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Forord
Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og
kystdepartementet å utarbeide et forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Forslaget
vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om Nasjonal
transportplan (NTP), som skal behandles av Stortinget i vårsesjonen 2013. Etatene og Avinor
vil presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 2012.
Prosessen med planforslaget er lagt opp i to faser: en utrednings- og en planfase, jamfør retningslinje 1 for arbeidet med NTP 2014-2023. Utredningsfasen skal belyse viktige problemstillinger som krever spesiell oppmerksomhet i utformingen av et framtidsrettet og samordnet
transportsystem. I denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen foretatt en oppdatering av de stamnettutredningene / sektorplanene som ble utarbeidet
i tilknytning til arbeidet med NTP 2010-2019, og som beskrev hvordan en ser på mulighetene
for den langsiktige utviklingen av infrastrukturnettene i Norge fram til 2040. Utredningene fra
Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen omfatter ikke forslag til økonomiske prioriteringer. Slike prioriteringer vil skje i det videre arbeid med NTP 2014-2023. I Avinors plan
er imidlertid prioriterte prosjekter i første tiårsperiode omtalt.
Mens transportetatene fokuserer på stamnettene i sine utredninger, har det vært naturlig å
behandle alle Avinors lufthavner, også de lokale, i foreliggende plan,. Bakgrunnen er sammenhengen og avhengigheten mellom disse, både trafikkmessig og finansielt. Avinor har
derfor valgt å benevne sin utredning som en sektorplan.
Transportetatene og Avinor ønsker debatt om den langsiktige utviklingen av det nasjonale
transportnettet. Av hensyn til tidsplanen for arbeidet med NTP 2014-2023 sendes utredningene ikke ut på en offisiell høring. Eventuelle synspunkter på og kommentarer til foreliggende sektorplan kan imidlertid sendes Avinor i brev eller e-post før 1. juli 2011.
Rapporten er lagt ut på Avinors og NTPs nettsider: www. avinor.no og www.ntp.dep.no.

Oslo 07.04.2011
Avinor
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Innledning og sammendrag

Avinor har selvfinansiering som målsetting
Avinor AS driver 46 lufthavner og landets flysikringstjeneste (Se vedlegget). Bedriften skal
legge til rette for en sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet, innenfor en
finansielt forsvarlig ramme. Avinor er selvfinansiert og har ikke bevilgninger over statsbudsjettet. Lufthavnene drives som et solidarisk totalsystem der de enhetene som genererer
overskudd finansierer driften av de øvrige. Inntektene fra lufthavnene i Oslo, Stavanger,
Bergen og Trondheim er avgjørende for Avinors evne til å opprettholde det landsomfattende
flyplassnettet. Det er derfor spesielt viktig å legge til rette for en utbygging og utvikling som
sikrer at disse lufthavnene kan håndtere den forventede trafikkvekst. Flysikringstjenesten
drives som en egen økonomisk enhet.
Samferdselsdepartementet fastsetter krav til bedriftens avkastning og utbytte, mens investeringsbeslutninger fattes av Avinors styre.
Noen hovedpunkter i foreliggende sektorplan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentraliseringen i Norge fortsetter
Sterkest trafikkvekst på lufthavnene i landets fire største byer
Økt luftfart fører til betydelige positive ringvirkninger for sysselsetting, bosetting og
næringsliv, ikke minst i distriktene
Avinors kommersielle virksomhet blir stadig viktigere for bedriftens økonomi
Lufthavnstrukturen utfordres
Avinor arbeider aktivt for å øke kollektivandelen på tilbringersiden
Uakseptabelt at utslipp av klimagasser øker i takt med trafikkutviklingen, men bransjens tiltak vil hindre dette
Det ventes økt fokus på Avinors samfunnsrolle
Flysikringstjenesten i Norge står overfor store utfordringer som følge av EUs
etablering av et felleseuropeisk luftrom (Single European Sky - SES).
Avinor legger i perioden 2011-2020 opp til et svært høyt investeringsnivå – i alt 24
mrd.kr. Dette er meget ambisiøst, og krever tett oppfølging og stram konsernstyring.
Den største investeringen i den første 10-årsperioden er T2 ved Oslo lufthavn,
Gardermoen
Etter 2020 vil det blant annet bli behov for nye rullebaner på Gardermoen og Flesland

Fokus på Avinors samfunnsrolle
Avinors samfunnsrolle utrykkes ved at selskapet driver et landsdekkende lufthavnnett på en
sikker, effektiv og miljømessig måte innenfor en finansielt forsvarlig ramme. Samfunnsrollen
er konkretisert av departementet i form av et samfunnsoppdrag, et samfunnsansvar og ulike
samfunnspålagte oppgaver. Kostnader knyttet til dette dekkes i sin helhet av Avinor.
•
•

•

Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.
Selskap med statlig eierandel skal være ledende innen arbeid med samfunnsansvar.
Følgende forhold er sentrale i denne sammenheng: Omstillinger, forskning / utvikling /
kompetansebygging, miljø, HMS, etikk / arbeid mot korrupsjon og likestilling /
integrering / karrieremuligheter. Avinor følger opp dette gjennom egne programmer,
prosjekter og rapporteringsrutiner.
Avinor skal utføre nærmere definerte samfunnspålagte oppgaver. Dette er ”oppgaver
selskapet ikke ville ha utført dersom kommersielle hensyn skulle være styrende”, og
omfatter blant annet: Ambulanseberedskap, tilrettelegge flyplassene for passasjerer
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med redusert mobilitet, gjennomføre samfunnssikkerhets- og beredskapsoppgaver,
arbeide for økt andel kollektivtransport på tilbringersiden, produsere statistikk, gjennomføre planleggings- og utredningsoppgaver for Samferdselsdepartementet, og
medvirke i landets redningstjeneste.
Undersøkelser fra blant annet Cranfield University og Transportøkonomisk institutt viser at
luftfart er viktigere i Norge enn i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Alternativer til flytransport finnes i liten grad. Luftfart bidrar til å opprettholde en desentralisert
nærings- og bosettingsstruktur. Sektoren er avgjørende for landets turisme. Den er av fundamental betydning for en stadig økende globalisering, og muliggjør landsomfattende kulturog sportsaktiviteter. Luftfart er også helt sentral for helsesektoren, som både er en hyppig
bruker av rutefly til pasientreiser, og i form av akuttberedskap for ambulansefly og -helikopter.
Sterke drivkrefter for fortsatt vekst i transportsektoren generelt, og i flytrafikken
spesielt
Sentralisering av befolkningen rundt de største byene, særlig i Sør-Norge, vil fortsette. Her vil
vi få en vekst på ca 40 prosent frem mot 2040. Denne urbaniseringen gjør at veksten i etterspørselen etter flyreiser også vil være sterkest ved de større lufthavnene.
Det er en klar sammenheng mellom utviklingen i BNP og transportvolumene. Frem mot 2040
er det ventet en årlig BNP-vekst på 1,4 prosent. Inntektsvekst medfører økt reiseaktivitet,
lengre reiser og sterk vekst i fritidsmarkedet. Den økte globaliseringen fører til store endringer næringsstrukturen i verden, og økt behov for reiser – tildels over lange avstander.
Den tilbudsstyrte markedssituasjonen med konkurranse og lave priser, har vært medvirkende
til den sterke veksten i flytrafikken de senere år. Prognoser viser en årlig vekst i flytrafikken
på 2,3 prosent. Dette tilsvarer 78 millioner årspassasjerer i 2040, dvs nesten en dobling fra
2010. Miljømessige restriksjoner og modning i enkelte markeder, kan imidlertid virke dempende på etterspørselen. Videre vil en eller flere høyhastighetsbaner mellom de store byene
kunne få store konsekvenser for flytrafikken.
Sikkerhetssituasjonen i norsk luftfart er meget god. Det er imidlertid betydelige utfordringer
og høye kostnader knyttet til å opprettholde og videreføre det høye sikkerhetsnivået, både i
forhold til nye nasjonale og internasjonale krav.
Internasjonalt vil EU-initiativet om et felleseuropeisk luftrom ha sterk innvirkning på utviklingen
av norsk luftfart, særlig for flysikringstjenesten. Initiativet skal bidra til styrket flysikkerhet, økt
effektivitet og lavere priser for kundene.
Bransjen arbeider aktivt for å forbedre luftfartens miljøprestasjoner
Den forventede veksten i trafikken kan medføre økte klimagassutslipp, dersom ikke energieffektiviserende tiltak iverksettes. Avinor samarbeider med flyselskapene og NHO luftfart om
å legge til rette for reduserte klimagassutslipp. I en felles rapport ”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart” er potensialet for utslippsreduksjoner utredet. Denne viste at utslippene per
passasjerkilometer kan være 30-40 prosent lavere i 2020 enn i 2007, hovedsakelig som følge
av utskifting av flyflåten, effektiviseringstiltak i luftrommet og videre optimalisering av landinger og avganger på norske lufthavner. En rapport som blant annet drøfter status med hensyn til tiltak og virkninger legges fram i 2011.
Det har pågått et omfattende arbeid med å kartlegge miljøstatus og risiko for forurensning ved
lufthavnene. Hensikten er å identifisere potensielle kilder til forurensing med fare for skade
på ytre miljø, slik utslippstillatelsene krever. På denne bakgrunn har en nå etablert et prosjekt
med formål å redusere risikoen for slike utslipp. Arbeidet ventes å pågå i tre år.
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I 2011 implementeres ny luftromsstruktur på Østlandet. Trafikken vil bli mer samlet. Dette vil
redusere støybelastningen over store områder, samt legge til rette for en mer sikker og effektiv trafikkavvikling, og mer miljøvennlige og energieffektive inn- og utflygninger.
Mht flystøy rundt lufthavnene, så har Avinor oppfylt tiltaksplikten etter forurensningsloven.
Avinor har som mål å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken
Utfordringene vedrørende tilbringersystemene er knyttet både til transportnettet og transportformene. Det er Avinors holdning at transport til lufthavnene i større grad må skje med kollektive transportmidler, og bedriften har samarbeidet med ulike aktører om flere konkrete tiltak.
Kollektivandelene har økt de senere år, og målet er en ytterligere øking, både for å møte de
miljømessige utfordringene og for å redusere kapasitetsbelastningene i vegsystemet. Det
understrekes at mange tiltak og virkemidler ligger utenfor Avinors fullmakter. Det er derfor
avgjørende å etablere gode samarbeidsformer med aktuelle aktører.
Tabellen sammenlikner Avinors mål for de største lufthavnene i 2020 med registreringer fra
2007 og 2009:
Lufthavn
OSL
Stavanger
Bergen
Trondheim

2007
61
10
22
43

Kollektivandel
2009
65
14
26
42

2020
70
30
32
60

Bedriften står foran store investeringer
Nye myndighetskrav, etterslep, samt forventet trafikkvekst medfører et betydelig investeringsbehov. Avinors finansielle virksomhetsplan har konkludert med at konsernet kan bære et investeringsnivå på 24 mrd.kr i perioden 2011-2020. Dette er meget ambisiøst, og krever tett
oppfølging og stram konsernstyring. Bedriften vurderer hvert år hvilket investeringsnivå som
er finansielt forsvarlig ut fra gjeldende rammebetingelser, trafikkutvikling, kommersielle inntekter, gjeldsgrad og egenkapital. Dersom noen av disse parametrene skulle vise en negativ
utvikling, vil dette påvirke investeringsnivået. Det er ikke foretatt tilsvarende detaljerte vurderinger for investeringer mellom 2020 og 2040, men viktige prosjekter i denne perioden er
også omtalt i planen.
Avinor kategoriserer sine investeringer i tre hovedkategorier:
•
•

•

Basisinvesteringer: Dekker løpende behov for utskiftning av anleggsmidler, oppfyllelse av forskrifter, mindre påkostninger, ombygginger, oppgraderinger etc.
Nye myndighetspålagte investeringer: Nye krav og pålegg fra myndighetene.
Strategiske investeringer: Skal bidra til å realisere bedriftens strategiske mål. Vil ofte
være knyttet til store enkeltprosjekter, som kapasitetsøkinger.

