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Flyplasskapasitet store lufthavner 
 
Mandat: Kapasitetsutvikling på de store lufthavnene – sitat fra Retningslinje 1 fra SD: 
«Trafikkprognosene for luftfarten viser en betydelig vekst i årene framover noe som vil kunne gi 
kapasitetsutfordringer ved de store lufthavnene Oslo Lufthavn, Bergen lufthavn, Flesland; Trondheim 
lufthavn, Værnes, og Stavanger lufthavn, Sola. 
 
Departementet ber med bakgrunn i dette etatene og Avinor om å utrede nærmere kapasitets-
begrensningene ved de store lufthavnene sett i lys av forventet trafikkutvikling og transportbehov. 
Aktuelle vurderingselementer er her kapasitet på rullebane- og terminalsiden, oppstillingsplasser for 
fly, samt transport til og fra lufthavnene. Kapasitetstilpasningene må vurderes opp mot forventede 
gevinster og kostnader, lufthavnenes rolle som trafikknutepunkter innenlands og mot utlandet og tiltak 
innen andre transportsektorer.  Utredningen må omfatte en samfunnsøkonomisk analyse og 
vurderinger av konsekvenser for staten, Avinor, passasjerer, flyselskaper og samfunnet forøvrig. 
Klima- og miljøkonsekvenser skal synliggjøres. Utredningen skal involvere berørte parter der dette er 
naturlig, herunder lufthavner utenfor Avinor.» 
 
Innledning 
Utredningen om Oslo Lufthavn (OSL) er utført i samarbeid med transportetatene, mens utredningen 
for de tre øvrige store lufthavner er gjort i Avinorregi. OSL-utredningen har vært utført av en 
arbeidsgruppe bestående av Jon Inge Lian, Avinor (leder), Stein Ness, JBV, Hans Silborn SVV og 
Kjell-Arne Sakshaug, OSL.  Arbeidsgruppen har bestilt to eksterne utredninger: en kapasitetsutredning 
(utført av LFV konsult) styrt av Silborn og en nyttekost-analyse (utført av TØI/Møreforsking) styrt av 
Lian.  OSL-utredningen har videre vært fulgt av en referansegruppe ledet av konserndirektør Jon 
Sjølander og bestående av adm.dir. ved OSL, Torp og Rygge, representanter fra fylkene Akershus, 
Vestfold, Østfold, Hordaland og Nordland og representanter fra flyselskaper. Det har vært avholdt to 
møter i referansegruppa og tre møter i arbeidsgruppa. I denne fasen legges det fram en beskrivelse av 
kapasitetssituasjonen. Konkrete forslag vil bli fremmet i planfasen. 
 
Oslo Lufthavn 
Utredningen har et todelt siktemål: 

• Håndtering av trafikkvekst på Østlandet 
• Utvikling av et nasjonalt luftfartsknutepunkt og knutepunkt for langdistansetrafikk 

 
To parallelle rullebaner har en kapasitet på ca. 90 slots for sommertrafikk, og ca. 85 slots for vintertrafikk. 
Disse grensene nås rundt 2030 eller ca. 35 millioner passasjerer i året iht. TØI-prognosene. Foreliggende 
prognoser fra TØI viser at Torp vil kunne få 3,1 millioner passasjerer i 2030 og 4,3 millioner i 2050. 
Prognosene for OSL er vist under. 
 

 
Figur 1. Millioner passasjerer på OSL. TØI-prognose 2012. 
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Prognosene legger relativt lave vekstrater til grunn sammenliknet med veksten på 2000-tallet. Det er 
det langsiktige perspektivet som gjør at behovet for en ny rullebane oppstår. Dersom trafikkveksten 
skulle bli enda svakere, vil dette kunne føre til en utsettelse med få år. Tilsvarende vil en sterkere 
trafikkvekst enn prognostisert føre til at behovet for en 3. rullebane oppstår tidligere. For 2014 ser det 
ut til at OSL vil få 24 millioner passasjerer, som er 1 million over prognosen. 
 

 
Figur 2. Årlige vekstrater i TØI-prognosen fra 2012. 
 
