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Lufthavnstruktur 
 
Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor samt Rolf-Helge Grønås fra 
SVV. Styringsgruppen har bestått av Jon Sjølander, Dag Falk-Petersen og Margrethe Snekkerbakken 
fra Avinor. 
 
Det har vært avholdt et informasjonsmøte med alle vertskommuner for lokale lufthavner, berørte 
fylkeskommuner, flyselskapene og NHO - Luftfart i Oslo 4. september d.å. Det har også vært et 
lokale møter i Trondheim og Florø med deltakelse fra vertskommunene for de berørte flyplassene i 
Sør-Norge. 

Rapporten om «Lufthavnstruktur» vil være en del av den totale NTP rapporten fra strategifasen. I 
strategifasen drøftes kriterier for transportstandard og fremtidige flytyper. I tillegg beskrives hvilken 
faglig tilnærming som vil bli benyttet. 

I den kommende planfasen fram mot februar 2016 vil det arbeides videre med konkrete innspill i 
henhold til oppdraget. 

Oppdraget 
I R1 er følgende mål satt: 

• en vurdering av luftfartens rolle og hvilke krav som bør stilles til luftfartstilbudet, herunder 
kriterier for transportstandard som f. eks trafikkvolum, kostnader og avstander. 

• en vurdering av hvordan det kan legges til rette for at luftfarten i størst mulig grad skjer på 
kommersielle vilkår 

• tilrådinger knyttet til den framtidige utformingen av lufthavnnettet, herunder forslag til en 
konsolidering gjennom en reduksjon i antallet lufthavner sett i sammenheng med faktisk 
transportbehov, bl.a. i lys av standarden på annen transportinfrastruktur og videreutvikling av 
gjenværende lufthavner. Prioritering skal gjøres med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk 
netto nytte. 

• beregning av samfunnsøkonomisk netto nytte av forslag til eventuelle endringer i strukturen i 
lufthavnnettet.  

• en vurdering av forholdet til tiltak innen andre transportsektorer. 
• en vurdering av konsekvensene for statens kjøp av flyruter av etatenes og Avinors tilrådinger.  
• en vurdering av økonomiske konsekvenser for Avinor, staten, passasjerer og flyselskap 

 

Samferdselsdepartementet vil vurdere å se utredningen i sammenheng med kommende flyruteanbud og da 
i første omgang for ruteområdene i Sør-Norge hvor gjeldende kontrakter går ut går ut 31. mars 2016. 
Departementet ber derfor etatene og Avinor se på hvordan analysene av disse regionene kan innrettes, slik 
at deler av arbeidet kan være sluttført høsten 2014. 
 
Transportstandard 
I «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge (TØI rapport 1331/2014) diskuteres 
kriterier til bruk i evaluering av behovet for FOT ruter. Bakgrunnen for valg av kriterier er blant annet 
et 10 års arbeid av Trafikverket i Sverige. De 4 kriteriene som diskuteres er tilgjengelighet til/fra 
Oslo, tilgjengelighet internasjonale reiser, tilgjengelighet regions/universitetssykehus og 
tilgjengelighet senter med fylkesadministrasjon.  
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Data fra Avinors reisevaneundersøkelse (RVU) viser at for alle områder er tilgjengeligheten til Oslo 
viktig og at Oslo er det desidert største reisemålet. I Sør-Norge er andelen internasjonale reiser høyere 
enn i Nord-Norge. I nord er tilgangen til sykehus og fylkesadministrasjon viktigere enn i sør grunnet 
lange avstander og mangel på alternativ transport. I nord er flyet viktig i kommunikasjonen med 
fylkesadministrasjon/regionsenter, eksempler på detter er mellom Helgeland/Lofoten/Vesterålen og 
Bodø samt mellom Finnmark og Tromsø.  

TØI foreslår at minimums oppholdstid i Oslo sentrum bør være 6 timer og at reisen hver veg ikke bør 
være mer enn 4 timer, samt at avreise hjemmefra ikke skal starte før kl. 06:00 og at ankomst ikke skal 
være etter midnatt. Dette vil kunne føre til at reise og opphold til sammen vil kunne bli 14 timer. 
Tabell 1 viser tidsforløpet i en tenkt reise fra Vadsø til Oslo sentrum tur retur.   