Årlig investeringsnivå har økt fra i underkant av 600 mill.kr i 2005 og planlegges opp mot 4
mrd.kr i 2012. Det er spesielt terminalutvidelser som står for økningen. Andelen av basisinvesteringer og nye myndighetspålagte investeringer har sunket. Omtrent 70 prosent av investeringene i perioden 2011-2020 kommer i løpet av de første 5 årene, og ca halvparten
gjelder Oslo lufthavn, Gardermoen. De største enkeltprosjektene i perioden er:
•

T2 på Oslo lufthavn, Gardermoen
Trafikkprognosene viser at en større utvidelse må være på plass innen 2017. Tiltaket
har stor betydning for å opprettholde en bærekraftig økonomi i konsernet, og for å
sikre nødvendig kapasitet i hele det norske luftfartssystemet.
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•

•

•

Ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland
Dagens terminal ble opprinnelig bygget for 2,8 millioner årspassasjerer. Det er foretatt
en rekke mindre utvidelser og tilpasninger opp igjennom årene, og trafikken i 2010 var
på ca 5 millioner. Prognosene viser at en ny terminal bør stå klar i 2016.
Andre store investeringer
o Diverse utbygginger på Stavanger lufthavn, Sola og Trondheim lufthavn,
Værnes, særlig i ekspedisjonsområdene.
o Utbedringstiltak på lufthavnene som kreves av Luftfartstilsynet for å få fornyet
teknisk /operativ godkjenning.
o Ulike tiltak for å hindre forurensning fra landets flyplasser.
o Oppgradering av flere AFIS-tårn.
o Nytt tårn og sikringsbygg, samt utvidelse av utenlandsterminalen på
Kristiansand lufthavn, Kjevik.
o Passasjerterminal for fly / helikopter på Kristiansund lufthavn, Kvernberget.
o Nytt sikringsbygg på Tromsø lufthavn, Langnes.
Flysikringstjenesten
SES-prosjektet krever store personellressurser og betydelige investeringer.

Blant viktige prosjekter etter 2020, nevnes spesielt:
•
•
•
•

Det vil bli behov for en tredje rullebane på Gardermoen fra ca 2030. Flere
lokaliseringsalternativer foreligger. Det skal nå tas stilling til hvilke arealer som bør
båndlegges, og hvilken form og innhold båndleggingsvedtaket skal ha.
Gjeldende prognoser viser at det blir behov for en ny rullebane på Flesland i perioden
2025 - 2030. Tilgjengelig areal tilsier at en ny rullebane må lokaliseres øst for
eksisterende. Dette er tatt inn i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune.
T2-prosjekt, utbyggingstrinn 2 på Gardermoen. Dette skal utvide terminalkapasiteten
til 35 millioner passasjerer.
Omfattende terminalutvikling på Værnes.

Mange lokale flyplassinitiativ
Stortinget fastsetter lufthavnstrukturen i Norge. De senere år er det tatt en rekke lokale
initiativ om nye lufthavner og baneforlengelser. Drivkreftene er i all hovedsak de samme:
•
•
•
•

Ønske om økt konkurranse, billigere billetter og direkteruter - særlig til og fra Oslo
Behov for større setekapasitet enn det dagens fly kan tilby
Usikkerhet om hva som vil skje når Dash 8-fly fases ut
Betydning av gode flyforbindelse for sysselsetting, bosetting og næringsliv

Avinor er i dialog med Samferdselsdepartementet om oppfølgingen av de mange lokale
initiativene. Videre opplegg og prosess vil trolig bli avklaret i Retningslinje 2 for NTP-arbeidet.
Avinor har ikke finansielt handlingsrom til å prioritere nye flyplasser eller større baneforlengelser. Dersom det blir bestemt at slike prosjekter skal realiseres, må de finansieres på
annen måte.
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Drivkrefter og trender

Drivkrefter forstås som tunge, gjennomgripende utviklingstrekk som påvirker samfunns- og
velferdsutviklingen, og derved også etterspørsel og trafikkutvikling innen luftfarten.. Drivkreftene er blant annet knyttet til økonomi, produksjon, næringsutvikling, befolkning, handel,
osv. Det kan være usikkerhet både om drivkreftenes innvirkning, og om de virker hver for seg
eller sammen. De vil imidlertid være et viktig grunnlag for Avinors strategivalg.

2.1

Demografi

Demografiske drivkrefter som befolkningsvekst og sentralisering er tunge utviklingstrekk som
påvirker flytrafikken.
Befolkningsveksten framover vil være sterk. Befolkningen i Norge ventes å øke fra 4,9 mill i
2010 til 6,1 mill innbyggere i 2040 (SSB). Dette vil i seg selv føre til økt flytrafikk, men vil
også virke sammen med andre drivkrefter som for eksempel inntektsutviklingen. Veksten forklares først og fremst av økt innvandring, men også til dels av høyere fødselstall og levealder.
Samtidig vil sentralisering av befolkningen rundt de større byene fortsette, særlig mot de
større byområdene i Sør-Norge. Disse områdene forventes å få en vekst på ca. 40 prosent
fram til 2040. Denne urbaniseringen av Norge bidrar til at veksten i etterspørselen etter flyreiser primært vil rette seg mot ruter fra de større lufthavnene. Sentraliseringen bidrar isolert
sett til at de mindre regionale lufthavnene vil oppleve stagnasjon eller tilbakegang som følge
av at færre mennesker sogner til flyplassen.
Utviklingen i alderssammensetningen viser at befolkningen blir eldre, jf tabellen nedenfor som
viser aldersfordelingen i 2010, 2030 og 2040.
3500000
3000000

Befolkning

2500000

2010
2030

2000000

2040
1500000
1000000
500000
0
0-12 år

13-17 år

18-24 år

25-66 år

over 67 år

Aldersgruppe

Figur 2.1 Befolkningens fordeling på aldersgrupper 2010-2040, Kilde: SSB

Fram mot 2040 vil Norge få en økning i andelen av befolkningen som er over 67 år. Antall
personer over 67 år vil tilnærmet fordobles. I løpet av perioden vil ca. 20 prosent av innbyggerne være 67 år eller eldre. I utgangspunktet skulle dette trekke ned flytrafikken, ettersom
eldre reiser mindre enn befolkningen for øvrig. Med utgangspunkt i meget sterk vekst i flyreiser blant denne aldersgruppen de senere år, er det imidlertid større usikkerhet om effekten
fremover. Økt andel eldre vil også stille større krav til transportsystemet. Luftfarten må tilpasse seg denne utviklingen, noe som stiller krav til fysisk utforming, men også til inforSide 9
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masjonssystemene på lufthavnene. Det er regjeringens visjon at Norge skal være universelt
utformet innen 2025.

2.2

Økonomi

Økonomisk vekst, globalisering og endringer i næringsstruktur påvirker etterspørselen etter
flyreiser.
Den vestlige verden har de seneste tiår opplevd en sterk økonomisk vekst, drevet fram av
stadig bedring i produktiviteten. Dette har lagt grunnlaget for en meget sterk velstandsvekst,
herunder også vekst i turisme. Over tid forventes fortsatt økonomisk vekst, noe som isolert
sett bidrar til at vi framover vil ha høyere etterspørsel etter flyreiser enn i dag.
En voksende økonomi gir økt handel internasjonalt og økt produksjon i Norge. Det er en klar
sammenheng mellom veksten i BNP og transportomfanget. Inntekstutviklingen påvirker de
lange reisene. Økt inntekt medfører økt reiseaktivitet, lengre reiser og sterk vekst i fritidsreiser.
Tabellen nedenfor viser veksten i BNP og disponibel realinntekt i Norge fram mot 2040.
Årlig vekst
Endring til 2040
BNP per innbygger
1,4
56
Disponibel realinntekt per innbygger
1,6
66
Tabell 2.1 Prosentvis vekst i BNP og disponibel realinntekt i Norge
Kilde: St.meld nr. 9 (2008-2009) Perspektivmeldningen

Globalt har den internasjonale handelen med varer og tjenester vokst betydelig raskere enn
den samlede produksjonen. Fra 1980 til i dag er verdenshandelen femdoblet. Verdenshandelens andel av verdens samlede BNP har økt fra 36 prosent i 1980 til 55 prosent i dag.
EU regner med en årlig vekst på ca. 2 prosent de neste ti-årene, noe som tilsier en vekst på
80 prosent i handelen fram til 2040. Det er verdt å merke seg at veksten i de landene som er
under sterk industrialisering og utvikling forventes å være sterkere enn i de utviklede
økonomiene. Den høyere relative veksten vil føre til økt betydning i verdenshandelen for
disse landene, herunder BRIC-landene 1 , og vil også medføre endringer i handelsmønsteret.
Veksten, som innebærer økt handel, vil generere økt behov for flyreiser.
Globalisering, og en teknologisk revolusjon knyttet til IKT, har bidratt til store endringer i de
fleste rike lands næringsstruktur. Økt globalisering har gjort det mulig å konsentrere arbeidsintensiv produksjon til områder hvor arbeidskostnadene er relativt lave. Energikrevende
produksjon kan flyttes til land med relativ billig energi og kunnskapsbasert produksjon
lokaliseres der kunnskapen finnes. Dette genererer økt behov for reiser – til dels over lange
avstander – for bl.a. å utveksle strategisk informasjon, gjennomføre forhandlinger og kjøp og
salg.
Betydningen av et godt rutetilbud til Oslo og andre større byer er trolig avgjørende for regional
næringsvekst. Bedrifter som ikke bygger på naturgitte fortrinn er avhengig av å knytte seg til
kunnskapsmiljøer, noe som fordrer personlige møter og gode forbindelser med de største
byene.