Kapasitetsanalysen fra LFV: 
OSL: Kapasitetstaket nås i 2030 med 90 planlagte bevegelser per time. Flere oppstillingsplasser er 
planlagt underveis i forbindelse med T2, og det er tilstrekkelig.  Fra 2030 må en 3. bane være på plass. 
T2 fase 1 vil kunne håndtere 28 millioner passasjerer, og en utvidelse kan håndtere opp mot 35 
millioner passasjerer. Bilparkering vil kunne bli en begrensning, siden det er vanskelig å høyne en fra 
før høy kollektivandel. 
 
Rygge kan ta opp mot 5-6 millioner passasjerer selv med kryssende taksebevegelser. En trenger da 
hurtigavkjøringer og langt flere oppstillingsplasser. Terminalen kan ta opptil 3 millioner passasjerer 
om trafikken spres litt mer over dagen. Bilparkering må da økes. Samtidig vil sikkerhetskontroll og 
bagasjesystem få hard belastning med «overflow». 
 
Torp vil ifølge prognoser få 2,5 millioner passasjerer i 2026, og da er terminalkapasiteten fullt utnyttet, 
men denne vil kunne utvides trinnvis ved behov helt fram til ca. 4,5 millioner passasjerer så lenge 
terminalene ligger på vestsiden som i dag. Ut fra ATC-hensyn og baner vil plassen kunne ta opp mot 
5-6 millioner passasjerer, selv med kryssende taksebevegelser, men trafikken må da spres bedre over 
døgnet. Parkering vil kunne ordnes.  
 
Planer for veg- og baneutbygging 
På vegsiden er situasjonen allerede relativt bra med motorvei fra Oslo mot OSL, Torp og Rygge. 
Ytterligere forbedringer (motorvei) i Vestfold og Telemark vil komme. På ettermiddagen kan det være 
kapasitetsproblemer på vei, og det er behov for en kollektivtrasé for flybuss mot Gardermoen. 
På togsiden er det planlagt en storstilt intercity-utbygging som er planlagt ferdig 2027. Dette vil korte 
ned reisetida fra Fredrikstad / Tønsberg til Oslo med ca 20 minutter. Videre vil det bli innført en ny 
ruteplan som innebærer ½ times frekvens i rushtid og timesfrekvens ellers. Allerede i dag går 5 tog i 
timen til OSL fra Drammen, derav 3 Flytog. Den største utfordringen i tilbringertransporten framover 
er kapasiteten i jernbanetunnelen gjennom Oslo. Dagens kapasitet holder fram til 2023. 
 
Bedre intercitytilbud vil kunne påvirke konkurranseflatene mellom OSL og Torp/Rygge. Høyst 
sannsynlig vil den større lufthavnen OSL med et langt bedre rutetilbud tjene på dette og ta store 
markedsandeler inn i Torp og Rygges influensområde. På den annen side kan Torp og Rygge lettere 
fungere som avlastning for utlandstrafikk hvis det oppstår kapasitetsbegrensninger på OSL.  
 
Flyplassenes geografiske nedslagsfelter 
Innenlandstrafikken til/fra Osloregionen er i stor grad innkommende trafikk (57 %) og har et stort 
innslag av yrkesreiser (50-55 %). Rygge har ikke innenlandstrafikk. Torp fungerer som en lokal 
flyplass for sine ca 600 000 innenlandsreiser. Det er hard konkurranse og lav kabinfaktor på rutene til 
Bergen og Trondheim så en viss konsolidering og trafikknedgang kan forventes i løpet av få år. 
 
På utlandsrutene er det større konkurranse, Torp og Rygge har totalt 20 % av trafikken til/fra 
Østlandet, mens OSL har 80 %. Torp fungerer som en regional flyplass for Vestfold og Telemark, 
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mens Rygge som en sekundær flyplass med et supplerende rutetilbud til OSL har en større 
markedsandel inn mot sentrale Oslo.  
 

 
Figur 3. Markedsandeler for utlandstrafikk til/fra Østlandet. Kilde: Reisevaneundersøkelser. 
 