Tabell 1; Teoretisk reiserute Vadsø – Oslo tur retur 

Avreise fra hjem   Avreise Oslo sentrum 16:00 
Ankomst flyplass Vadsø 06:05 Ankomst OSL 16:20 
Avgang Vadsø 06:35 Avgang OSL 17:00 
Ankomst Krikenes 06:50 Ankomst Kirkenes 19:10 
Avgang Kirkenes  07:15 Avgang Kirkenes 19:35 
Ankomst OSL 09:25 Ankomst Vadsø 19:50 
Avgang flytog 09:40 Avreise Vadsø 20:05 
Ankomst Oslo sentrum 10:00 Ankomst hjem   

  

Tabellen viser at det er vanskelig å oppfylle et kriterium om å kunne reise til Oslo sentrum på 4 timer 
selv om alle overgangstider er satt til et minimum. Her vil det være naturlig å vurdere om tilgjengelig 
tid i Oslo kan reduseres og den totale reisetiden økes noe. 

En annen viktig forutsetning som må diskuteres er reiseformål og reisefrekvens. Arbeidsreiser bør ha 
strengere krav til effektivitet og tilgjengelighet enn privatreiser. Arbeidsreisende er også mer 
høyfrekvente enn privatreisende. Eksemplet ovenfor viser at den totale «arbeidsdagen» blir 14 timer. 
Dersom det er et begrenset antall personer som reiser ofte vil dette føre til stor belastning over tid. Det 
må derfor vurderes om slike reiser skjer ofte eller om det i praksis er slik at man overnatter i Oslo. 

Fra Sør-Norge er det lettere å oppfylle kriteriene da flytiden til Oslo er kortere og alle lufthavnene har 
direkteruter. Da vil avstanden til den lokale lufthavnen ha større betydning for den totale reisetiden. 
Skulle man eksempelvis fra Røros kjøre til Værnes, ville det medføre 2,5 timer hver veg og en total 
reise til Oslo sentrum på 4,5 timer. Seneste avreise fra Røros vil måtte være kl. 05:30 om man skal 
være i Oslo sentrum kl. 10:00. Disse eksemplene viser at det er vanskelig å finne felles kriterier som 
passer for alle.  

Arbeidsreisers effektivitet påvirkes også av antallet avganger pr dag og avgangstidene. Fra Sandane 
går det 4 fly hver dag. Det gir mindre fleksibilitet til å legge opp effektive møte/reisedager enn for 
lufthavner med høyere frekvens og det blir mer venting. Ved å ha færre lufthavner vil 
passasjergrunnlaget pr. lufthavn bli større og tidtabellen bedre. I dag har Førde og Florø 5 avganger 
hver til Oslo. Begge har 70 – 75.000 passasjerer til/fra Oslo. Totalmarkedet på 140-150.000 
passasjerer ville gitt grunnlag for 8 – 9 avganger fra en felles flyplass. Kjøretiden mellom byene er ca. 
45 minutter og den må veies opp mot effektiviseringen som oppstår ved høyere frekvens. Større 
markeder gir også grunnlag for mer direkteflyvning og færre mellomlandinger. Fra Sandane og 
Sogndal til Oslo er det delvis trekantflyvninger som medfører 30 minutter lengre reisetid. Økt kjøretid 
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kan derfor motvirkes av kortere flytid. Flyreiser mellom mindre lufthavner i Nord-Norge og Oslo 
medfører normalt flybytter og lengre reisetid. 

Flytyper 
De dominerende flytypene på innlandsrutene er Boeing 737 med 120 – 186 seter som opereres av 
Norwegian og SAS. Disse flyene krever lange rullebaner på minst 2000 meter. Widerøe opererer fly 
av typen Dash8 -100/200/300/400 med 39 – 78 seter. North Flying benytter fly av typen Fairchild 
Metro 23 med 19 seter på Fagernes. 

De fleste lokale flyplassene har så korte rullebaner(under 1000 meter) at det kun er fly av typen 
Dash8-100/200 som kan benyttes. I tillegg til korte rullebaner er det på mange flyplasser krevende 
operative forhold grunnet terreng og vindforholdene. Tabell 2 summerer opp de operative forholdene 
på de lokale flyplassene på Vestlandet. 