1

Brasil, Russland, India og China
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2.3

Politikk/ rammebetingelser

De politiske drivkreftene må vurderes i lys av at eier har definert Avinor som et selskap med
sektorpolitiske mål, noe som også medfører et betydelig omfang av samfunnspålagte oppgaver. Omfanget av de samfunnspålagte oppgavene må vurderes i forhold til selskapets
økonomi og omfanget av kryssubsidieringen.
Utviklingen i nordområdene vil kunne få stor betydning for transportinfrastrukturen i de nordlige landsdeler. Det er anslått at 25% av de resterende petroleumsressursene i verden ligger
på Nordkalotten. Utbyggingen av disse vil kreve betydelig landbasert aktivitet, og i så fall få
betydning for både flyplassinfrastrukturen og fly- og helikopteraktiviteten. I tillegg er det et
stort potensiale for gruvedrift, fiskeeksport, industriutvikling og turisme. Nordområdesatsingen omfatter også luftfarten og inngår i NTP-arbeidet 2014-2023. Samarbeidet med
Russland, Finland og Sverige vil ha stor betydning i den videre utvikling.
Den generelle sentraliseringen i samfunnet, utbygging av annen infrastruktur, de reisendes
etterspørsel og bedre tilbud fra stamlufthavnene vil påvirke lufthavnstrukturen. På denne bakgrunn kan det reises spørsmål om nåværende lufthavnstruktur fremover vil være optimal for
transporttilbudet og transportstandarden lokalt. En rekke lokale initiativ om lenger rullebaner
og nye flyplasser illustrerer dette. Det vises her til en nærmere omtale i kapittel 7.
Avinor ønsker å framstå som en stabil, pålitelig og effektiv tjenesteleverandør. Politikere,
media og opinion er sentrale aktører gjennom både oppfatning og framstilling av Avinor, og
dermed viktige for å forme bedriftens omdømme.
Figur 2.1 viser Avinors inntekter de senere år.
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Figur 2.2 Avinors inntekter i perioden 2002-2010 (mill.kr)

Den kommersielle virksomheten representerer en stadig økende del av Avinors inntekter, og
har stor betydning for bedriftens avgiftsstrategi. I 2010 utgjorde disse inntektene 3,4 mrd.kr
(44 prosent av totalen). Fordelingen var som følger:
•
•
•
•
•

Duty free
48 %
Parkering
17 %
Butikker og servering 10 %
Hoteller
3%
Andre inntekter
22 %
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Det må legges stor vekt på å opprettholde tilfredsstillende rammebetingelser for den
kommersielle virksomheten. Samtidig må det påregnes økt konkurranse fra tilbydere i flyplassenes nedslagsfelt ved utvikling av nye forretningsområder og produkter.

2.4

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i norsk luftfart er god både innen safety og security. Det er imidlertid
betydelige utfordringer med å opprettholde og videreføre det høye sikkerhetsnivået, både
knyttet til nye nasjonale og internasjonale krav og kostnadene for å gjennomføre disse.
Implementeringen av forskrift om utforming av store flyplasser er planlagt ferdigstilt i 2013.
Også utbyggingen av satellittbasert innflygingssystem til lufthavnene på kortbanenettet vil
være fullført i 2013.
Tilsvarende ligger EUs regelverk til grunn for sikkerhetskontrollen. Nytt regelverk skal være
på plass i inneværende år. Fra 2013 vil alle avreisende passasjerer kunne ta med flytende
væske gjennom sikkerhetskontrollen. Dette gjør at Avinor står overfor nye store investeringer
i sikkerhetskontrollutstyr.

2.5

Marked

Det har over tid pågått en konsolidering blant flyselskapene. Det er sannsynlig at dette vil
fortsette. Dersom en konsolidering resulterer i større endringer i selskapsstrukturen i Norge,
vil dette først og fremst influere på innenlandstrafikken. En svekket konkurranse innenriks
kan få negative konsekvenser både for denne trafikken og for Avinors økonomi. På den
annen side er det norske markedet sterkt, og nye operatører kan komme inn.
Lavkostselskapene forsterker sin konkurransesituasjon i forhold til nettverkselskapene. Imidlertid har også nettverksselskapene et betydelig tilbud av billige flybilletter. Den tilbudsstyrte
markedssituasjonen med konkurranse og lave priser på flyreiser har vært medvirkende til den
sterke trafikkveksten.
I dagens situasjon er det i praksis bare OSL av Avinors flyplasser som i noen grad er i en
konkurransesituasjon, innenlands med Torp og Rygge og internasjonalt blant annet med
København, Stockholm, Amsterdam og Frankfurt. Avinor må legge til grunn at konkurransen
mellom lufthavnene om posisjon og trafikk primært til Europa og interkontinentalt vil øke i
årene framover.
Konkurransen om nye ruter mellom Avinors lufthavner har til nå vært begrenset. Dette skyldes forhold som geografi og markedssituasjonen, men også et lite fleksibelt avgiftssystem.
Til tross for disse begrensningene satser Avinor på ruteutvikling og ”produktutvikling” for å
gjøre flyplassene til attraktive forretningspartnere for flyselskapene. Flyselskapene vurderer
løpende sine ruter og hvordan flåten skal utnyttes. Økt konkurranse vil forsterke denne
trenden, og vil kunne medføre hyppigere endringer i rutestrukturen.
I konkurransen mellom transportmidlene vil bilen de neste 10-15 årene fortsatt vil være flyets
største konkurrent. Utredningen om høyhastighetstog skal ferdigstilles slik at anbefalinger
kan innarbeides i etatenes planforslag som legges fram våren 2012. En eller flere høyhastighetsbaner mellom de store byene vil få store konsekvenser for flytrafikken og Avinor deltar i
utredningsarbeidet bl.a. for å analysere disse konsekvensene.
Avgjørende for konkurransen mellom transportmidlene på lange reiser vil fortsatt være pris,
reisetid og frekvens.
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2.6

Internasjonalt

Initiativene fra EU-kommisjonen gjennom SES 2 og SESAR 3 vil ha sterke føringer for utviklingen av norsk luftfart og særlig flysikringstjenesten.
EU SES II forordningene er rammeverk for utvikling av luftfart og består av fire hovedpilarer:
•
•
•
•

Ytelsesbasert virksomhet for flysikringstjenesten, inkludert prestasjonskrav, prising av
tjenester, nyttebaserte investeringer.
EASAs (European Aviation Safety Agency) utvidelse av kompetanseområde med flyplasser og flysikringstjenester, slik at institusjonen kan få hånd om regulering av alle
sikkerhetselementene i luftfart.
SESAR (SES ATM Research) Joint Undertaking, en virksomhet opprettet av EUkommisjonen og som har i oppdrag å utvikle europeisk flygekontrollsystem for de
neste 30 år med mål for sikkerhet, kapasitet, miljø og økonomi.
Airport Capacity Action Plan and Observatory, som også skal bidra til balansert
utvikling av luftfartskapasitet på flyplassene og i luften.

En av de første store milepælene er etablering av store, flernasjonale luftromsblokker (FABer) innen september 2012. Avinor satser på samarbeid om dette sammen med andre
tjenestetilbydere i Nord-Europa. Dette vil åpne for at Avinor kan yte flysikringstjenester i
områder der selskapet ikke leverer slike tjenester i dag. Samtidig åpner etableringen av
luftromsblokker for at andre tjenesteleverandører kan komme inn på områder der Avinor
leverer tjenester i dag. Det er Avinors ambisjon å være en av de foretrukne leverandør av
underveistjenester. Avinor satser tilsvarende på også å være den foretrukne leverandør av
tårn- og innflygingstjenester i Norge.
Utviklingen av felleseuropeisk luftrom og effektivisering av flysikringstjenesten har også en
sterk innvirkning på lufthavnene, både operativt med krav til samspill, informasjonsdeling,
ytelsesindikatorer og rapportering, – og forretningsmessig med hensyn til kontraktsforhold og
gjennomsiktlighet. SESAR-programmet forventes også å medføre investeringsbehov på
flyplassene.
Felleseuropeisk regelverk for lufthavner, som er under utarbeidelse i EASA, vil ha stor innvirkning på norske lufthavner. Avinor følger dette arbeidet nøye, blant gjennom samarbeidsorganisasjonen ACI (Airports Council International). Et viktig hensyn er at nye regler står i forhold til de behov som gjelder både for store og relativt små flyplasser.

2
3

Single European Sky
Single European Sky Air Traffic Management Research Programme
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3

Trafikkprognoser

Prognostisert trafikkvekst er blant annet knyttet til forventningene om reduserte billettpriser og
en betydelig økning i antall tilbudte flyruter. Særlig for fritidsreisene innebærer nye tilbud en
økt etterspørsel. Trafikkprognose for perioden 2010 – 2040 framgår av figur 3.1.
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Figur 3.1 Trafikkprognose 2010 – 2040 (Referansealternativet) Kilde: TØI

Figuren viser at trafikken over Avinors lufthavner vil vokse fra 40 mill. passasjerer i 2010 til 55
mill. i 2020 og 78 mill. i 2040. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning fram mot 2040 på
2,3 prosent. Det er særlig utenlandstrafikken som antas å vokse raskt. Prognosen fra og
med 2020 er i mindre grad kvalitetssikret og derfor forbundet med stor usikkerhet.
Prognosene er et viktig grunnlagsmateriale for den langsiktige infrastrukturplanleggingen, og
er utarbeidet både for enkeltflyplasser og samlet for Avinor. Lufthavnenes masterplaner
sikrer at investeringene blir foretatt på det riktige tidspunktet. Prognoser for de største lufthavnene er som følger:
Lufthavn
2010
2020
2040
Oslo, Gardermoen
19
26
42
Stavanger, Sola
3,7
4,6
6,6
Bergen, Flesland
5,1
5,9
8,4
Trondheim, Værnes
3,5
4,4
6,2
Tabell 3.1 Prognoser for Avinors fire største lufthavner (mill årspassasjerer)

Selv om drivkreftene for vekst er sterke og særlig knyttet til den økonomiske utviklingen i
samfunnet, vil også andre faktorer kunne påvirke hvor sterkt veksten blir, blant annet
økonomiske rammebetingelser og eventuelle miljørelaterte reguleringer.
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4

Luftfartens samfunnsrolle

Avinor har et omfattende samfunnsansvar og står overfor betydelige samfunnspålagte oppgaver. Bedriften kombinerer disse hensynene med kravene til at virksomheten skal drives
sikkert, effektivt og miljøtilpasset, innenfor en finansielt forsvarlig ramme. Kryssubsidieringen
av de bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavnene utgjør omlag en milliard kroner per år.

4.1

Luftfartens samfunnsmessige ansvar og betydning

Nærhet til en flyplass har stor betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling både
i distrikts-Norge og i sentrale strøk. Undersøkelser fra Cranfield University og Transportøkonomisk institutt viser at luftfart er viktigere i Norge enn i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Luftfartens samfunnsmessige betydning kan oppsummeres som følger:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Tilgjengelighet:
– To av tre nordmenn har tilgang til en lufthavn innenfor en times reise
– 99,5 % av befolkningen kan nå et dagsopphold i Oslo, og være tilbake samme
dag
Sysselsetting:
– Luftfarten bidrar med 60.000 – 65.000 arbeidsplasser
– Betydningen er spesielt stor i distriktene.
– Den samlede effekten av luftfarten tilsvarer 4 % av landets BNP
Betydning for olje- og gassektoren:
– 13 % av alle innenriks flyreiser er knyttet til denne sektoren
– 550 000 helikopterreiser årlig til installasjonene på sokkelen
Turisme:
– 34 % av alle innreisende turister til Norge kommer med fly, og denne transportformen øker mest.
– Flyturistenes forbruk i Norge er på om lag 13 mrd.kr
– 227 forbindelser mellom Avinors lufthavner og utlandet (sommeren 2010)
Pasientreiser:
– 400 000 pasientreiser med rutefly årlig. Betydningen for helsesektoren er størst
i Nord-Norge.
– 30.000 bevegelser årlig med ambulansefly
Ledsagerhjelp (til blant annet barn som reiser alene og for eldre og syke):
– Omfatter over 250 000 reiser årlig.
”Pålitelighet”
– Regularitet: 97,4 %; punktlighet: 89 % (2010-tall)
Luftfarten muliggjør landsomfattende kultur- og sportsaktiviteter
Sektoren er sentral i en stadig økende globalisering

Alternativer til flytransport eksisterer i liten grad. Med dagens infrastruktur kan ikke mer enn
mellom 6 og 8 prosent av persontrafikken med fly erstattes med annen transport.

