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Mandat - Lufthavnstruktur –
strategifasen NTP 2018-2027 
 
 

1. Bakgrunn  
Oppdraget er en del av Strategifasen NTP 2018-2027 og er basert på oppdrag gitt i Retningslinje 1: 
 
«Regjeringen har i sin politiske plattform vist til at den der det er hensiktsmessig vil bidra til færre, 
større og mer konkurransedyktige lufthavner. Utbyggingen av det som i dag i Avinor kalles lokale 
lufthavner, ble innledet på siste halvdel av 60-tallet. Av de 46 lufthavnene i Avinor, er 29 lufthavner en 
del av denne kategorien. De fleste av disse lufthavnene er kortbaneflyplasser. 

 
De lokale lufthavnene ble i hovedsak bygget ut i en tid med relativt dårlig tilgang til alternative 
transportmidler innenfor en rimelig reisetid. Videre utbygging av annen transportinfrastruktur, og da 
først og fremst på vegsiden, har bidratt til å redusere reisetiden til og fra viktige funksjoner i 
regionene og mellom nærliggende lufthavner. Forutsetningene for utformingen av lufthavnnettet har 
derfor endret seg over tid, og Samferdselsdepartementet ser det som nærliggende med en ny 
vurdering av lufthavnstrukturen sett i lys av det totale transporttilbudet i de ulike regionene. Det har 
samtidig vist seg å være vanskelig å etablere effektiv konkurranse på flyrutene omfattet av ordningen 
med statlig kjøp.» 

2. Oppdrag 
Samferdselsdepartementet ber etatene og Avinor om: 

- 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 
   
I utvelgelsen av lufthavner der det skal gjøres mer inngående analyser, legger departementet til 
grunn at det tas utgangspunkt i objektive kriterier bl.a. knyttet til transportstandard, tilgjengelighet 
til nærliggende lufthavner og tilgang til alternativ transport. Etatene og Avinor kan også se til tidligere 
utredninger og vurderinger der dette er naturlig i utvelgelsen av aktuelle lufthavner.  
 
I vurderingene av de enkelte lufthavnene skal det redegjøres for lufthavnenes tekniske/-operative og 
markedsmessige utviklingsmuligheter. Vi vil her vise til etatenes og Avinors arbeid som ble foretatt i 
forbindelse med forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023.  



 
Etatene og Avinor bes videre om å redegjøre for forventede investeringsbehov og andre forhold ved 
lufthavner som vurderes aktuelle for nedlegging med tanke på å sikre en økonomisk rasjonell prosess 
i forbindelse med eventuelle endringer i lufthavnstrukturen. 
 
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. 
 

3. Mål og suksesskriterier 

Mål 
Målet er et beslutningsnotat som besvarer de spørsmålene som er stilt i oppdraget ovenfor, som kan 
anvendes av etatene i arbeidet med hovedrapporten for strategifasen og av SD i det videre arbeid i 
planfasen/meldingsfasen.  
 

Suksesskriterier 
 oversikt over relevant eksisterende kunnskap og dokumentasjon 

 tilstrekkelig grundighet og dybde til å legge grunnlaget for å besvare spørsmålene i 
oppdraget og for videre, utdypende arbeid 

 forståelig framstilling 

 anvendbarhet/relevans i videre arbeid 

4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
Analysen skal være overordnet og tverrsektoriell, og det skal legges vekt på samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. Det må komme tydelig fram hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i analysearbeidet 
og hvilke forutsetninger som er mest kritisk for resultatet. 

5. Produkt  
Det utarbeides  

 et beslutningsnotat med tittelen «Flyplasstruktur» oppad begrenset til 10 sider (eksklusiv 
forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg) 

 andre delleveranser etter bestilling fra programstyret og/eller styringsgruppen 
 statusrapporter til prosesstyringsmøter 

6. Organisering og gjennomføring  

Organisering, ansvar og myndighet 
 

 Overordnet (oppdragsgiver): styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Lars Draagen (Avinor AS) 

 Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 1. april 2014 

 Opprettelse av referansegruppe med berørte fylker/ kommuner  

Styring og rapportering 
 

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder av programstyret 

 Koordinering av arbeidet gjøres gjennom sekretariatet og gjennom de fastlagte 
koordineringsmøtene (se pkt. 7 Tid nedenfor) 

 Avklaring av uklarheter og uoverensstemmelser gjøres mot programstyret og 
styringsgruppen 



Ressurser 

 Bemanning: 
o  Lars Draagen (Avinor, leder) 
o Jon Inge Lian (Avinor) 
o Rolf-Helge Grønås 

 

 Etatenes forpliktelse til å stille tilstrekkelig kompetanse er regulert i Samarbeidsavtalen 
mellom etatene og Avinor AS 

 Budsjett: 375 000,- 

 

7. Tid 
 Sluttprodukt leveres innen 15. november 2014, med hovedkonklusjoner klar medio oktober. 

 Delleveranser/milepæler – statusrapport om framdrift til 19. juni (halvvegsmøtet) 

 Analyse av oppdraget – kontroll mot oppdragsgiver innen 1. april (oppstartsmøte) 

 Møter: 
o Halvvegsmøte: 19. juni 

 
 


