avinors driftskostnader øker. I alt gir dette alternativet en
samfunnsøkonomisk nettonytte på 1,5 mrd kr.
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I Omstruktur 3 og Omstruktur 4 øker nytten ytterligere til 1,8 – 2,0 mrd kr Avinors driftskostnader er
lavere enn i de andre alternativene. Oslo ruta blir bedre, men fordelen oppveies delvis av lengre
tilbringerreiser for mange av passasjerene. At nytten er noe høyere i 4 enn i 3 kan tolkes som at
tyngdepunktet av passasjerene skal til/ fra steder som befinner seg noe nærmere Polarsirkelen enn
Sandnessjøen (større marked i Mo). Den ekstra nytten i Omstruktur 4 oppveies delvis av lavere
produsentoverskudd og høyere drifts- og investeringskostnader for Avinor enn i Omstruktur 3.
I alle alternativer går billettprisen til Oslo ned. Den går mest ned i omstruktur 3 og 4 hvor en stor jet
kan benyttes.
Reisetiden til lufthavn varierer med alternativ og dermed også nytten for de enkelte nedslagsfelt.
Sandnessjøen får stor nytte i alternativ 1 og 3 hvor Sandnessjøen har 2000 m, mens Mo i Rana får
stor nytte i alternativ 2 og 4 hvor Mo i Rana har 2200 m. Siden Mo i Rana er et større marked, blir
nytten størst der. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv i Mosjøen er samfunnsøkonomisk nytte
positiv i alle alternativ, også de med nedleggelse. Bakgrunnen for dette er at de får fordeler av bedret
tilbud på nabolufthavnene og at reisetiden dit ikke er for lang.

Figur 3-27 – Trafikantnytte etter område og alternativ. MQN; Mo i Rana, MJF; Mosjøen og SSJ; Sandnessjøen

3.5.9 Bedriftsøkonomisk analyse for Avinor
Driftskostnadene for lokale lufthavner er i dag 27 mill kr. Driftskostnader ved 2000 m på
Sandnessjøen blir 75 mill kr og 80 mill kr ved 2200 m på Polarsirkelen lufthavn.
Tabell 3-21 – Oversikt over bedriftsøkonomiske analyse for Avinor – ulike alternativer på Helgeland

Endring driftsresultat
Investering
Avviklingskostnader/
eiendomsverdi
Nåverdi

EKSP 1
-47
-1 077

-1 548

EKSP 2
-54
-1074*

OMSTR 1
-22
-1 077

OMSTR 2
-27
-1074*

OMSTR 3
-3
-1 077

OMSTR 4
-6
-1 043

1

-20

-19

-33

-39

-1 545

-1 203

-1 323

-1 008

-1 016

* 31 mill kr på Sandnessjøen og 1043 mill kr på Polarsirkelen. Alle tall i mill kr viser endringer totalt for Avinor i
forholdt til dagens struktur. For investeringene benyttes forventningsverdien P-50.
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3.5.10 Konklusjon og anbefaling
Det er her vurdert de tre lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Brønnøysund ligger over
to timer med bil unna øvrige lufthavner og forutsettes uendret. Det er her vurdert 1199 m og 2000 m
på Sandnessjøen og ny lufthavn på 2200 m i Mo i Rana. Med 1199 m på Sandnessjøen vil en kunne
operere en trekantrute med Brønnøysund til Oslo. Alle de foreslåtte alternativene er teknisk mulige
løsninger uten særlig operative begrensninger.
Anleggskostnadene er beregnet til 1,08 mrd kr for 2000 m på Sandnessjøen og 1,04 mrd kr for 2200
m på «Polarsirkelen lufthavn» i Mo. Forutsetningen for å bygge en lang rullebane er at minst én
flyplass legges ned. Dette er nødvendig både av økonomiske hensyn, og for å få et tilstrekkelig
trafikkgrunnlag for direkterute med jetfly til Oslo på flyplass med lang rullebane. Mosjøen lufthavn
ansees av operative årsaker uegnet for videre utvidelser, den har minst trafikk og er dermed best
egnet for nedleggelse. Mosjøen har også kortere reiseveg til begge alternative lokaliseringer enn de
to andre stedene.
Bedriftsøkonomisk er alle alternativer som innebærer rullebaneforlengelse eller ny lufthavn,
ulønnsomme for Avinor. Ekspansjonsalternativer der en utvider Sandnessjøen eller bygger ny
lufthavn i Mo uten å legge ned lufthavner er også samfunnsøkonomisk ulønnsomme.
Hvis området skal betjenes med kun to lufthavner gir ny lufthavn med opptil 2200 m i Mo og utvidelse
til 1199 m i Sandnessjøen god samfunnsøkonomisk lønnsomhet (+1,5 mrd kr). Man får da nytte av
direkterute til Oslo på begge steder. Den motsatte løsning, 2000 m i Sandnessjøen og 1199 m i Mo,
har langt dårligere samfunnsøkonomi pga høyere investeringskostnader. Alternativet forutsetter
nedleggelse av lufthavna i Mosjøen for at det skal bli trafikkgrunnlag for direkterute til Oslo med jetfly.
Aller best blir imidlertid den samfunnsøkonomiske lønnsomheten hvis én stor lufthavn erstatter
dagens tre lokale lufthavner. Da blir det trafikkgrunnlag for en stor jetmaskin med tre daglige
frekvenser til Oslo. Den samfunnsøkonomiske nettonytten ligger da i størrelsesorden 1,8-2,0 mrd kr
både om flyplassen lokaliseres til Sandnessjøen eller Mo i Rana. Da går også FOT-kostnadene går
ned med anslagsvis 50 mill kr pr år ift basisalternativet 2025, og ca 65 mill kr lavere enn i dag.
Samtidig innebærer dette 1:35 time reiseveg til lufthavn enten fra Sandnessjøen eller Mo.
Ut fra en totalvurdering anses lang rullebane i Mo og 1199 m i Sandnessjøen best å ivareta framtidig
regional utvikling på Helgeland, både for petroleumssektoren og næringsmiljøet i Mo.