4.2

Samfunnsoppdraget, samfunnsansvaret og samfunnspålagte oppgaver

I den såkalte ”eiermeldingen” (St.meld.nr. 48 (2008-2009) Om verksemda i Avinor AS) er det
redegjort for Avinors samfunnsoppdrag, samfunnspålagte oppgaver og samfunnsansvar.
Samfunnsoppdraget er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil
sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Bedriftens eier avgjør hvilke
lufthavner selskapet skal drive.

Side 17

NTP - Sektorplan

Ut over dette skal Avinor utføre mer spesifikt definerte samfunnspålagte oppgaver.
Regjeringen definerer dette som ”..oppgaver selskapet ikke ville ha utført dersom kommersielle hensyn skulle være styrende”. Kostnader knyttet til dette dekkes i sin helhet av Avinor.
Blant de samfunnspålagte oppgavene peker følgende seg ut som særlig kostnadskrevende:
•

Ambulanseberedskap
Avinor har ansvar for å holde lufthavnene åpne for ambulansefly og -helikopter, både i
og utenfor den ordinære åpningstiden. Bruken av ambulansefly er langt mer omfattende i Nord-Norge enn i resten av landet, der helikoptertransport dominerer. Disse
benytter i liten grad Avinors lufthavner.

•

Samfunnssikkerhet og beredskapsoppgaver
En forventer fortsatt betydelig oppmerksomhet på risikoen for terrorhandlinger, og
securitytjenesten ved Avinors lufthavner er meget kostnadskrevende. I 2010 var driftskostnadene 968 mill.kr.
Det er også bygd opp en omfattende beredskap i tilfelle uønskede hendelser likevel
skulle inntreffe. Det pågår et omfattende kurs- og øvingsprogram, for å trene kriseorganisasjonen på alle nivåer.

I tillegg omfatter de samfunnspålagte oppgavene blant annet å:
•
•
•
•
•

Tilrettelegge forholdene på flyplassene for passasjerer med redusert mobilitet
Arbeide for økt andel kollektivtransport i tilbringersiden
Produsere statistikk for alle landets lufthavner
Gjennomføre planleggings- og utredningsoppgaver for Samferdselsdepartementet
Medvirke i landets redningstjeneste (i henhold til krav fra Justisdepartementet)

I regjeringens eierpolitikk (St.meld. nr. 13 (2006-2007)) er det lagt til grunn at selskap med
statlig eierandel skal være ledende innen arbeidet med samfunnsansvar. Det vises også til
St.meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Regjeringen
definerer samfunnsansvaret som ”forhold selskapet vil være tjent med å ta seg av på lang
sikt, og som det bør ta hensyn til også ut fra kommersielle vurderinger”. Følgende forhold er
sentrale i denne sammenheng: Omstillinger, forskning / utvikling / kompetansebygging, miljø,
HMS, etikk / arbeid mot korrupsjon, samt likestilling / integrering / karrieremuligheter. Avinor
følger dette opp gjennom egne programmer, prosjekter og rapporteringsrutiner.
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Luftfart og miljøutfordringene

Utslipp fra fly, lufthavndrift og trafikk til og fra lufthavnene påvirker miljøet globalt og lokalt.
Det er i den senere tid rettet særlig interesse mot luftfart og klimagassutslipp. Andre sentrale
miljøtema som biologisk mangfold, støy, lokal luftkvalitet samt utslipp til vann og grunn, er
også viktige for luftfartssektoren.

5.1

Klimagassutslipp

Utslipp fra innenriks sivil luftfart tilsvarte i 2009 4 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1
av 51,3 mill tonn), og 6,7 prosent av utslippene fra transportsektoren. Det er disse utslippene
som er omfattet at Kyotoprotokollen.
Utslipp fra utenrikstrafikken, dvs fra norske lufthavner til første destinasjon i utlandet
(bunkers) var i 2008 i underkant av 1,2 mill tonn CO2-ekvivalenter 5 . Nyere tall foreligger ikke.
Samlede klimagassutslipp fra alt jetflydrivstoff solgt på norske lufthavner er altså i størrelsesorden 2,3 – 2,4 mill tonn CO2-ekvivalenter. Erfaring har vist at luftfarten har en stor utfordring
i å kommunisere fakta om sektorens klimapåvirkning.
Avinor samarbeider med flyselskapene og NHO luftfart om å legge til rette for reduserte
klimagassutslipp. I januar 2008 ble det publisert en rapport som drøfter klimautfordringene
(”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart”). Den inneholder også en vurdering av potensialet
for utslippsreduserende tiltak. Arbeidet viste at utslippene per passasjerkilometer kan være
30-40 prosent lavere i 2020 enn i 2007, hovedsakelig som følge av utskifting av flyflåten,
effektiviseringstiltak i luftrommet og videre optimalisering av landinger og avganger på norske
lufthavner.
Sammenholdt med de vekstprognosene som er lagt til grunn i NTP 2009-2019 (1,7 prosent
innenriks og 4,4 utenriks), viste analysen at klimagassutslippene fra innenriks sivil luftfart kan
være noe lavere i 2020 enn i 2007. Utslippene fra utenrikstrafikken vil imidlertid øke noe som
følge av høyere trafikkvekst, samt flere og lengre direkteruter fra norske lufthavner.
Følgende figurer viser sammenhengen mellom flyreiser og CO2-utslipp i perioden 1990 –
2020 fra henholdsvis:
•
•

Bunkerssalg - fra norske lufthavner til første destinasjon i utlandet (figur 5.1)
Innenriks sivil luftfart (figur 5.2)

4

Ref. siste offisielle utslippstall publisert 15. februar 2011
I Norges offisielle rapportering til UNFCCC (National Inventory Report 2010 – Norway. TA 2369/2010)
er utslippene rapportert til å være 1 184 270 tonn CO2-ekv i 2008 (se siste side i Annex VII)
5
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Flyreiser fra norske lufthavner og CO2-utslipp fra bunkerssalg 1990-2020
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Figur 5.1 Flyreiser og CO2-utslipp fra bunkerssalg i perioden 1990-2007, samt prognoser for
trafikkvekst målt i reiser og klimagassutslipp frem mot 2020 med og uten tiltak (indeksert)

I perioden 1990-2007 har det vært en gjennomsnittlig årlig vekst i flytrafikken fra norske lufthavner og CO2-utslippene på henholdsvis 4,6 og 3,6 prosent. Dette innebærer at utslippene
har vokst mindre enn trafikken. Effekten av bransjens tiltak medfører at denne trenden blir
betydelig forsterket og at utslippene i 2020 vil være på om lag samme nivå som 2007 eller
noe høyere, til tross for fortsatt betydelig trafikkvekst.
Flyreiser og CO2-utslipp fra fly innenlands 1990-2020
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* Registrert bunkerssalg er fordelt på innland og utland ut fra utvikling i antall reiser

Figur 5.2 Flyreiser og CO2-utslipp innenlands i perioden 1990-2007, samt prognoser for trafikkvekst ,
målt i reiser og klimagassutslipp frem mot 2020 med og uten tiltak (indeksert)
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Figuren viser at også på innenriksmarkedet bedres bransjens miljøprestasjon i perioden frem
til 2020 sett i forhold til den historiske utviklingen. Fordi veksten i innenlands flytrafikk er forventet å bli mindre enn for utenlandstrafikken, vil bransjens tiltak her føre til at utslippene vil
være 10-22 prosent lavere i 2020 enn i 2007
Avinor viderefører samarbeidet med flyselskapene og NHO Luftfart for å redusere klimagassutslippene, blant annet gjennom en prosjektorganisasjon som koordinerer oppfølgingen av
rapporten fra 2008. Fremskrivningene fra 2008-rapporten revideres våren 2011.
I fremskrivningene i Klimakur2020, som skal ligge til grunn for ny Klimamelding, ble det i
referansebanen for luftfart forutsatt energieffektivisering på 26,75 prosent i perioden 20072020. Dette tilsvarer omlag 2 prosent per år og er betydelig høyere enn det som er forutsatt
for andre sektorer.
Internasjonal luftfartsindustri (bl.a IATA, CANSO, ACI, Boeing og Airbus) har for perioden
2005 - 2050 angitt følgende målsettinger for utslippsreduksjon fra luftfart:
•
•
•

2010-2020: 1,5 prosent årlig energieffektivisering. Utslippene ventes å øke frem mot
2020
Fra 2020: Her er målet at utslippene skal holdes konstant. Dersom utslippene
fortsetter å øke skal dette kompenseres med ”market based measures”
2050: Totale utslipp fra luftfart skal være 50 prosent lavere enn i 2005, på tross av
trafikkvekst

Disse målsettingene er kompatible med ICAOs klimaresolusjon fra oktober 2010.
Nye og mer energieffektive motorer som kan monteres på dagens flymodeller, vil bli å finne i
markedet fra ca 2012. Disse vil redusere utslippene fra hvert fly med 10-15 prosent. Helt nye
fly og motorer, som er 25-30 prosent mer energieffektive enn dagens, kan ventes før 2025.
Innen 2040-2050 forventes nye flykonsepter, som vil være svært mye mer energieffektive enn
dagens. Biofuel, som i løpet av de siste årene blitt et svært relevant alternativ, vil bli sertifisert
for bruk i normal flytrafikk i løpet av 2011, og forventes å være et kommersielt relevant og
realistisk alternativ for luftfart før 2020.

5.2

Klimatilpasning

Store historiske klimagassutslipp gjør at den globale middeltemperaturen vil fortsette å øke
selv med massive kutt i fremtidige utslipp. Dette vil medføre klimaendringer på hele kloden. I
Norge kan vi forvente varmere, villere og våtere klima. Fremskrivningene fra klimamodellene
viser at fra ca 2040 og utover kan klimaet endres betydelig og dermed få innvirkning på infrastrukturinvesteringer som gjennomføres i dag. Siden 2001 har Avinor, Vegdirektoratet, Kystverket og Jernbaneverket vurdert klimaendringenes påvirkning på egen virksomhet. Avinor
har gjennomført en rekke tiltak for å redusere klimasårbarheten, herunder etablering av nye
dimensjoneringskriterier for kritisk infrastruktur, og vil videreføre dette arbeidet.
NOU 2010:10 ”Tilpassing til eit klima i endring” konkluderer for luftfart med at ”Utvalet sitt inntrykk er at arbeidet med klimatilpassing er godt prioritert og at sektoren har tilstrekkelege
ressursar for å meistre utfordringa”. Videre er det klart at luftrommet og rullebanene overvåkes kontinuerlig, både fra kontrollsentralene, tårnet på lufthavnen og ved friksjonsmålinger.
Lufthavnene kan stenges for kortere eller lengre perioder, dersom vær- og føreforhold skulle
tilsi det. Sannsynligheten for skade på liv og helse som følge av endrede klimatiske forhold
antas å være meget begrenset.