Utvikling i flyselskapenes trafikkstrategier 
Det er flyselskapene som med sitt rutetilbud utøver transportfunksjonen. I Europa har veksten i 
lavkostselskapene de senere år foregått på stadig mer marginal og tynnere ruter. Dette potensialet er nå mer 
eller mindre uttømt og Ryanair og andre lavkostselskap orienterer seg nå mer i retning av hovedflyplasser 
og businesstrafikk. Ryanair legger opp til redusert kapasitet både på Torp og Rygge neste år. Torp er i 
mindre grad enn Rygge sårbar for dette siden flyplassen har en større spredning på flyselskaper. Når OSL 
får økt kapasitet når T2 åpner i 2017, gir dette nye muligheter også for lavkostselskapene. 
 
På OSL har utviklingen gått i retning av stadig flere direkteruter, særlig til Europa. Spesielt har 
Norwegians framvekst ført til en redusert avhengighet av København som knutepunkt. Utvikling av 
nye interkontruter er siste steg i denne utviklingen. Oslo vil dermed i enda større grad kunne 
konkurrere med Stockholm og København og regionen og landet vil få et bede rutetilbud enn om man 
må fly via andre lands knutepunkt. 
 
OSL som nasjonal luftfartsknutepunkt 
OSL er et nasjonalt knutepunkt både for innland- og utlandstrafikk. 22 % av trafikken på OSL er 
transfertrafikk. Transfer mellom utland og innland er viktig og kan forventes å øke etter at forenklet 
transfer blir innført i 2015 og innkommende passasjerer fra utland slipper å ta ut bagasjen for å sjekke 
inn på nytt på OSL. Omfang av utland-utland transfer er økende og omfatter både Europatrafikk og 
interkont. Dette illustrer OSLs økende konkurransekraft og utgjør et stort potensial. 
 
Tabell 1. Millioner passasjerer på OSL 2013. 

Fra\ til Innland Utland Sum 
Lokal trafikk 7,7 10,1 17,8 

Innland 1,2 1,7 2,9 
Utland 1,6 0,6 2,2 
Totalt 10,5 12,4 22,9 

 
Oslo lufthavn er et viktig knutepunkt for hele landet, men særlig for Nordvestlandet og Nord-Norge. 
For områdene nord for Bergen (unntatt Trøndelag) går over 90 % av utlandstrafikken via OSL. For 
Rogaland, Hordaland og Trøndelag samlet går 25-30 % av utlandstrafikken via OSL. 
 
Hva vil skje hvis OSL ikke får utvide sin kapasitet? 
I nyttekost-analyser vurderes alltid alternativer opp mot hverandre. Møreforskning (MF) har i sitt 
hovedalternativ sett på nytten av rullebane 3 ift å ikke bygge denne, gitt at Torp og Rygge kun har en 
«naturlig» utvikling som tidligere. I tillegg er det sett på et alternativ hvor det legges til rette for 
kapasitetsutvikling i sør. MF har en beregningsmodell som ut fra generaliserte reisekostnader fordeler 
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trafikken på alternative flyplasser (herunder Gøteborg) og andre transportformer (i hovedsak 
innenlands) og avvist trafikk. Utviklingen vil også avhenge av flyselskapenes respons. I figuren under er 
scenario med og uten kapasitetstak på OSL illustrert (tilnærmet lik MFs beregninger). 
 

 
Figur 4. Scenarier for trafikkutvikling med og uten kapasitetstak på OSL 
 
Det er særlig fritidstrafikken som antas å ville bli presset ut i hovedsak via økte priser. Noe trafikk 
presses av til Torp og Rygge som får 10 millioner passasjerer i dette scenariet og noe trafikk avvises 
(blir ikke realisert). Konsekvensene er at OSL får et langt svakere rutetilbud enn flyplassen ellers ville 
hatt. Spesielt vil nettverkstilbudet, som næringslivet er avhengig av, i mindre grad bli utviklet fordi 
veksten blir tatt av lavkostruter på Torp og Rygge. Selv om det ikke forutsettes etablering av 
høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge, vil forbedrede veg- og togforbindelsene kunne ta 
noen av punkt-punkt trafikken mellom storbyene. 
 