3.6
3.6.1

Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet
Presentasjon av området

På Vestlandet nord for Bergen er det fem lokale lufthavner, Sogndal, Førde, Florø, Sandane og
Ørsta-Volda. Danish Air Transport opererer rutene på Florø som har 1199 m rullebane med ATR 42
med 46 seter fram til 1.april 2012, deretter overtar Widerøe. Widerøe betjener også de resterende
ruter med Dash 8 - 100 med 39 seter. Regionrådet og Flora kommune har i høringsuttalelse sagt at
dagens lufthavn i Florø dekker det regionale behovet for lang tid framover.
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Figur 3-28- Operativt mønster på Vestlandet

Florø har fem daglige rundturer til Oslo og fem til Bergen. Førde har fem daglige rundturer til Oslo og
to til Bergen. Ørsta/Volda har fem daglige avganger til Oslo som alle er uten mellomlanding. Til
Bergen er det to daglige avganger som alle mellomlander i Sogndal. Sogndal har fem daglige
avganger til Oslo, hvorav tre er uten mellomlanding. De øvrige rutene mellomlander i Førde eller
Sandane. Det er to daglige avganger til Bergen. Sandane har fire daglige avganger til Oslo, to er
uten mellomlanding. De øvrige mellomlander i Sogndal eller Førde. Reisende mellom Sandane og
Bergen må bytte fly i Sogndal og det er to daglige reisemuligheter hver veg.
Tabell 3-22 – Antall frekvenser til Bergen og Oslo fra lokale lufthavner i Sogn og Fjordane og på Nord-Vestlandet

Lufthavn
Kode
OSL
BGO

Førde
FDE
5
2

Florø
FRO
5
5

Ørsta-Volda
HOV
5
2

Sandane
SDN
4
2

Sogndal
SOG
5
2

Flytrafikken (kommet/reist) i 2011 var 122 000 på Florø, 83 000 på Førde, 48 000 på Sogndal, 36 000
på Sandane og 99 000 på Ørsta/Volda. Fra Førde og Sogndal er det en viss lekkasje til Bergen (ca
20 %). I tillegg er det relativt stor lekkasje til Ålesund fra Ulstein og Herøy som etter åpningen av
Eiksundsambandet i 2008 sogner til Ørsta-Volda lufthavn pga fast vegforbindelse, men som samtidig
har hurtigbåtforbindelse til Ålesund lufthavn.
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Figur 3-29 – Passasjerer (1000) på lokale lufthavner på Vestlandet 2011.

Figur 3-30 – Samlet fordeling på destinasjoner for lokale lufthavner på Vestlandet.

57 % skal til/fra Oslo eller utlandet og 33 % til Sør-Norge ellers. Florø har et høyt innslag av oljerelatert trafikk.
Befolkningsutviklingen i området er relativt positiv. Vekst ventes for de neste 20 år, særlig i
nedslagsfeltet til Ørsta-Volda.

Tabell 3-23 – Befolkningsutvikling i berørte kommuner på Vestlandet 1990 - 2030
Lufthavn 1990 2011 2030 2011-30 %-vis Kommuner i nedslagsfeltet
Florø 14424 15498 16799
8,4
Flora, Bremanger
Førde 28519 30902 35421
14,6
Høyanger, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal
Sogndal 28631 28023 31178
11,3
Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster
Sandane 29465 28675 30902
7,8
Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Gloppen, Stryn
Ørsta-Volda 31997 35312 43276
22,6
Herøy, Ulstein, Ørsta, Volda
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De fem lokale lufthavnene på Vestlandet sysselsetter i alt drøyt 240 personer. Inklusive
ringvirkninger, blir samlet lufthavnrelatert sysselsetting på nær 400 personer.
Olje- og gassutviklingen utenfor Florø vil spille en stor
rolle for behovet for flytransport framover. Florø har
helikopterbase og et stort kontaktbehov til oljemiljøene
i Stavanger og Bergen. I mars 2010 ble
Redningstjenestens nye helikopterbase på Florø
åpnet. Forsvaret har 40 ansatte og hangar og
forlegninger på den nye basen.
Førde er fylkessenter og har fylkessykehuset. Sogndal
er et utdanningssenter og har dessuten statlige
kontorer. I tillegg ligger et svært aktivt maritimt miljø i
Ulstein, Herøy og Hareid som i økende grad har
begynt å bruke Ørsta-Volda lufthavn etter åpning av
Eiksundsambandet i 2008. Disse brukte Ålesund før
og gjør det også delvis i dag.
Florø har en betydelig helikoptertrafikk ut til sokkelen (44 000 passasjerer i 2011). Oljearbeiderne
kommer i hovedsak til og fra Florø med fly. I Florø skaper mannskapsskiftet på forsyningsfartøy og
bore- og leteskip kapasitetsbehov når mannskapet på båtene skal skiftes ut. Alle skal ut og alle vil
hjem på samme tid. I en slik situasjon vil større fly være nyttig. Samtidig sprer reisebehovet seg på
tre byer, Oslo, Bergen og Stavanger. DAT flyr nå fra Stavanger til Florø om morgenen med retur om
ettermiddagen. Ut fra dette hensyn er det hensiktsmessig med mindre fly for å dekke spredning over
døgnet og destinasjoner. Mannskapsskifte kan også gi marked for hotellovernattinger. Florø har
videre verft, oppdrettsnæring og fiskeforprodusent (TØI-rapp 1078/2010, Potensialet for Florø
lufthavn i et regionalt perspektiv).
3.6.2

Aktuelle scenarier

Tabell 3-24 Alternative rullebaneforlengelser i Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet
Lufthavn
Ekspansjon
Omstrukturering
Florø lufthamn
1199
2000
Førde lufthamn, Bringeland
1199
Legge ned
Sandane lufthamn, Anda
800
800**
Sogndal lufthamn, Haukåsen
1199+*
1000
*Behov for ekstra banelengde p.a høyden over havet
** En nedleggelse av Sandane vil ikke påvirke de samfunnsøkonomiske analysene i vesentlig grad

3.6.3

Teknisk operative konklusjoner på Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet

Det er i denne utredningen ikke gjennomført operative vurderinger av en mulig ny rullebane på 2000
m på Florø lufthamn. Fylkeskommunen og Flora kommune anser at dagens lufthavn er tilstrekkelig
for å dekke behovet lang tid framover. Grove forundersøkelser tyder på at det rent anleggsteknisk er
mulig å etablere en slik ny rullebane, men det gjenstår en flyoperativ vurdering av hvilke muligheter
som åpner seg mht bruk av ulike flytyper for et slikt rullebanealternativ.
Rent anleggsteknisk er det mulig å forlenge rullebanene på Førde og Sogndal lufthavner. Begge
lufthavnene har betydelige operative utfordringer, og det er stor usikkerhet knyttet til hvor store
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gevinster som kan oppnås gjennom en baneforlengelse til 1199 m på Førde lufthamn og 1350 m på
Sogndal lufthamn. I et eventuelt oppfølgende utredningsarbeid må det avklares hvilke
beslutningshøyder som kan legges til grunn på begge lufthavnene. Begrensningene er sannsynligvis
størst på Førde lufthamn pga. utfordrende terreng- og hinderforhold i omgivelsene. Det kan ikke sees
bort fra at 50-seters fly i praksis ikke er egnet for operasjoner på plassen selv om rullebanen
forlenges.
For Sogndal lufthamn vil det sannsynligvis være mulig å operere 50-seters fly med enkelte operative
restriksjoner. Rullebanen på Sogndal ligger på ca 500 m over havet og krever dermed lengre
rullebane enn ved havnivå. I dette tilfellet kreves 1350 m rullebane. En baneforlengelse på Sogndal
lufthamn til 1350 m, vil sannsynligvis ikke kunne godkjennes av nytt EASA regelverk pga den
geometriske utformingen av dagens lufthavn (større sikkerhetsområder i baneendene og på siden
kreves). Dette innebærer at et 50-seters fly på Sogndal med 1199 m rullebanelengde vil kunne få
store vektrestriksjoner.

Figur 3-31 – Oversikt over lufthavner på Vestlandet

3.6.4

Vegbygging og tilgjengelighet

Fra Førde til Bergen er det drøyt 3 timer med bil, fra Sogndal 3½ time. I dag utgjør flytiden, inklusive
oppmøtetid og reise til og fra lufthavnene, snaut 2 timer. Besparelsen med fly er da på mellom 1 og
1½ time. Fra Sandane er det drøyt 4 timer med bil til Bergen, og man sparer 1½ time med fly.
Rv5 mellom Førde og Florø er kraftig utbedret i perioden 1995-2005. Det er nå ca 50 min mellom de
to byene. Det er også en viss pendling mellom dem (Lian, Rønnevik, 2010). Fra Førde er det 15 min
opp til egen lufthavn på Bringelandsåsen. Fra Førde sentrum blir differansen i reisetid til de to
lufthavnene på 35 min.
Før 1986 gikk trafikken mellom Førde og Sogndal via Høyanger. Reisetiden var vel 3½ timer. Etter at
Fjærlandstunnelen og Frudalstunnelen kom på plass, er reisetiden mellom Førde og Sogndal lufthavn
redusert til 1½ time.
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Trafikk mellom Ulsteinvik og Ørsta-Volda Lufthamn hadde fram til 2007 en reisetid på 1:05 time
(inklusive fergeoverfart, ingen ventetid). Etter åpning av Eiksundtunnelen, er reisetiden redusert til en
halvtime, noe som har ført til økt trafikk over Hovden fra øykommunene i vest, på bekostning av
Vigra.
Mellom Stryn og Ørsta-Volda lufthamn er det i dag en reisetid på 1:45 time. Fra høsten 2012 er
Kvivsvegen ferdig, og reisetiden reduseres til 1:05 t. Andre prosjekter som er med i Vegvesenets
stamnettutredning vil gi følgende reisetidsreduksjoner:




Mellom Førde og Florø: 0-5 min
Mellom Sandane og Førde lufthamn: 10-15 min
Mellom Førde sentrum – Sogndal lufthavn: 5-10 min

Tabell 3-25 – Reiseavstander i Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet – i timer

Reiseavstander Sogn og Fjordane og NordVestlandet
Førde - Bergen
Førde - Sogndal
Førde - Florø
Sandane - Bergen
Ulsteinvik - Ørsta/Volda før Eikstunnel
Ulsteinvik - Ørsta/Volda nå
Stryn - Ørsta/Volda
Når Kvivsvegen kommer
Volda - Ålesund
Ny E39 - alt Fefast Volda - Ålesund
Ny E39 - alt Hafast Volda - Ålesund

3.6.5

I dag
03:00
03:30
00:50
04:00
01:05

Nye veiprosjekter realisert
03:20
00:45

00:30
01:45
01:05
01:22

inkl ferge
00:41 (Via Festøy )
00:55 (Via Hareid )

Anleggs- og driftskostnader

Utbyggingskostnader for utvidelse til 1199 m på Sogndal er kalkulert til 145 mill kr. En eventuell
utvidelse til 2000 m i Florø er ikke utredet operativt eller teknisk, men antas å kunne utføres på
samme lokalisering som eksisterende lufthavn. På grunn av krav til avstand til bygninger og
andre hinder, vil det måtte anlegges en helt ny flystripe og det vil bli relativt stor utfylling i sjøen.
Kostnadene forventes derfor å bli noe høyere enn en tilsvarende utvidelse i Sandnessjøen og anslås
til om lag 1,3 mrd kr. Driftskostnadene er rundt regnet 25-29 mill kr på kortbaneplasser og 70 mill kr
på plasser med 2000 m rullebane.
Regionrådet og Flora kommune har i en uttalelse til Avinor understreket at de mener dagens lufthavn
dekker det regionale behovet for lang tid framover. 2000 m på Florø er likevel omtalt fordi Avinor som
infrastrukturtilbyder skal ha en nødvendig framtidsrettet beredskap.
3.6.6

Arealforhold og miljøaspekter vedrørende initiativene

Siden det ikke er noen anbefalte initiativ i denne regionen, beskrives ikke arealforhold og
miljøaspekter nærmere her.
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3.6.7

Ruteopplegg, trafikkgrunnlag og ruteøkonomi

Situasjonen på Vestlandet skiller seg klart fra Nord-Norge. I Nord-Norge er motivet for lenger
rullebane å få direkteruter til Oslo. På Vestlandet har man dette allerede. Gevinsten ved å få inn
større fly/jetfly blir derfor mindre fordi flytiden ikke endres nevneverdig.
I dag er det relativt høy frekvens til Oslo fra Vestlandet. Florø har 4 daglige frekvenser og Førde har 5
frekvenser. Med økt trafikk vil dette øke med en frekvens i basisalternativet 2025.
Trafikken på Førde og Florø samlet er i dag ca 200 000 passasjerer og forutsettes å øke til 240 000 i
2025. 63 % av disse skal til Oslo (152 000 passasjerer). I dag er prisene relativt lave pga subsidier.
Det er vanskelig å tenke seg en betydelig investering i lengre rullebanene uten at FOT-tilskuddet
faller bort. Dette betyr at nye ruter må kunne gå i balanse med lavere billettpriser og noe høyere
trafikk enn i dag.