Side 21

NTP - Sektorplan

5.3

Lokal luftforurensing og støy

Overvåking av luftkvalitet ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, viser at luftkvaliteten ligger godt
innenfor forskriftskrav. Det samme er tilfelle for de øvrige norske lufthavner, som alle har
betydelig mindre trafikk enn OSL. En rekke tiltak som reduserer utslippene av klimagasser
bidrar også til forbedring av den lokale luftkvaliteten ved flyplassene, for eksempel fornying av
bil- og maskinparken.
EUs krav om kartlegging av flystøy hvert 5. år ved lufthavner med >50.000 flybevegelser per
år er nedfelt i forskrift til Forurensningsloven. Her er det også forutsatt at det utarbeides en
handlingsplan med flystøyreduserende tiltak for aktuelle lufthavner. I Norge berører dette
Gardermoen, Sola, Flesland og Værnes. Oppdatering av foreliggende planer for disse lufthavnene vil bli gjennomført tidlig i planperioden.
Det har i mange år vært et sterkt fokus på å redusere støybelastningen rundt lufthavnene, og
Avinor har oppfylt tiltaksplikten som følger av forurensningsloven. Ingen eksisterende helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner rundt Avinors lufthavner har
i dag et innendørs støynivå som overskrider tiltaksgrensen i lovens forskrifter.
Figuren nedenfor viser utvikling i trafikkvolum og støybelastning rundt Gardermoen.

Flytrafikk og -støy på OSL
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Figur 5.2 Utvikling i støynivå og antall flybevegelse ved Oslo lufthavn, Gardermoen

I perioden fra 2002 til 2005 gikk den samlede støybelastningen rundt lufthavnen ned med 2,5
dBA, til tross for en relativt sterk trafikkvekst. De neste par årene ble det registrert en økning i
støynivå, som skyldes mer bruk av flytypen MD-80, som nå er faset ut. Ny støyforskrift for
OSL ble satt i verk samtidig med innføringen av ny luftromsstruktur i april 2011. Dette vil gir
en mer effektiv trafikkavvikling, mindre utslipp og redusert støy over store områder.
Ny motorteknologi utvikles stadig. I 2040 må vi forvente klart lavere støynivå fra fly sammenlignet med i dag. Moderne jetfly har normalt en levetid på rundt 30 år, men vi opplever for
tiden en raskere utskifting i Norge. Ny teknologi vil gradvis innføres, i takt med flyselskapenes
utfasing av den eldre del av flåten. Dette betyr at reduksjon i støynivå går noe langsommere
enn teknologiutviklingen skulle tilsi. Frem til 2040 forventes en trafikkøkning, som støymessig
i noen grad vil kompenseres med mindre støyende fly. Det er, på det nåværende tidspunkt,
ikke mulig å si om teknologiutviklingen fullt ut kan kompensere for økt trafikk.
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5.4

Biologisk mangfold

Ugjødslede åpenmarkshabitater er spesielt for lufthavnene og er betinget av den skjøtsel som
drives på lufthavnene i dag. Slike ugjødslede slåttemarker/beitemarker var tidligere vanlig i
jordbrukslandskapet, men gjengroing og gjødsling har redusert disse naturtypene betydelig
de siste tiårene. Lufthavnene utgjør derfor viktige erstatningsbiotoper for slike naturtyper i
dag. Dette medfører også et betydelig ansvar. Åpenmarkshabitatene er leveområder for
mange arter, også enkelte truede. Avinor kartlegger derfor det biologiske mangfoldet på lufthavnene. Dette følges opp med konkrete forvaltningsplaner.

5.5

Utslipp til vann og grunn

For å ivareta flysikkerheten er det nødvendig å avise både fly og banesystemer i vintersesongen. Også brannøvingsaktiviteter medfører utslipp til vann og grunn. Forurensende
virksomhet krever utslippstillatelser etter forurensningsloven. Avinor arbeider aktivt for å
begrense utslippene til vann og grunn mest mulig. Alle Avinors lufthavner har godkjente
utslippstillatelser i medhold av forurensningslovens bestemmelser.
For å kontrollere at flyplassenes aktivitet ikke påvirker sårbare naturresipienter, gjennomføres
overvåkingsprogrammer, f.eks ved at det etableres målestasjoner i overvannsledninger og
bekker, eller i grunnvannsbrønner der det er avrenning fra flyplassen.
I 2009 og 2010 ble det gjennomført et omfattende arbeid med å kartlegge miljøstatus og risiko
for forurensning ved lufthavnene. Analysene behandlet både Avinors egen virksomhet, og
andre aktører på Avinors eiendom. På bakgrunn av kartleggingen er det etablert et konsernovergripende prosjekt med formål å redusere risikoen for skadelige utslipp. Prosjektet er
planlagt å gå over en periode på tre år, og vil medføre store investeringer. Arbeidet med å
forhindre og forebygge skadelige utslipp til vann og grunn vil bli videreført i NTP-perioden
2014-2023.

5.6

Tilbringertransport

Rent generelt er utfordringene vedrørende tilbringersystemene knyttet både til transportnettet
og til transportformene. Det er et mål er å øke kollektive transportløsninger til lufthavnene for
å møte de miljømessige utfordringene, men også for å redusere kapasitetsbelastningene i
vegsystemet. Utfordringene kan summeres opp i følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Økt andel kollektiv tilbringertransport til lufthavner vil redusere CO2 –utslipp og lokal
luftforurensing.
Det er et politisk mål å øke kollektivandelen. Dette kan medføre mer restriktiv bruk av
arealdisponeringen ved flyplassene, for eksempel til parkeringsområder.
Økningen i flytrafikken medfører behov for økt kapasitet i tilbringersystemene.
Økt trafikk på vegnettet i og omkring de større byene legger press på kapasiteten ,
noe som kan føre til forsinkelser og dårligere framkommelighet på tilbringersiden.
(f.eks Bergen og Stavanger, se kapittel 5.6.1)
Største del av tilbringertransporten skjer i dag med bil.
Det kan være markedsmessige begrensninger for kollektiv tilbringertransport som
kundegrunnlag, frekvens og pris (gitt at tilbudet skal drives kommersielt), men også
holdningsmessige forhold.
Økt behov for ulike typer parkeringskapasitet på lufthavnene. Utbygging av parkeringsanlegg for å dekke økende etterspørsel kan motvirke målet om større
kollektivandel.
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Tabellen nedenfor viser reisemiddelfordelingen til de største lufthavnene i 2007 og 2009.
Drosje
Bil
Kollektiv
Annet
2007
2009
2007
2009
2007
2009
2007
2009
Oslo
6
5
31
28
61
65
2
2
Stavanger
35
30
53
54
10
14
2
3
Bergen
34
25
40
46
22
26
3
3
Trondheim
15
12
39
44
43
42
1
2
Bodø
48
39
40
9
6
5
6
7
Tromsø
49
46
35
35
15
17
1
1
Ålesund
9
13
51
58
41
28
0
1
Kristiansand
26
23
59
63
14
12
1
2
Tabell 5.1 Reisemåte til lufthavn 2007 og 2009. Prosent. Kilde: TØI

Tabellen viser en positiv utvikling for de største lufthavnene. Den mest markerte endringen
har skjedd ved Ålesund lufthavn, Vigra, hvor kollektivandelen har sunket fra 41 prosent i 2007
til 28 prosent i 2009. Årsaken er først og fremst at atkomstvegen til Vigra (rv 658) ikke lenger
er belagt med bompenger.

5.6.1 Tiltak
I tilknytning til prosjektet ”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart” har Avinor gjennomført egne
tilbringerprosjekter for lufthavnene i Oslo, Stavanger og Bergen. Disse brakte opp en rekke
forslag til tiltak på kort og lang sikt for å øke kollektivandelen. Tiltakene var både av fysisk og
organisatorisk art, samt å redusere bruk av privatbil:
Fysiske tiltak
• Merke holdeplassene bedre
• Tydeligere traséer for flybussen
• Punktvis utbedring av vegnettet 6
• Gjennomgående kollektivfelt
• Bybane til flyplassen (Bergen og Stavanger)
Organisatorisk infrastruktur
• Etablere samarbeidsgruppe for koordinering
• Bedre markedsføring av flybuss
• Sanntids informasjon om flybuss
• Rabattordninger
• Nye flybusser
• Øke og differensiere frekvens flybusser/ busser 7
Redusere privatbilen
• Øke parkeringsavgiften på flyplassene
• Endre konkurranseflaten mellom bil og buss

Tidshorisont
• Kort sikt (1-3 år)
• Kort sikt
• Kort sikt+
• Lang sikt (5-20 år)
• Lang sikt
Tidshorisont
• Kort sikt
• Kort sikt
• Kort-middels sikt (3-5 år)
• Kort sikt
• Kort-middels sikt
• Kort-middels sikt
Tidshorisont
• Kort sikt
• Lang sikt

Mange av virkemidlene ligger utenfor Avinors fullmakter. Det er derfor avgjørende at det
etableres gode samarbeidsformer med aktuelle aktører, slik det er gjort i de nevnte prosjektene i Bergen og Stavanger.
Et viktig kollektivtransportmiddel vil være bybane som bygges ut både i Stavanger og Bergen.
Forlengelsen ut til flyplassene vil neppe komme før 2020, selv om det i Bergen er sterkt fokus
fra næringslivet og Avinor for å ferdigstille forlengelsen til Flesland rundt 2015. Det er anslått
at antall arbeidsplasser i flyplassområdet (Sandsli/ Kokstad) på lengre sikt vil øke fra 12000 til
30000. Dette inngår således i et større perspektiv enn tilbringer til flyplass.

6
7

I rapportene er dette stedfestet iht. reguleringsplaner
I rapportene er kundegrunnlag og traséer vurdert/ foreslått
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Oslo lufthavn er per dato godt tilrettelagt for kollektivtransport. Flytoget har forlenget kjørestrekningen til Drammen og kollektivandelen til OSL er den høyeste i Europa. OSL er således
helt avhengig av et godt og pålitelig togtilbud. Oslotunnelen kan imidlertid bli en flaskehals
dersom alle ønsker om sportilgang skal tilfredsstilles. Per i dag innebærer NSBs og Flytogets
ønsker en økning på fire tog per time. I tillegg er det ønsker om å kjøre godstog med stive
ruter også på dagtid. I framtida kan det bli nødvendig med en strengere prioritering både av
hvilke tog som skal slippe gjennom tunnelen, og når på døgnet godstogene skal fremføres.
I pågående arbeid med NTP for 2014-2023 utredes fremtidig kapasitet i Oslo-området. Utgangspunktet er den sterke befolkningsveksten, og hvilke utfordringer den representerer for
transportløsningene. Det er hovedfokus på jernbanens utfordringer, herunder eventuelt
behov for en ny Oslotunnel. Dette arbeidet vil få føringer for utviklingen på lengre sikt, også
av skinnegående tilbringertransport til OSL.
Ved Avinors største lufthavner er det satt egne mål for kollektivandelen. En har også vurdert
og iverksatt konkrete tiltak. I tabellen er målene for 2020 sammenliknet med tall for 2009.
Lufthavn
Kollektivandel 2009
Kollektivandel 2020
OSL
65
70
Stavanger
14
30
Bergen
26
32
Værnes
42
60
Tabell 5.2: Dagens kollektivandel og mål for 2020. Prosent

5.6.2 Vegtilknytning til lufthavn
Nasjonal transportplan 2010-2019 slo fast at alle stamlufthavner skal ha riksvegtilknytning.
Dette ble ivaretatt ved gjennomføringen av forvaltningsreformen. Ansvaret for riksvegtilknytning ligger hos vegeier og i den grad dette fordrer oppgradering til ny standard (stamvegstandard) vil dette være vegvesenets ansvar. Dette ansvaret gjelder fram til flyplassgjerdet.
Arbeidet med sikkerhetsområder og lysanlegg som følge av BSL E 3-2 (Bestemmelser for
Sivil Luftfart) har medført behov for vegomlegging på flere lufthavner. Når det gjelder finansieringen av dette er utgangspunktet at denne bør løses lokalt gjennom forhandling / samarbeid mellom partene. At dette er pålagt av en tredjepart (Luftfartstilsynet) endrer ikke at
Avinor vil være tiltakshaver i slike saker. Men dersom dette medfører standardheving bør det
forhandles fram et samarbeid med vegeieren om finansieringen.
Alle de øvrige lufthavnene har i dag fylkesvegtilknytning. Det er grunn til å tro at prinsippene
over også bør legges til grunn her.