Tabell 2; Operative forhold lokale lufthavner Vestlandet 
  Førde Florø Ørsta Volda Sandane Sogndal 

Rullebenelengde(m) 979 1200 950 950 1000 
Minstehøyde(fot) 400 400 1550 1900/2300 1200 
Terreng Utfordrende   Utfordrende Utfordrende Utfordrende 
Turbulens Utfordrende   Utfordrende Utfordrende Utfordrende 
Satellitt hjelpemiddel Ja Ja Begrenset Ikke standard Fra øst 
Utvidelsesmulighet Begrenset Mulig Ingen/små Ingen Begrenset 

 

I dag er det få mindre flytyper som kan operere på de korte rullebanene utover Dash8. Dornier 228 og  
Twin Otter er eksempler på slike fly. Ingen av disse flyene har imidlertid trykkabin og vil av de 
reisende bli oppfattet som å ha lavere standard enn Dash8. Det er i tillegg mangel på operatører som 
har slike fly og som kunne operere i Norge. Samtidig vil fly av denne typen ha liten kommersiell 
anvendelse utenfor FOT systemet, og FOT systemet vil ikke kunne gi grunnlag for produksjon på mer 
enn et fåtall flyindivider. Dette vil gi små muligheter for en operatør til å sette opp en effektiv 
operasjon, og det vil alltid være utfordringer med hensyn til regularitet og punktlighet. En modell hvor 
man kan kombinere kommersiell ruteflyvning og f.eks. ambulansekontrakter som i dag utføres med 
fly av typen Beechcraft Kingair200 ville kunne gi muligheter til å utnytte stordriftsfordeler og drive et 
selskap som er stort nok til å kunne bli lønnsomt. 

Dash8-100/200/300 produseres ikke lenger. Mange av Widerøes fly har høy gangtid og det har vært 
uttrykt usikkerhet om det i fremtiden kan påregnes å fortsette å operere disse flyene eller fly av 
samme størrelse på dagens rullebaner. Widerøe arbeider aktivt for å forlenge livet på egne fly samt å 
ta inn andre fly av samme type som har lavere gangtid. Selskapet arbeider også aktivt med å finne nye 
flytyper som kan erstatte Dash8. I det videre arbeidet med lufthavnstruktur legges det derfor som en 
forutsetning at det vil være fly av samme størrelse og med de samme krav til rullebanelengder også i 
overskuelig framtid. 

Vegutbedringer 
Over tid har den forbedrede vegstandarden i Norge gjort avstandene mellom mange lufthavner 
kortere. De reisende har utnyttet dette og i dag velger mange å reise fra flyplasser som ikke er deres 
nærmeste, og den viktigste drivkraften for denne lekkasjen er lavere priser. Spesielt de som reiser 
privat og betaler selv er fleksible i sitt valg av lufthavn. Normalt skjer denne typen lekkasje fra små 
lufthavner med begrenset tilbud, behov for flybytter og høye priser til større lufthavner med 
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direktetilbud til Oslo og lave priser. Et eksempel er reisende fra Vesterålen og Lofoten som kjører 
forbi sine lokale flyplasser i Stokmarknes og Leknes/Svolvær til Evenes.  

Fremtidige vegutbedringer vil forsterke denne utviklingen.  

Vestlandet 

    Status 2014 Med fergefri E39 
Fra Til Flyplass Distanse Reisetid Distanse Reisetid 
Volda Ålesund 80 01:55 63 01:15 
Ørsta Ålesund 71 01:45 61 01:15 
Sandane Ørsta/Volda 99 02:00 98 01:43 

 
Endringene er knyttet til fergefri E39. De største effektene vil komme mellom dagens Ørsta Volda og 
Ålesund der reisetiden reduseres 30 min fra dagens 1:45/1:55 til 1:15. Det vil gjøre Vigra mer 
tilgjengelig, spesielt fra Herøy, Ulstein, Ørsta og Volda. Ferdigstillelse av E39 er ikke tidfestet, og det 
er ikke sannsynlig at det skjer innenfor denne NTP perioden. 