Figur 3-32 – Passasjertall 2025 fordelt mellom ruter til Oslo og Bergen.
FDE- Førde, FRO- Florø, HOV- Ørsta-Volda, SDN- Sandane og SOG – Sogndal.

Fra Hovden er det stor lekkasje til Ålesund lufthavn. Dette gjelder særlig de nordlige delene av
nedslagsfeltet (Ulstein, Hareid).
Dersom en setter inn større fly, vil dette redusere frekvensen. Formålet med større fly må derfor
være at setene kan produseres billigere med lavere priser og uten FOT-tilskudd. I dag har DAT et
tilskudd på Florø på 19,7 mill kr pr år for både Bergens- og Oslo ruta (167 kr pr passasjer). Det er en
fordel å kunne kombinere to ruter med ulike lengde på samme lufthavn. Hvis Oslo ruta skal drives
med større fly på kommersielt grunnlag, vil Bergens ruta likevel være avhengig av tilskudd som trolig
vil bli høyere enn ved samdrift med Oslo ruta. Tilskuddet på Førde er i dag 17 mill kr pr år og 215 kr
pr passasjer. Tilskuddet på Sandane og Sogndal er ca 30 mill kr pr år på hver. Dette tilsvarer et
tilskudd pr passasjer (2011) på 810 kr på Sandane og 610 kr på Sogndal. I basisalternativet er det
samlede FOT-tilskuddet beregnet til drøyt 90 mill kr mot 117 mill kr i dag.
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Figur 3-33 – Mulig betjeningsmønster Vestlandet – Ekspansjon

Ekspansjon innebærer forlengelse av Sogndal til 1199 m som eneste flyoperative realistiske
endring. Vi forutsetter da at 50-seters fly kan benyttes der (har sett bort fra operative eventuelle
begrensninger). Sandane må da kombineres med Førde og Ørsta-Volda istedenfor med Sogndal.
Rutemønster og rutetabell er vist under. I dette alternativet kan samme selskap, f eks DAT, betjene
Florø og Sogndal til Oslo med overskudd. Det samlede FOT-tilskuddet går ned med anslagsvis 27
mill kr pr år.
Tabell 3-26 – Daglige frekvenser til Oslo (Ekspansjon)

Frekvens OSL
Frekvens BGO

FDE
7*
3

FRO
5
6

HOV
8
3

SDN
4**

SOG
4
3

* Delvis i kombinasjon med Sandane (SDN) **Delvis i kombinasjon med Førde (FDE)

Omstruktur innebærer at Florø forlenges til 2000 m mens Førde legges ned. Sandane ble også
vurdert, mens reisetida til Florø på 1 ½ time ble vurdert som for lang for nedleggelse. Øvrige
lufthavner beholdes som i dag.
Ved bruk større (jet)fly på Florø må frekvensen reduseres. Med 125-seters jet vil en frekvens på 4
være tilpasset et marked på 170 000 passasjerer (ca 60 % kabinfaktor). Her blir trafikken noe lavere
(155 000), slik at et FOT-tilskudd på 17 mill kr er nødvendig på ruta. I tillegg kreves 5-6 mill kr
tilskudd på Florø-Bergen. På den annen side faller tilskuddet og driftskostnadene på Førde bort. Det
samlede FOT-tilskuddet på Vestlandet reduseres med ca15 mill kr.

Tabell 3-27 – FOT – tilskudd for analyserte lufthavner på Vestlandet i ulike alternativer
I dag
Basis 2025
Florø 2000 -endring
Sogndal 1199 - endring
Florø
20
2
Førde
17
-17
Sogndal
30
0
-27
Sandane
30
0
sum
117
90
-15
-27
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3.6.8

Samfunnsøkonomisk analyse

Tabell 3-28 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet, mill 2011 kr.
Samfunnsøk. endring ift nullalternativ
Sogndal 1199
Florø 2000
Reiser i arbeid
5
142
Øvrige reiser
12
344
Økt trafikantnytte i alt
17
487
Herav for eksisterende trafikk
16
472
Herav for nyskapt/avvist trafikk
1
15
Gevinst ulykkeskostnader
0
-38
0
-5
Gevinst klimautslipp
-120
-1 278
Avinor, investering/avvikling
-63
--259
Avinor, driftskostnader*
490
133
Flyselskap, produsentoverskudd*
-30
-101
Avinors avgiftsproveny, NNV*
99
44
Skattevirkninger endret FOT-tilskudd
Netto nåverdi (NNV)
392
-1018

Det mest gunstige alternativet er om det kan settes inn 50-seters fly på Sogndal. Dette gir en positiv
samfunnsøkonomisk nytte på 0,37 mrd kr. Det er reduksjonen i flydriftskostnadene som skaper
overskuddet, dvs at en 50-seters maskin drevet av selskap med lavere kostnader enn dagens, kan
ha ruter på Sogndal samtidig med rutene på Florø. Resultater av den samfunnsøkonomiske analysen
kan også framstilles som i Figur 3-34.
Forlengelse av rullebanen i Florø og nedleggelse av Førde gir en viss trafikantnytte, selv om reisende
fra Førde må reise lenger til lufthavn fordi billettprisene går ned. Likevel er denne gevinsten ikke nok til
å veie opp for de store investeringskostnadene. Det bør påpekes at økt produsentoverskudd for
flyselskapene i hovedsak inneholder effekten av at en annen aktør med lavere kostnader kommer inn.
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Figur 3-34 – Resultater av samfunnsøkonomisk analyse for Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet

Det kan i tillegg nevnes at ny flyplass på 1199 m på Hundvikfjellet i Eid kommune som alternativ til
Sandane lufthamn er registrert som lokalt intitativ av R2 prosjektet. I forbindelse med møter med
Sogn og Fjordane fylkeskommune og kommunene i fylket er det ikke framkommet informasjon om at
noen jobber aktivt med dette initiativet. Forslaget er heller ikke nevnt i fylkeskommunens
henvendelse til Avinor i tilknytning til det pågående NTP-arbeidet og er derfor ikke vurdert i denne
NTP-runden.
3.6.9