5.6.3 Videre arbeid
I planperioden vil arbeidet med tilbringertransport prioriteres og videreføres:
•
•

Følge opp de tre lufthavnene som har hatt egne tilbringerprosjekter: Oslo, Stavanger
og Bergen
Utvide dette med flere lufthavner. Trondheim lufthavn, Værnes, Kristiansand lufthavn,
Kjevik og Ålesund lufthavn, Vigra er aktuelle.

Det vil også bli foretatt nye beregninger av reduksjon i CO2 - utslipp som følge av økt
kollektivandel i tilbringertransporten.
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6

Langsiktig investeringsplanlegging i Avinor-konsernet

Avinor utarbeider årlig en 10 års langsiktig investeringsplan. Planens første år revideres gjennom konsernets budsjettprosess og danner grunnlag for kommende års investeringsbudsjett
både per selskap og divisjon, samt for konsernet som helhet.
At gitte investeringer er inkludert i styregodkjent investeringsplan / inverteringsbudsjett innebærer imidlertid ikke at tiltaket kan iverksettes uten nærmere behandling. Alle investeringer
skal underlegges individuell vurdering og godkjenning. Midler til iverksetting frigjøres først når
det foreligger beslutningsdokumenter som vedtatt i henhold til konsernets fullmaktsmatrise.
Avinors 10 års investeringsplan er lagt til grunn i foreliggende sektorplan. Konsernet har ikke
foretatt tilsvarende detaljerte vurderinger av investeringsbehovet i perioden videre frem mot
2040, som er perspektivet i sektorplanen. Ut i fra forventet trafikkutvikling har en imidlertid
identifisert en del store investeringer som kommer i perioden 2020 – 2040.

6.1

Kategorisering

Avinor kategoriserer alle investeringer i tre hovedkategorier:
•

•

•

6.2

Basisinvesteringer omfatter de investeringer som hvert år er nødvendige for å dekke
løpende behov for utskiftning av anleggsmidler samt å oppfylle gjeldende forskrifter,
mindre påkostninger, ombygginger, oppgraderinger etc. Investeringsnivået fastsettes
ved hjelp av blant annet balanseverdier, erfaringstall, normtall og tilstandsvurderinger.
Aktuelle eksempler er diverse utskiftninger med tilhørende mindre oppgraderinger
(lysanlegg, radarer, brannbiler, hovedtavler) og reasfaltering.
Basisinvesteringene legger beslag på ca 30 prosent av rammen i perioden 2011-2020.
Nye myndighetspålagte investeringer omfatter investeringer som er knyttet til nye krav
/ pålegg fra myndighetene vedrørende standardisering, internasjonal harmonisering,
samt oppgradering av eksisterende kapasitet og sikkerhetsområder. Avinor skiller her
mellom myndighetspålegg som må gjennomføres innen en gitt tidsfrist, og myndighetsuttalelser. For sistnevnte kategori blir det vurdert om tiltaket bør gjennomføres i
løpet av kort tid eller om det er mer hensiktsmessig å legge den inn i en langsiktig
utviklingsplan.
Nye myndighetspålagte investeringer legger beslag på ca 15 prosent av rammen i
perioden.
Strategiske investeringer skal bidra til å realisere Avinors strategiske mål. Slike investeringer er ofte knyttet til store enkeltprosjekter og/eller en pakke av mange mindre tiltak som til sammen skal bidra til oppfyllelsen av et strategisk mål. Strategiske investeringer representerer en utvidelse av eksisterende kapasitet og/eller investeringer
innenfor nye områder. Aktuelle eksempler er nye terminaler, rullebaner, CAT II lysanlegg, øvrige kapasitetsutvidelser, hoteller og parkeringshus.
Strategiske investeringer legger beslag på ca 55 prosent av rammen i perioden.

Strategisk føringer

Gjeldende langsiktige investeringsplan er behandlet i konsernstyret, og følgende strategiske
prioriteringer er benyttet for å forme planen:
•
•
•
•

Investeringsporteføljen skal ha samlet positiv nåverdi
Investeringer i nye myndighetspålagte flysikkerhetskrav (safety og security) prioriteres
Investeringer for å sikre miljøet skal prioriteres
Investeringer med dokumentert resultatforbedringseffekt prioriteres
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Porteføljer for bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner:
•
•

Investeringer for å sikre tilstrekkelig ny kapasitet både på fly- og landside ved Oslo og
Bergen lufthavner prioriteres. Det legges til grunn at disse investeringene er bedriftsøkonomisk lønnsomme.
Investeringer for å øke kommersielle inntekter prioriteres

For lokale og regionale lufthavner:
•

Investeringer for å konsolidere lufthavnnettet på et tilfredsstillende og differensiert
tjenestenivå (kostnadseffektiv drift) prioriteres

Avinor har ikke finansielt handlingsrom til å prioritere nye flyplasser eller større baneforlengelser. Dersom det blir bestemt at slike prosjekter skal realiseres, må de finansieres på
annen måte (se for øvrig kapittel 7)
For Flysikringsdivisjonen prioriteres:
•
•

6.3

Investeringer for å sikre internasjonalisering og resultatforbedring
Investeringer i ny teknologi som gir reduserte driftskostnader

Investeringer 2011-2020

Som grunnlag for å beregne det fremtidige investeringsnivå, har konsernet utarbeidet en
finansiell virksomhetsplan. Denne rulleres årlig, og sentrale variable monitoreres løpende.
Det er konkludert med at bedriften kan investere for 24 mrd.kr i perioden 2011-2020. Dette er
meget ambisiøst, og krever en tett oppfølging og stram konsernstyring. Den finansielle virksomhetsplanen drøfter også hvilke forutsetninger og strategiske veivalg som er nødvendige
for å sikre et slikt investeringsnivå, og samtidig holde balanseførte verdier av varige driftsmidler intakt. Følgende parametre er sentrale:
•
•
•
•
•

Rammebetingelser
Trafikkutvikling
Kommersielle inntekter
Luftfartsavgiftenes utvikling, herunder evt miljøavgifter
Kostnads- og bemanningsutvikling

Analyser viser betydelig sensitivitet i forhold til sentrale elementer og parametre.
Det er ikke gjennomført tilsvarende vurderinger for perioden etter 2020.
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Figuren viser utvikling i investeringer fra 2005 til 2010 og prognose frem til 2020.
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Figur 6.1 Investeringer i perioden 2005-2020

Veksten i investeringene har gått fra i underkant av 600 mill.kr i 2005 og planlegges opp mot
4 milliarder i 2012. Der er spesielt terminalutvidelser (strategiske investeringer) som står for
økningen. Andelen basisinvesteringer og nye myndighetspålagte investeringer har sunket.
Om lag 70 prosent av investeringene i 10-års perioden kommer i løpet av de første 5 årene,
og ca halvparten gjelder Oslo lufthavn, Gardermoen. Det understrekes at bedriften hvert år
vurderer hvilket investeringsnivå som er finansielt forsvarlig ut fra gjeldende rammebetingelser, trafikkutvikling, kommersielle inntekter, gjeldsgrad og egenkapitalandel.
Oslo lufthavn, Gardermoen
T2-prosjektet er det største enkeltstående prosjektet i konsernporteføljen i perioden. Dette
omfatter følgende geografiske hovedelementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvidelse av dagens terminal vest for jernbanen (Sentralbygning vest)
Ombygging av dagens terminal øst for jernbanen (Sentralbygning øst)
Ny pir nordover, inkludert pirrot inn mot dagens terminal (Pir nord/Pirrot nord)
Utvidelse av Commuterlounge på vestenden av dagens terminal (Pir Vest)
Forlengelse av dagens trafikkforplass vestover
Utvidelse av flyside nord for dagens terminal
Ny sweeperhall på driftsområdet
Nye fjernoppstillingsplasser sør for eksisterende cargo-plasser
Nye lagringsbassenger for formiatholdig overvann

Prosjektet er bedriftsøkonomisk lønnsomt og vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster for
næringslivet i Norge og samfunnet for øvrig. Prosjektet, som vil økte kapasiteten til 28
millioner passasjerer årlig, skal styrke OSLs betydning som knutepunkt for landet. Det vil
også bli lagt til rette for en ytterligere utvidelse av kapasiteten (til 35 millioner årspassasjerer).
Prosjektet skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg, være et miljømessig forbilde og legge til
rette for forbedret kommersiell utvikling (både fra duty-free og øvrig kommersiell virksomhet).
Avinors konsernstyre vedtok prosjektet i januar 2011 med basis i konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet 22. desember 2010. Planlagt ferdigstillelse er 2. kvartal 2017. I tillegg til
T2 planlegges prosjektet ”Flysidetiltak østre bane” for å øke kapasiteten på banesystemet.
Prosjektet omfatter utvidelse og forlengelse av taksebaner og flere hurtigavkjøringer.
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Bergen lufthavn, Flesland
Det planlegges med utbygging for å øke total kapasitet ved lufthavnen. Dette innbefatter tiltak
både på flyside, landside og terminal. Prosjektet omfatter foreløpig følgende geografiske
hovedelementer:
•
•
•
•

Ny terminal bestående av sentralbygg og pir
Oppgradering av nåværende terminal som tilknyttes ny terminal med bro og kulvert
Nye flyoppstillingsplasser langs pir samt nødvendige fjernoppstillingsplasser
Ny landside med parkering og atkomst for offentlig transport

Prosjektet forutsettes å være bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Utbyggingsvedtak er ventet 1. halvår 2012 med ferdigstillelse 1. halvår 2016.
I tillegg pågår det et større prosjekt med sikkerhetsområder og lysanlegg, samt tilhørende
tiltak knyttet til flytting og forlengelse av taksebane. Dette forventes ferdigstilt i 2013.
Det er også planlagt ny sentral avvisningsplattform og nytt driftsbygg.
Stavanger lufthavn, Sola
Mindre utbygging av terminal er igangsatt for å øke arealene til security og kommersielle områder, samt tilrettelegge for bedre ankomst utland og etablere enveissluse. Utbyggingen
planlegges ferdigstilt i 2013 og vil øke kapasiteten på lufthavnen fra 3,4 millioner passasjerer
til 4 millioner passasjerer. 7 eksisterende broer vil også bli skiftet ut.
Trondheim lufthavn, Værnes
Det planlegges utvikling/ombygging av eksisterende terminaler for å øke kapasiteten til 5
millioner passasjerer i 2013. Tiltakene omfatter:
•
•
•
•
•