Helgeland 

    Status 2014 Med Toven-tunellen 
Fra Til Flyplass Distanse Reisetid Distanse Reisetid 
Sandnessjøen Mo i Rana 109 02:20 97 01:57 
Mosjøen Sandnessjøen 78 01:16 70 01:06 

 
Toven-tunellen åpner høsten 2014 og vil først og fremst gi kortere reisetider til/fra Sandnessjøen. 
Reisetiden til Mosjøen blir nå 1:06 og til Mo i Rana 1:57. I NTP for 2014-2023 har Avinor foreslått å 
bygge ny lufthavn i Mo i Rana som erstatning for dagens lufthavner i Mosjøen og Mo.  

Lofoten og Vesterålen 

    Status 2014 Med ny E10 
Fra Til Flyplass Distanse Reisetid Distanse Reisetid 
Stokmarknes Evenes 147 02:18 113 01:43 
Leknes Evenes 231 03:35 197 03:00 
Svolvær Evenes 163 02:27 129 01:57 

 
En planlagt forkortelse av E10 vil redusere reisetiden fra Lofoten og Vesterålen med opp til 35 minutter 
slikt at Evenes nå ikke blir lenger enn 1:43 unna Stokmarknes og 1:57 unna Svolvær. 

Kriterier som grunnlag for vurdering av endret struktur. 
Avinor driver 46 lufthavner i Norge med passasjertall som varierer fra 23 millioner til noen få tusen. 
Samferdselsdepartementet bruker mer enn 600 millioner kroner på FOT tilskudd hvert år. Det er 
strukturendringer som berører de lokale lufthavnene (de tidligere kortbaneplassene) som vil bli 
evaluert i dette prosjektet. 
 
I tidligere vurderinger av lufthavnstrukturen har det kun vært rene nedleggelser som har vært satt opp 
mot en forlengelse av eksisterende struktur. Avinor har høsten 2014 startet et eget 
moderniseringsprogram som har som mål å gjøre driften mer effektiv. Evt. resultater fra dette 
programmet vil bli tatt inn i vurderingen av fremtidig struktur slik at det i dette NTP arbeidet vil være 
3 mulige fremtidsscenarier, forlengelse av eksisterende struktur, endret struktur samt nye driftsformer 
på de flyplasser som vil kunne nyttiggjøre seg resultater fra programmet. 
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Konsekvenser for passasjerene 
Ved endringer i antall lufthavner vil det være passasjerer som får forlenget sin reise ved å måtte 
benytte en lufthavn som ligger lenger unna. Prosjektet vil måle hvor stor økningen i reisetid blir for de 
enkelte lufthavnene dersom de ikke finnes. Deretter rangeres lufthavnene etter stigende antall timer 
økt reisetid og det vil dannes en prioritert liste for hvilke lufthavner/lufthavngrupper som vil bli 
vurdert som alternativer for nedleggelse.  

I det neste trinnet beregnes ulempen/tap av kundenytte for brukerne ved å anvende de tidsverdiene 
som benyttes i kost-nytte analyser. Det vil også bli gjort vurderinger av hvilke positive effekter økt 
frekvens, bedre tilpassede avgangstider og mulighetene for prisendringer på de gjenværende 
lufthavnene vil ha. Også reduksjon av antall mellomlandinger og tidsbesparelsen det gir vil også bli 
vurdert. 

Konsekvenser for Avinors resultater og FOT tilskuddene 
De minste lufthavnene drives med underskudd. En reduksjon av antall lufthavner vil derfor ha en 
positiv effekt på Avinors resultat. Eventuell alternativ verdi av arealene som frigis vil tas med i kost 
nytte analysen. Ved en konsolidering av to eller flere markeder vil det kunne skapes stort nok 
passasjergrunnlag for at flyruter kan drives på kommersiell basis og at FOT tilskudd kan tas bort.    

Kost-nytte analyse 
Det vil bli utarbeidet en kost-nytte analyse for alle alternativer som belyses. Det blir benyttet tidsverdier 
og prinsipper som i de andre NTP prosjektene. I den grad det finnes spesielle forhold ved noen av 
lufthavnene vil det bli forsøkt å ta dette inn i analysen hvis det er mulig. Det kan være vanskelig å 
kvantifisere mange forhold, det vil da bli tatt inn som en kvalitativ vurdering. 
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