Konklusjon og anbefaling

Rent anleggsteknisk er det mulig å forlenge rullebanene på Førde og Sogndal lufthavner. Begge
lufthavnene har imidlertid betydelige operative utfordringer, og det er liten gevinst som kan oppnås
gjennom en baneforlengelse til 1199 m på Førde lufthamn og 1350 m på Sogndal lufthamn. En
baneforlengelse på Sogndal til 1350 m, som er nødvendig pga høyden over havet, vil imidlertid
sannsynligvis ikke kunne godkjennes av nytt EASA regelverk pga for smale og for korte
sikkerhetsområder. Et 50-seters fly på Sogndal med 1199 m rullebane vil få store vektrestriksjoner.
Det er ikke økonomisk grunnlag for en jetrute til Oslo fra Florø om rullebanen forlenges til 2000 m.
Nytten av lengre rullebane er dessuten mindre enn i Nord-Norge fordi det allerede er direkteruter til
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Oslo og tidsbesparelsen ved bruk av større fly er minimal. Ruta vil kreve et tilskudd og samfunnsøkonomien er klart negativ. Det mest gunstige alternativet er om det kan benyttes 50-seters fly på
Sogndal lufthamn. Dette er imidlertid forbundet med enkelte teknisk operative begrensninger.
Løsningen gir imidlertid positiv samfunnsøkonomisk nytte og FOT-tilskuddet kan reduseres med 26
mill kr pr år, hovedsakelig fordi det forutsettes ny aktør med lavere kostnader.
Det anbefales ingen endringer i lufthavnstrukturen i Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet. Alle
lufthavnene har direkteruter til Oslo. Dette er i tråd med Fylkeskommunens ønske. Når det gjelder
rullebaneforlengelse på Sogndal, anbefales det å avvente til konsekvenser at nytt EASA reglement
innføres. Uavklarte trasevalg for utbedret E39 er også en grunn til at en bør vente med tiltak.
Framtidige vegforbedringer og utfasing av Dash-8 aktualiserer behovet for en ny gjennomgang i
neste NTP.

3.7

Andre geografiske områder, andre endringer i reisetilbud og vurdering av
enkeltstående initiativ

I det videre er initiativer som ikke tilhører de analyserte områdene vurdert nærmere. Disse
lufthavnene er:
- Namsos
- Rørvik
- Røros
- Varangerbotn
- Kirkenes
- Fagernes

3.7.1

Namsos lufthavn

Namsos lufthavn er teknisk operativt analysert i detalj. Denne lufthavnen hadde ca 25000 reisende i
2011 og kort flytid til Værnes (30-35 min). Kjøretida fra Namsos til Værnes er ca 2:20 t. Det foreligger
initiativ om rullebaneforlengelse til 1199 m, men det er stor usikkerhet om en slik baneforlengelse vil
gi noen gevinster av betydning både ved bruk av større flytyper og større flylaster. Dessuten er
markedet for lite til å opprettholde en Oslo rute med 3 frekvenser som kreves for at tilbudet skal
oppleves som godt for næringslivet (se neste avsnitt).
Som følge av terrengforholdene rundt plassen, vil det trolig måtte påregnes vesentlige, operative
restriksjoner med bruk av 50-seters fly. Det må også påregnes operative restriksjoner for slike fly ved
vinteroperasjoner. Foreløpige ytelsesberegninger tyder på at det på helårsbasis ikke vil være mulig å
ta av på Namsos lufthavn med mer enn ca 35-40 passasjerer i et 50-seters fly. Det er ikke gjort
nærmere analyser av om en rullebaneforlengelse vil kunne endre dagens beslutningshøyder, men
det kan ikke sees bort fra at en slik forlengelse kan innebære at beslutningshøydene ved innflyging
fra vest vil måtte økes. Dette har sammenheng med at banen trekkes nærmere terreng som i dag er
kontrollerende for aktuell innflygingsprosedyre. En mulig konsekvens kan være dårligere værmessig
tilgjengelighet enn i dag.
Avinor vil på dette grunnlaget ikke anbefale at en utvidelse av Namsos lufthavns rullebane tas med i
det videre arbeidet med NTP 2014-2023.
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3.7.2

Rørvik lufthavn

Rørvik lufthavn er teknisk- operativt analysert i detalj. Denne lufthavnen hadde ca 27 000 reisende i
2011 og kort flytid til Værnes (30-35 min). Det foreligger initiativ om rullebaneforlengelse til 1199 m,
men det er stor usikkerhet om en slik baneforlengelse vil gi noen gevinster av betydning både ved
bruk av større flytyper og større flylaster. Dessuten er markedet for lite til å opprettholde en Oslo rute
med 3 frekvenser som kreves for at tilbudet skal oppleves som godt for næringslivet (se neste
avsnitt).
Rørvik lufthavn har også betydelige teknisk- operative utfordringer dersom den eksisterende
rullebanen forlenges til 1199 m. Det er bl a betydelig terrenghinder nordøst for flyplassen som
medfører operative restriksjoner ved avgang mot nordøst. Ideelt sett burde hele rullebanen på Rørvik
vært trukket lenger mot sørvest dersom målsettingen er å introdusere større 50-seters fly. Erfaringer
fra andre lufthavner med lignende hindersituasjon, viser at bruk av større fly, i praksis bare gir
tilnærmelsesvis samme setekapasitet som i dag kan tilbys gjennom bruk av DASH 8/100 selv om
rullebanen forlenges til 1199 m.
Avinor vil på dette grunnlaget ikke anbefale at en utvidelse av Rørvik lufthavns rullebane tas med i
det videre arbeidet med NTP 2014-2023.
3.7.3

Røros lufthavn

For Røros lufthavn er det innmeldt et forslag om baneforlengelse med 150 m. Avinor er av den
oppfatning at en slik begrenset forlengelse på denne flyplassen ikke kan betraktes på lik linje med de
øvrige innmeldte initiativene. Årsaken til dette skyldes at en 150 m baneforlengelse ikke gir mulighet
for noen form for endring av dagens flyoperasjoner og laster som flyene kan ta med.
Avinor vil på dette grunnlaget ikke anbefale at en utvidelse av Røros lufthavns banelengde tas med i
det videre arbeidet med NTP 2014-2023.
3.7.4