Utvidelse av lounge utland
Utvidelse av ekspedisjonsbygning og innsjekkingsskranker
Utvidelse av kommersielle arealer
Ombygging og utvidelse av dagens bagasjehåndteringsanlegg
Ny commuterterminal

Andre prosjekter på lufthavna:
•
•

Bygge ut sikkerhetsområder og lysanlegg etter krav i BSL 3-2 for sikre fornyet teknisk/
operativ godkjenning
Opparbeide 6 nye flyoppstillingsplasser som ferdigstilles i 2013

Sikkerhetsområder og lysanlegg (BSL E 3-2)
Prosjektet omfatter gjennomføring av alle fysiske utbedringstiltak som kreves for å få fornyet
teknisk og operativ godkjenning. Hovedmålet er å bedre sikkerheten til alle som reiser til og
fra lufthavnene. Fysiske arbeider omfatter i hovedsak i forbedring av sikkerhetsområder og
lysanlegg, og er pålagt av Luftfartstilsynet og hjemlet i BSL E 3-2. Prosjektet omfatter alle
regionale og lokale lufthavner. Det forventes ferdigstilt i løpet av 2013.
Miljøprosjekt
I kapittel 5.5 omtales kartlegging av miljøstatus og risiko for forurensing. Tiltak på aktuelle
lufthavner vil kreve investeringer.
AFIS tårn
Det er behov for å oppgradere eller bygge nye AFIS tårn ved 11 lokale lufthavner. Dette
arbeidet planlegges å være ferdigstilt i 2017.
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Kristiansand lufthavn, Kjevik
Det er igangsatt et prosjekt for bygging av nytt tårn og sikringsbygg, samt ny energisentral.
En planlegger også en utvidelse av utenlandsterminalen. Denne skal stå klar i 2016. Det
gjennomføres omfattende tiltak for å tilfredsstille kravene til sikkerhetsområder og lysanlegg.
Disse skal stå ferdig i 2012.
Kristiansund lufthavn, Kvernberget
Ny felles passasjerterminal for fly og helikopter planlegges ferdigstilt i 2016.
Det gjennomføres omfattende tiltak for å tilfredsstille kravene til sikkerhetsområder og lysanlegg. Dette forventes ferdigstilt i 2013.
Tromsø lufthavn, Langnes
Nytt sikringsbygg skal stå ferdig i 2012. Videre gjennomføres store tiltak for å tilfredsstille
kravene til sikkerhetsområder og lysanlegg. Dette forventes ferdig i 2013.
Øvrige lufthavner
For de øvrige lufthavnene er det ikke planlagt med større investeringer som vil medføre noen
kapasitetshevinger utover nåværende nivå, men det vil bli gjennomført investeringer der det
er påkrevd for å ivareta eksisterende infrastruktur. I planen legges til grunn reasfaltering av 12 rullebaner og rehabilitering/ nybygg av 2- 4 andre bygg i året.

Flysikringsdivisjonen
Flysikringstjenesten i Norge står overfor store utfordringer som følge av EUs etablering av et
felleseuropeisk luftrom, Single European Sky (se kapittel 2.6). Avinors deltagelse og etterlevelse medfører betydelige ressurser og investeringer det kommende ti-året.
Radarprogrammet (NORAP) ble besluttet gjennomført i 2006 med etablering av 10 radarer
inklusive installasjoner for å sikre kontrollert luftrom på norsk kontinentalsokkel. Det er i ettertid besluttet at 2 radarer (i Rogaland og ved Ekofisk) ikke bygges men løses med alternativ
teknologi (ADS B). Videre skal 3 radarer finansieres av Forsvaret.
Ved Stavanger kontrollsentral planlegges det med ny Voice Communicater System samt
nødvendig oppgradering av bygningsmassen.

6.4

Større investeringer etter 2020

Ut i fra forventet trafikkutvikling har Avinor identifisert noen investeringer som kommer etter
planperioden i gjeldende langsiktige investeringsplan:
•
•

•

•

T2-prosjekt utbyggingstrinn 2 ved OSL, som skal utvide kapasiteten til 35 millioner
passasjerer
3. rullebane ved Oslo lufthavn:
I henhold til gjeldende prognoser vil det bli behov for en tredje rullebane fra ca 2030.
Flere lokaliseringsalternativer foreligger, og det er viktig å sikre nødvendige arealer.
Det skal nå tas stilling til hva som skal båndlegges, og hvilken form og innhold båndleggingsvedtaket skal ha.
2. rullebane ved Bergen lufthavn:
Gjeldende prognoser viser at det blir behov for en ny rullebane i perioden 2025 - 2030.
Tilgjengelig areal tilsier at en ny rullebane må lokaliseres øst for eksisterende. Dette er
tatt inn i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune
Omfattende terminalutvikling ved Trondheim lufthavn, Værnes
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7

Lokale flyplassinitiativ

Stortinget fastsetter lufthavnstrukturen i Norge. Det vises til Soria Moria-erklæringen av
oktober 2009: ”Regjeringen vil opprettholde det regionale flyplassnettet med mindre det er
oppslutning lokalt om å gjøre endringer ut fra innretningen av det totale transporttilbudet i
området”. I løpet av de senere år er det tatt en rekke lokale initiativ til nye lufthavner og rullebaneforlengelser. I sum utgjør disse investeringer til flere milliarder kroner. De mange
initiativene utgjør en stor utfordring for Avinor, både hver for seg i et økonomisk perspektiv, og
samlet der initiativene bør ses i en større sammenheng. Drivkrefter bak disse er i all
hovedsak de samme:
•
•
•
•

7.1

Ønske om økt konkurranse, billigere billetter og direkteruter - særlig til og fra Oslo
Behov for større setekapasitet enn det dagens fly kan tilby
Usikkerhet om hva som vil skje når Dash 8-fly fases ut
Betydning av gode flyforbindelse for lokal / regional sysselsetting, bosetting og
næringsliv

Lokale initiativ til nye lufthavner og rullebaneforlengelser

I tilknytning til NTP-prosjektet ”Regional utvikling” gjennomførte Avinor en kartlegging av slike
lokale initiativ. De fleste gjelder baneforlengelser på eksisterende lufthavner, men det er også
en del prosjekter som forutsetter helt nye flyplasslokaliseringer. Følgende initiativ er omtalt i
rapporten fra dette prosjektet, som forelå 1. februar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Førde: Interesseutvalget for lufthavnen har lagt frem planer om å forlenge rullebanen
fra dagens 800 til 1199m.
Florø: Banelengden er 1199m. Kommuneplan baserer seg på 2000m bane, men iflg
kommunen er en slik utvidelse ikke aktuell i "overskuelig fremtid".
Eid kommune: Har utredet en bane på 1199m på Hundvikfjellet som alternativ til Sandane. Det er noe uklart hvor denne saken står i dag.
Røros: Kommunen har i lang tid arbeidet for med å øke banelengden som i dag er på
1720/1580 m (avhengig av retning). En forlengelse med 150 m utredes.
Namsos: Kommunen, sammen med Namdalshagen næringsforening, utreder en forlengelse fra dagens 799 til 1199m.
Rørvik: Kommunen planlegger forlengelse, først til 1199m, deretter 2000 m
Brønnøysund: Banelengden er 1199m. Kommunen har etterlyst mulighet for lengre
rullebane, men dette er vanskelig pga terminalens beliggenhet.
Sandnessjøen: Banelengden er 880m. Næringsforeningen i området arbeider med et
prosjekt, der siktemålet er en forlengelse til 1199m.
”Helgeland lufthavn”: Vefsn kommune arbeider med et prosjekt i Drevja-dalen som
erstatning for dagens flyplasser på Stokka, Røssvoll og Kjærstad. Det planlegges med
en bane på 2000 m pluss sikkerhetssoner
”Polarsirkelen lufthavn” (Rana): Her utredes et alternativ med 2700 m rullebane øst for
Mo sentrum som erstatning for Røssvoll, og eventuelt Kjærstad dersom det blir
lokalpolitisk enighet om det. Det er etablert et samarbeid med næringslivet og flere
nabokommuner.
Narvik: I forbindelse med behandlingen av planene for E6 Narvik – Bjerkvik har kommunen vedtatt at den kan godta en avvikling av lufthavnen på Framnes på visse vilkår.
Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Narvik kommune og Avinor er i dialog
om saken.
Stokmarknes: Hadsel kommune og Vesterålen regionråd utreder baneforlengelse fra
dagens 889 til 1199 m.
Leknes: Vestvågøy kommune ønsker en forlengelse fra dagens 799 til 1199 m. Andre
alternativer i Lofoten er også utredet (bla en helt ny flyplass på Gimsøy), I forbindelse
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•

•

med flyplassprosjektene er det etablert et samarbeid mellom regionrådene i Lofoten
og Vesterålen.
Hammerfest: Dagens flyplass har utfordringer med vær, vind og topografi. Det har
vært arbeidet med å finne en ny lokalisering i en årrekke. Avinor har gjennomført værmålinger på Grøtnes sør for Hammerfest. Rapport er framlagt, og resultatene er til
evaluering. Både 1199 og 1550m bane er analysert.
Berlevåg: Det ble i en periode arbeidet med 3500 m bane for eksport av fisk fra ØstFinnmark til Østen. Mye tyder på at dette prosjektet nå er lagt til side.