Varangerbotn

Avinor har hatt møte med representanter for et initiativ som fremmet forslag om å åpne vurderingen
av en lufthavn lokalisert i Varangerbotn. Saken er ikke fremmet gjennom Tana kommune eller
Finnmark fylkeskommune og anses ikke å være et reelt initiativ.
I tillegg kan anføres at tidligere befaring til området tyder på at lokaliteten er uegnet som flyplass.
Initiativet følges følgelig ikke opp i Avinors dokumentasjonsgrunnlag for NTP 2014-2023.
3.7.5

Berlevåg lufthavn

Avinor hadde i en periode i 2007 og 2008 møter med initiativtakere som på vegne av «flere
kommuner» i Øst-Finnmark ønsket å utrede muligheten for en 3500 m bane for eksport av fisk fra
Øst-Finnmark til Østen – lokalisert til dagens Berlevåg lufthavn. Avinor har ikke hatt henvendelser fra
de aktuelle kommunene om saken. Uten at det berører selve saken er det avklart at en
baneforlengelse på Berlevåg lufthavn er mulig, men at en bane over 1200 m krever etablering av ny
rullebane. Initiativet følges ikke opp i Avinors dokumentasjonsgrunnlag for NTP 2014-2023.
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3.7.6

Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen

Dette er behandlet som egen sak i NTP 2010-2019. Det Norske Veritas (DNV) har gjennomført en
risikoanalyse av hindersituasjonen på Kirkenes lufthavn med vekt på terrenghinder øst for lufthavnen
(Tennvatnfjell). Formålet med dette har vært å utrede mulighetene for å kunne operere med
tilfredsstillende avgangsvekter for flytypen 738. Toppen av Tennvatnfjell utgjør et hinder. Avinors
risikoanalyse viser at risikonivået ved disse operasjonene kan anses akseptable sett i forhold til
ICAO’s overordnete målsetting for flysikkerhet. Dette har bla medført at Avinor har en søknad til
behandling hos Luftfartstilsynet om endret teknisk godkjenning av dagens fysiske rullebanelengde.
Svar på søknaden er forventet i januar 2012. Det er også planlagt videre baneforlengelse østover.
Det er denne som er mest interessant for 738-operasjonene (vinter). Tiltaket innebærer at det
gjennomføres ytterligere forlengelse med ca 300 m, inkludert nytt sikkerhetsområde i øst. Dette er
kostnadsberegnet til rundt 30-40 mill kr. Avinor forutsetter at finansiering skjer gjennom NTP.
3.7.7

Fagernes lufthavn, Leirin

Fagernes Lufthavn, Leirin ble bygget i 1987 og ligger 820 moh. Rutetilbudet består av et fly fra Oslo
kl 7:55 med ankomst Fagernes 8:25. Retur til Oslo 8:55 med ankomst 9:25. Om ettermiddagen går
det fly fra Oslo kl 17:15 med ankomst Fagernes 17:45 og retur til Oslo 18:15. Pris for full-flex billett er
kr 869 én vei.
Senteret for Valdres er Fagernes som ligger i Nord-Aurdal kommune som har 6400 innbyggere. Fra
Fagernes sentrum opp til Leirin er det 14 min reisetid med bil. Kjøretiden fra Fagernes til Oslo
lufthavn Gardermoen er 2 ½ time. Hvis en regner tilbringer- og frabringertid til ca1 time samlet sett,
gjennomsnittlig oppmøtetid 40 min og flytid 30 min, blir samlet reisetid med fly 2:10 timer. Kjøretid
med bil til Oslo er ca 2 ½ time, altså en forskjell på 20 min. NOR-WAY bussekspress
(Valdresekspressen) bruker 3 timer fra Bussterminalen i Oslo til Fagernes skysstasjon (f eks 17:0020:00), som er 50 min lenger reisetid enn med fly. Bussen går 7 ganger om dagen hver vei og koster
kr 300 kr én vei.
Trafikken på Fagernes lufthavn har variert relativt mye. Innenlandstrafikken har ligget mellom 2500
og 5000 passasjerer (kommet + reist). Chartertrafikken fra utlandet er konsentrert til januar-mars og
utgjorde om lag 3500 passasjerer i 2010 og 3800 i 2011. For 2012 melder turoperatørene at alle
charterturer er kansellert. I gjennomsnitt var det totalt 5270 passasjerer i perioden 2006-2011.

Tabell 3-29- Passasjerer (kommet/reist) på Fagernes lufthavn

År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gjennomsnitt

Innland
5003
4907
3144
4249
2500
3781
3930

Utland charter
0
0
425
282
3488
3852
1341

* Anslag basert på jan-okt.

Tilskuddene til de regionale rutene er 12 millioner kr pr år. Dette tilsvarer ca 3 500 kr pr enkeltreise,
eller 7 000 kr pr passasjer for en t/r reise. Dette er i særklasse det høyeste tilskuddet pr passasjer i
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FOT-rutenettet. Nest høyest i 2010 ligger Nord-Troms og Finnmark med 1330 kr pr passasjer. Røst
ligger på ca 1100 kr pr passasjer.
Fagernes lufthavn er den flyplassen i Norge som har desidert minst rutetrafikk og det største
støttebeløpet pr passasjer. Det er dessuten kun 2 ½ time å kjøre til Norges største lufthavn med et
svært omfattende rutenett. TØI konkluderte derfor med at Fagernes kunne utgå fra FOT-ordningen
(TØI-rapport 1116/2010).
Mange FOT-plasser har en todelt funksjon; reise til regionalt senter/fylkeshovedstad (eks
Bodø/Tromsø) og reiser videre f eks til Oslo. En viktig del av den regionale transportfunksjonen er
transport til og fra sykehus, særlig i Nord-Norge. Dette er ikke tilfelle i Fagernes. Reisetida til
fylkessykehusene i Gjøvik (98 km) og Lillehammer (112 km) er rundt 1 ½ time fra Fagernes.
Fagernes har svært få ambulanseflyoppdrag klart minst i landet (kun 10 bevegelser mot 345 i snitt på
lokale lufthavner). Lufthavnen har derimot et visst innslag av skole- og allmennflyging.
Et element ved vurdering av transportstandard er i hvilken grad det fins alternativer til fly. Fra
Fagernes er både bil og buss gode alternativer til fly (se foran) uten særlig forlengelse av reisetiden.
Konklusjon
På bakgrunn av lav tidsgevinst ved å reise med fly ift buss- og biltransport, svært store tilskudd pr
passasjer på Fagernes Lufthavn og nærheten til Gardermoen lufthavn anbefales det at man i samråd
med lokale myndigheter vurderer lufthavnens framtidige rolle. Utredningen fullføres innen 1.12.2012.
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3.8

Oppsummering av initiativ og forslag

Tabell 3-30 – Vurdering og anbefaling for lokale lufthavner
Lufthavn
Forslag
Regionvise analyser
Kautokeino ny
Realiseres ikke
Hammerfest
Nærmere analyser
Stokmarknes
Forlenge til 1199 m
Leknes
Nedleggelse hvis ny
Svolvær
Nedleggelse hvis ny
Nye Gimsøy
Anbefales realisert
Nye Hadselsanden
Anbefales ikke.
Mo i Rana
Dagens nedlegges, ny
Mosjøen
Nedleggelse hvis ny
Sandnessjøen
Forlenge til 1199 m
Nye Mo i Rana
Anbefales realisert
Florø
Endres ikke
Sogndal
Endres ikke
Førde
Endres ikke
Ørsta/Volda
Endres ikke
Sandane
Endres ikke
Individuell vurdering
Narvik
Forutsatt nedlagt
Rørvik
Endres ikke
Namsos
Endres ikke
Fagernes
Vurderes nærmere
Røros
Endres ikke
Ikke vurdert
Vadsø
Vardø
Båtsfjord
Berlevåg
Mehamn
Honningsvåg
Hasvik
Sørkjosen
Værøy
Røst

I tillegg kommer initiativ i Berlevåg, Varangerbotn og på Hundvikfjellet som ikke er vurdert (se foran).
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Tabell 3-31- Oversikt over lengste kunngjorte rullebanelengde (TORA) på Avinors lufthavner og muligheter for å
utvide rullebanene på disse
Lufthavn
Lengste
Mulig
Kommentar
kunngjorte
rullebanebanelengde
forlengelse
(TORA)
Alta
2127
Ingen
Andøya*
2468
* rullebanen eies av Forsvaret
Bardufoss*
2443
* rullebanen eies av Forsvaret
Bergen
2820
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Berlevåg
888
1199 / 2000*
* 2000 m forutsetter ny rullebane
Bodø*
2794
* rullebanen eies av Forsvaret
Brønnøysund
1199
*
* forutsetter ny rullebane / ikke utredet
Båtsfjord
810
1199*
* ikke utredet operativt
Fagernes
1989
Ingen*
* ikke oppgradert sikkerhetsomr.
Florø
1199
*
* forutsetter ny rullebane / ikke utredet
Førde
979
1199*
* teknisk mulig / operativt begrenset
Hammerfest
890
Ingen*
* teknisk mulig / operativt uegnet
Harstad-Narvik
2808
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Hasvik
909
Ingen
Haugesund
2060
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Honningsvåg
860
Ingen
Kirkenes
2055
2300
Kristiansand
1970
Ingen*
* teknisk mulig / operativt begrenset
Kristiansund
1840
2060*
* forlengelse under arbeid
Lakselv
2788
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Leknes
799
1199
Mehamn
800
Ingen
Mo i Rana
799
Ingen
Molde
2120
Ingen
Mosjøen
889
Ingen*
* teknisk mulig / operativt uegnet
Namsos
831
1199*
* teknisk mulig / operativt begrenset
Narvik
799
Ingen
OSL/Gardermoen
3600
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Røros
1720
1800*
* teknisk mulig / operativt begrenset
Rørvik
800
1199*
* teknisk mulig / operativt begrenset
Røst
800
1199
Sandane
820
Ingen
Sandnessjøen
936
1199 / 2000*
* 2000 m forutsetter ny rullebane
Sogndal
1000
1199*
* ikke utredet operativt
Stavanger
2556
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Stokmarknes
889
1199
Svalbard
2260
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Svolvær
876
Ingen
Sørkjosen
859
Ingen
Tromsø
2447
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Trondheim
2699
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
Vadsø
870
1199 / 2000*
* 2000 m forutsetter ny rullebane
Vardø
965
Ingen
Ørsta-Volda
950
Ingen*
* teknisk mulig / operativt uegnet
Ålesund
2209
*
* baneforlengelse ikke vurdert / utredet
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4 Finansiering
4.1

Økonomiske konsekvenser for Staten

Statens nominelle tilskudd til regionale flyruter (FOT-tilskudd) har økt relativt mye de siste ti årene. Et
av formålene ved å vurdere lufthavnstrukturen er å redusere dette tilskuddet. Tanken er at lengre
rullebaner gir mulighet for større fly og økt konkurranse. Sammen med færre mellomlandinger vil
dette kunne gi lavere tilskudd.
I denne utredningen er 2025 basisåret og det er forutsatt en trafikkvekst fram mot 2025. I
beregninger av FOT-tilskudd er det tatt hensyn til sannsynlig tilpasninger til dette som f eks en svak
økning i frekvens og en utretting av ruter på Helgeland fordi økt trafikk gir grunnlag for dette. Disse
tilpasningene fører i følge beregningene i seg selv til et lavere tilskuddsbehov i 2025 enn i dag, ca 70
mill kr lavere samlet for de tre analyseområdene. Endringer i lufthavnstrukturen gir i tillegg opp til 116
mill kr i reduserte FOT-tilskudd avhengig av løsning. I sum blir dette opp til 185 mill kr lavere enn i
dag.
Hvis trafikken samles på én lufthavn faller tilskuddet bort i Lofoten og reduseres kraftig på Helgeland.
Denne løsningen gir reduserte tilskudd med om lag 116 mill kr sammenlignet med å beholde dagens
lufthavnstruktur. Løsninger hvor flere lufthavner beholdes gir mindre besparelser, i størrelsesorden
49-68 mill kr
Tabell 4-1 – FOT-tilskudd i ulike alternativer for lufthavnstruktur
Lofoten
I dag Basis 2025
Gimsøy/Hadselsand
FOT-tilskudd
Helgeland - BNN

Leknes 1199 m

67

40

0
1 lufthavn (SSJ el MQN)

33
Lufthavn i SSJ+MQN

101

86

37

37-56

I dag

Basis

Sogndal 1199

Florø 2000 - Førde

FOT-tilskudd

117

90

63

78

Totalt

285

216

100

148-167

FOT -tilskudd
Vestlandet

Etter at beregningene var sluttført, har de nye anbudene på de regionale flyrutene blitt publisert. Det
er i anbudene fra 2012 og framover oppnådd årlige besparelser på 23 mill kr i Lofoten, 35 mil kr på
Helgeland og 3 mill kr på Vestlandet i forhold til anbudet for perioden 2009-2012. Dette berører ikke
konklusjonene i denne utredningen siden våre beregninger om endret tilskudd er basert på endringer
i forhold til et simulert tilskudd per 2025. Dette simulerte tilskuddet er for øvrig samlet for disse tre
områdene 70 mill kr lavere enn tilskuddet for perioden 2009-2012, altså mer på linje med det nye
anbudet fra 2012.