I høringen av NTPs rapport ”Ny infrastruktur i nord” vinteren 2011, tok Finnmark fylke opp
spørsmålet om ny flyplass i Kautokeino. Avinor har nylig også fått en henvendelse om et
prosjekt i Varangerbotn. Videre er et gammelt initiativ om lengre bane i Sogndal tatt opp
igjen.
Luftfartstilsynet har, på oppdrag for Samferdselsdepartementet, foretatt en foreløpig vurdering
av de to alternativene til ny flyplass på Helgeland. I brev av 3. februar 2011 konkluderer tilsynet med at det, ”ut fra foreliggende dokumentasjon og kunnskap kun er prosjektet Polarsirkelen lufthavn som kan anses realiserbart ut fra en faglig vurdering av de tekniske og
operative forhold ved de alternative lokalitetene”.
Oversikten omfatter kun lufthavner der Avinor er berørt, enten som eier eller ved at det er uttrykt behov for bistand fra Avinor i planlegging og utbygging. Det foreligger også andre initiativ knyttet til flyplasser utenfor Avinor-systemet. Disse omtales ikke her.
Det er et press på Avinor for å delta i utredninger, komme med avklaringer, og bidra i finansiering. Avinor har bedt om at alle slike henvendelser går via Samferdselsdepartementet.
Felles for flere av prosjektene er også:
•
•
•

Lokale initiativ om å utsette oppgradering av sikkerhetsområder og lysanlegg på eksisterende flyplasser i påvente av en avklaring om ny infrastruktur
Alternative finansieringsformer diskuteres: Offentlig - privat samarbeid, bidrag fra
Avinor, bidrag fra lokalt næringsliv, samt bruk av departementets rutetilskudd (FOT)
Mange av prosjektene har kommet langt i kommunale planprosesser, og reguleringsplaner foreligger flere steder

Basert på tidligere erfaringer er det grunn til å tro at flere av prosjektene ikke er teknisk /
operativt tilfredsstillende. Det har særlig vært store utfordringer knyttet til de kompliserte bestemmelsene om prosedyrer for inn- og utflyging, samt til kravene om penetrering av hinderflater.
For Avinor er situasjonen utfordrende, og det er behov for å avklare en fremtidsrettet rollefordeling og samspill mellom landets flyplasser, særlig i distriktene. Avinor har ikke finansielt
handlingsrom til å prioritere nye flyplasser eller større baneforlengelser. Dersom det blir bestemt at slike prosjekter skal realiseres, må de finansieres på annen måte.
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7.2

Lekkasje fra regionale lufthavner til stamruteplasser

En av grunnene til de mange lokale initiativene er forskjellene i billettpriser. Det vises i denne
forbindelse til tabell 7.1:

Stamnettet
Pris – kr Regionalnettet
Pris – kr
Oslo-Alta
2160
Oslo-Hammerfest
4710
Oslo-Bodø
1890
Oslo-Finnmark
4080
Oslo-Tromsø
1860
Oslo-Lofoten
3350
Trondheim-Bodø
1700
Oslo-Helgeland
3620
Bergen-Stavanger
1530
Oslo-Sogndal
1880
Bergen-Trondheim
1560
Vestlandet-Nordland
4260
Internt i Sør-Norge
1610
Vestlandet-Finnmark
5230
Mellom Sør og Nord-Norge
1910
Nordland-Finnmark
4190
Tabell 7.1 Priseksempler for tur/retur-reiser (Kilde: TØIs RVU på fly 2009)

Prisforskjellene mellom reiser på stamnettet og reiser der hele eller deler av transporten foregår på regionalnettet, gjør at trafikantene aksepterer lengre tilbringeravstander med overflatetransport enn tidligere.
En annen grunn til de lengre tilbringeravstandene, er at vegnettet er blitt bedre: Mange flyplasser ble bygget i en periode med få alternative kommunikasjonstilbud. Mens det for 25–30
år siden tok både 2 og 3 timer å komme seg til nærmeste naboflyplass, har man nå en
situasjon der det tar under 1–1,5 time å kjøre bil fra mange av flyplassene til nærmeste alternative lufthavn. Et eksempel er vist i figur 7.1. Her er influensområdene rundt flyplassene i
Lofoten / Ofoten / Vesterålen (ekskl. Værøy og Røst) markert. Analysene er foretatt av
Statens Vegvesen, og viser hvor langt en kan kjøre i løpet av 1,5 time fra lufthavnene.
Utgangspunktet er situasjonen i dag (heltrukne linjer). I tillegg er det foretatt en manuell
vurdering av hvor langt det var mulig å kjøre i løpet av 1,5 time i 1980 (stiplede linjer).
Det presiseres at reisetidssonene er skjematiske og gir et forenklet bilde av hvilke områder
som kan nås innenfor den valgte reisetiden. Enkelte vegstrekninger kan også være noe overvurdert når det gjelder hvilke hastigheter som er lagt til grunn, særlig under vinterforhold. Tilsvarende vil det, ved enkelte ferjeforbindelser, være en annen frekvens og ventetid enn det
som er lagt til grunn i beregningene.

Side 35

NTP - Sektorplan

Figur 7.1 Influensområder for lufthavnene Leknes, Svolvær, Stokmarknes, Andøy, Evenes og Narvik.
Viser hvor langt en kan kjøre fra flyplassene på 1,5 time i dag (heltrukket) og i 1980 (stiplet)

Figurene viser stor overlapp mellom flere flyplassers influensområder, samt at nye vegprosjekter har ført til at influensområdene flere steder har vokst markant de senere år.
Med hurtigbåt utvides influensområdene ytterligere (I 1980 eksisterte ikke et slikt tilbud).
Dette er ikke tegnet inn på kartene. Tar en hensyn til hurtigbåtforbindelsene utvides
influensområdene til de aktuelle flyplassene som følger:
•
•
•

Evenes dekker store områder sør for fjorden, bl.a Ballangen ned til Kjøpsvik
Stokmarknes dekker Brøttøy og Hennes i øst
Svolvær dekker de ytre strøkene sør for fjorden: Bl.a Hammarøy og Ålstad i sørøst

Det er også gjennomført en kartlegging av dekkestandard i området:
Andel
-asfalt på fylkesveg
-asfalt på riksveg
År
1980
2010
1980
2010
Narvik
12%
94%
83%
100%
Evenes
13%
95%
80%
100%
Svolvær
15%
89%
55%
100%
Leknes
13%
86%
40%
100%
Stokmarknes
15%
90%
66%
100%
Andøy
20%
93%
91&
100%
Tabell 7.2 Dekkestandard rundt flyplassene i Lofoten / Ofoten / Vesterålen i 1980 og 2010.
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Tabellen viser at det har vært en meget omfattende oppgradering av dekkestandard i Nordland siden flyplassnettet ble etablert, særlig gjelder dette fylkesvegene.
Det er gjennomført tilsvarende analyser også for Helgeland og Vestlandet. Disse er ikke omtalt nærmere her. Det vises i denne forbindelse til rapporten fra delprosjekt ”Regional utvikling” fra Utredningsfasen i NTP 2014-2023.
I kapitlet nedenfor er trafikklekkasjen i Lofoten / Ofoten / Vesterålen beskrevet nærmere.

7.2.1 Eksempel fra Harstad / Narvik lufthavn, Evenes
Evenes geografiske nedslagsfelt består av kommunene Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad, Kvæfjord, Gratangen, Lødingen, Bjarkøy og Ibestad. I 2009 hadde lufthavnen 470 000
innenriks passasjerer og 30 000 utenriks.
SAS og Norwegian har betjent Evenes i en årrekke. Norwegian hadde tidligere færre frekvenser, men selskapet har økt kapasiteten de seneste år. I 2009 hadde Norwegian en markedsandel på 55 prosent. Widerøe betjener de nærliggende regionale lufthavnene.
Avstander til disse er:
•
•
•
•
•

Narvik lufthavn, Framnes: 80 km
Stokmarknes lufthavn, Skagen: 140 km
Svolvær lufthavn, Helle: 160 km
Leknes lufthavn: 235 km
Andøya lufthavn: 220 km

Figur 7.2 illustrerer det funksjonelle influensområdet i 2009, og viser betydelig lekkasje fra
nedslagsfeltet til Stokmarknes og Narvik (Framnes), mens overlappet mot Svolvær, Leknes
og Andøya er mindre.
Stokmarknes har hatt en økning i lekkasjen til Evenes de siste 12 årene sett under ett. For
Oslo-reiser er det små endringer etter 2003 (fra 79 % til 75 % lekkasje til Evenes). Se også
tabell 7.4. Lekkasjen er størst i fritidsmarkedet. Fra Andøya til Evenes har lekkasjen på
Oslo-reiser gått ned fra 27 % i 2003 til 23 % i 2009. Evenes spiser seg betydelig inn i det
geografiske nedslagsfelt til Narvik lufthavn, Framnes. I 2009 reiste 70 prosent av alle de
reisende til/fra denne lufthavnens nedslagsfelt om Evenes. Dette nivået har holdt seg stabilt
over flere år. For Oslo-reiser var lekkasjen fra Framnes til Evenes hele 95 % i 2009.
Åpningen av Lofast i 2007 har ført til en merkbar reduksjon i reisetiden fra Lofoten til Evenes.
Fra Svolvær er det nå 2 ½ times kjøretid til Evenes, mens det fra Leknes tar drøyt 3 ½ time.
Lofast har ført til at reisende til/fra Svolvær lufthavns geografiske nedslagsfelt (Vågan kommune) i større grad benytter Evenes. På Oslo-reiser har andelen som benytter Evenes økt
fra 3 % i 2003, til 10 % i 2007 og til 32 % i 2009. Se tabell 7.3. Norwegians inntreden bidro til
et lite hopp i Evenes’ markedsandel, men det var først når Lofast kom at Evenes fikk en sterk
økning i markedsandelen på Oslo-reiser.
Lufthavn valgt
Svolvær Evenes
Bodø
2003
74
3
23
2007
69
10
21
2009
56
32
13
Tabell 7.3 Markedsandeler (%) på Oslo-reiser for reisende til/fra Svolvær.
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Figur 7.2 Evenes’ funksjonelle influensområde. 2009. Prosent.

Reisetiden fra Leknes til Evenes er også kortet ned etter Lofast, men den er fortsatt i lengste
laget. Det er derfor relativt få av de som sogner til Leknes som benytter Evenes på Osloreiser (kun 8 % i 2009 mot 3 % i 2007). Ellers er det mange som tar båt/ferge til Bodø og fly
derfra på Oslo-reiser.

7.2.2 Hovedtall – trafikklekkasje
Tabell 7.4 oppsummerer funn med hensyn til trafikklekkasje på reiser til og fra Oslo i perioden
2007-2009 for et utvalg lufthavner. Noen hovedpunkter:
•
•

Avstand til stamflyplass påvirker lekkasjen. Den er særlig høy for Narvik (95 %), Stokmarknes (75 %) og Namsos (72 %), som alle ligger relativt nær en stamflyplass.
Lekkasjen ser ut til å ha stabilisert seg, dvs det er ikke lengre er en effekt av lavere
priser på stamrutenettet. Dette fordi Norwegian var etablert i alle markeder allerede i
2007. Unntaket er Kirkenes hvor lekkasjen fra Vadsø har økt mellom 2007 og 2009
og Stord/ Bømlo hvor flere reiser til Haugesund.
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•

Nylig er det gjennomført to store vegprosjekter (Lofast og Eiksundsambandet) som
har gitt betydelig reduksjon i reisetid til flyplass. Dette påvirker de reisendes valg av
lufthavn. Svolvær har som nevnt hatt stor økning i lekkasjen til Evenes. I tillegg er det
flere charterflygninger over Evenes. Reisende til/fra Herøy og Ulstein benytter Ørsta/
Volda istedenfor Ålesund lufthavn i større grad etter åpningen av Eiksundsambandet.
Ørsta/Volda har direkteruter til Oslo, relativt mange frekvenser og ikke dyre gjennomgangsbilletter.
Lufthavn

Bergen

Ålesund

Trondheim

Bodø

Evenes

Kirkenes

Ørsta/Volda
45
Sandane
6
15
Namsos 8
72
Rørvik
49
Brønnøysund
24
2
Mosjøen
28
4
Sandnessjøen
18
27
Stokmarknes
4
75
Andøya
23
Svolvær
13
32
Leknes
18
8
Narvik
3
95
Vadsø
63
Vardø
Båtsfjord
Tabell 7.4 Lekkasje på Osloreiser fra nedslagsfeltet til regionale lufthavner i 2009.

7.3

Videre arbeid med de lokale initiativene

Avinor er i dialog med Samferdselsdepartementet om oppfølgingen av de mange lokale
initiativene. Videre opplegg og prosess vil trolig bli avklaret i Retningslinje 2 for NTP-arbeidet.

8

Ekskludert Steinkjer
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Vedlegg: Geografisk oversikt over Avinors virksomhet
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