4.2

Finansielle konsekvenser for Avinor

De finansielle hovedutfordringene for Avinor er knyttet til eventuelle investeringer i nye lufthavner eller
vesentlige oppgraderinger av eksisterende lufthavner.
I tillegg til å utgjøre en vesentlig investeringskostnad i prosjekterings- og utbyggingsfasen, er
foreslåtte initiativ bedriftsøkonomisk ulønnsomme og setter ytterligere press på konsernets samlede
finansieringsevne.
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En samtidig nedleggelse av lufthavner som teknisk- operativt eller samfunnsøkonomisk ikke anses
drivverdige vil avhjelpe, men ikke fullt ut kompensere for, behovet for økt kryss-subsidiering.
Avinors finansielle langtidsplanlegging skjer i et 15-års perspektiv der det til enhver tid legges til
grunn den best mulige vurdering av den samfunnsøkonomiske utviklingen, markedet for flytransport,
inflasjon, lønnsutvikling med videre. Planene tar utgangspunkt i Avinors definerte samfunnsoppdrag
og andre føringer, herunder gjeldende lufthavnstruktur, tjeneste- og kvalitetsnivå samt krav til
egenfinansiering, avkastning på investert kapital og soliditet.
Som aksjeselskap opererer Avinor innenfor aksjerettslige prinsipper. Dette innebærer blant annet at
konsernets forretningsplaner og løpende drift, som et «going concern» (finansielt levedyktig selskap),
har en finansiell verdi som minst tilsvarer bokført egenkapital. I tillegg følger vi opp at konsernets
egenkapital og gjeldsgrad er innenfor finansielt forsvarlige rammer og vedtektsbestemmelser.
Gjeldende eiermelding (St.meld.nr.49 2008-2009) slår fast at Avinor skal legge til grunn ovennevnte
finansielle tilnærming og sikre konsernets “egenfinansiering”.
Gjeldende finansielle plan har et anslått investeringsnivå på 37,5 milliarder kroner fram til 2025 og
nye låneopptak på 17 milliarder kroner fram til 2017. Utover denne perioden har selskapet også store
investeringsbehov som ikke er konkretisert i dagens finansielle virksomhetsplan. Konsernets soliditet
(egenkapitalandel) beveger seg ned mot vedtektsbestemt minimumsgrense. Denne
minimumsgrensen inngår også som en betingelse i konsernets avtaler med eksterne långivere.
På grunn av Avinors omfattende infrastruktur og regulerte drift, har virksomheten en høy andel faste
kapasitetskostnader som i liten grad varierer med endringer i flytrafikken. Konsernets inntjening,
finansielle verdi og soliditet er derfor følsom for svingninger i markedet for flyreiser og flyselskapenes
evne til å sette flyseter i produksjon. Det er derfor en vesentlig oppside- og nedside- risiko i Avinors
finansielle planer.
De strukturelle endringene som er foreslått i denne utredningen er ikke inkludert i Avinors gjeldende
planer. Fra et finansielt standpunkt er det krevende at prosjektene er bedriftsøkonomisk ulønnsomme
med negativ nåverdi. Utover spørsmålet om å finansiere prosjektering og utbygging, settes
konsernets samlede finansiering under press ved økt behov for å kryss-subsidiere løpende
driftsunderskudd. I tillegg reduseres konsernets finansielle verdi gjennom økende negative
kontantstrømmer.
Tabell 4.2. Oppsummering bedriftsøkonomi. Million kr.

Endring driftsresultat
Investering

Sandnessjøen 1199m
Mo i Rana 2200m

Mo i Rana 2200m

Stokmarknes 1199m
Gimsøy 2000m

-27
-1074*

-6
-1 043

-13
-1288**

Endring i driftsresultat viser endringer totalt for Avinor i forhold til dagens struktur. For investeringene benyttes
forventningsverdien P-50 som sier at det er 50% sannsynlighet for at prosjektkostnaden blir høyere eller lavere.
* 31 mnok på Sandnessjøen og 1043 mnok på Polarsirkelen ** Gimsøy 1206 mnok og Stokmarknes 82 mnok
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Prinsipielt kan nye initiativer finansieres ved lokal finansiering eller gjennom f.eks opptak av gjeld,
emisjon (ny egenkapital) eller investeringstilskudd. Vi har følgende vurderinger av de nevnte
alternativene:
a) Gjeld: Med gjeldende finansielle planer og premisser, er det ikke realistisk at konsernet kan ta
opp ytterligere gjeld uten å bryte krav til egenkapital i vedtekter og i låneavtaler.
b) Emisjon: En finansiering av bedriftsøkonomisk ulønnsomme prosjekter med negativ nåverdi
gjennom en emisjon er krevende fordi emisjonen øker kravet til konsernets inntjening og
finansielle verdi samtidig som at prosjektene finansielt bidrar i motsatt retning. Dette medfører
at resultatkravet til de bedriftsøkonomisk lønnsomme delene av konsernets virksomhet øker
ytterligere med et påfølgende økt behov for intern kryss-subsidiering.
c) Investeringstilskudd: Et investeringstilskudd går regnskapsmessig til fradrag i konsernets
balanse og bidrar ikke til å øke konsernets inntjeningskrav gjennom økt egenkapital.
Avinor ajourfører regelmessig konsernets finansielle virksomhetsplan som representerer
administrasjonens til enhver tid beste vurdering av framtidsutsikter, handlingsrom og risiko. I samsvar
med god praksis for virksomhetsstyring har planen, i dialog med eier og styre, som formål å legge til
rette for en langsiktig strategi og drift innenfor finansielt forsvarlige rammer. Finansiering av
ovennevnte prosjekter må vurderes i denne sammenheng.
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