Samfunnsøkonomisk analyse 
Resultatene fra denne er foreløpige, endelig rapport fra MF forventes primo desember bl.a. med 
følsomhetsberegninger for annen trafikkutvikling. Investeringskostnadene til rullebane 3 i øst og 
grunnerverv og reetablering av virksomhet er anslått til 7 mrd. kr (2013-kr). Terminalen er anslått å 
koste 5-9 mrd. kr avhengig av hvilken standard som velges (1. byggetrinn for 7-8 millioner passasjerer 
i året). På Torp er løpende investering fram til 4,3 millioner passasjerer med terminalen fortsatt på 
vestsiden av rullebanen anslått til 2,6 mrd. kr. Ved flytting til øst og utvidelse til 4,7 millioner 
passasjerer er investeringskostnadene anslått til 3,9 mrd. kr.  
 
Trafikantnytten av T3 og R3 er beregnet til 32,4 mrd. kr hvis Rygge og Torp utvikler seg «naturlig» til 
5,5 millioner passasjerer samlet. Hvis en forutsetter ekspansjon på Rygge og Torp til 10 millioner 
passasjerer samlet, reduseres nytten til 17 mrd. kr. Nytten er mao. større enn kostnadene. Det er da 
regnet en analyseperiode 2014-2054 med en restverdi på investeringen. Hvis en skyver analyse-
perioden ut i tid og starter analyseperioden når investeringen er ment å finne sted (ca. 2030), vil 
lønnsomheten øke fordi trafikantulempene ved ikke å investere, med økt underliggende etterspørsel, 
vil øke kraftigere enn restverdien avtar. Over halvparten av trafikantnytten faller på tjenestereiser og 
73 % faller på utlandstrafikk. 
 
Støy 
Det er ikke regnet fullt ut på støy på alle alternativer. OSLs masterplan viser at med det foretrukne 
østre banealternativet og trafikkvekst som forventet (350 000 flybevegelser), vil antall støyplagede 
innenfor gul og rød sone samlet i 2030 bli ca 13 500 innbyggere, dvs. nær en dobling i forhold til en 
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utvikling uten 3. bane. Foreløpige beregninger tyder på at tilsvarende støyproblem vil oppstå ved sterk 
ekspansjon på Torp og Rygge.  Ekspansjon på Rygge er mer følsom for støy enn Torp. 
 
Sysselsetting og ringvirkninger 
En rapport fra Oslo Economics nov-2014 viser at det er 12 400 direkte sysselsatt på OSL. Det er en 
økning på kun 500 sysselsatte siden 2005 og innebærer en nedgang fra 750 til 540 sysselsatte per 
million passasjerer. Det er særlig flyrelatert virksomhet som er redusert (flyselskap, verksted, 
handling, catering, fuel) fra 67 % til 55 % av samlet sysselsetting. Hotell, restaurant og detaljhandel 
har økt fra 11 % til 21 %. Torp har ca 800 sysselsatt og Rygge har 500 (inkl flygende personell). 
 
Beregning av indirekte, indusert og katalytisk sysselsetting er usikre. Ofte har en antatt at slik 
sysselsetting minst er i samme størrelsesorden som direkte sysselsetting. Generelt kan det sies at 
satsing på OSL vil gi regionen og hele landet økt konkurransekraft mot Sverige og Danmark og 
dessuten vekstimpulser mot innlandet. Oslo kommune og samarbeidsalliansen Osloregionen er sterkt 
opptatt av å kunne utvikle OSL i den økende internasjonale konkurransen man står overfor. Økt 
tilgjengelighet og mange direkteruter er en viktig faktor i kampen om å tiltrekke seg kapital, 
kompetanse, bedriftsetableringer og store konferanser. OSL er videre en viktig reiselivsinnfallsport til 
Norge og sentral i flyfrakt, ikke minst eksport av fersk fisk med fly. Flere interkontruter vil styrke 
disse funksjonene. Prognose for sysselsetting mot 2030 vil komme i planfasen. 
 
De to store hjemmeflyselskaper er av den oppfatning at dersom de ikke kan utvikle sterkt knutepunkt 
på OSL vil de tape i konkurransen. Trafikk vil da forsvinne over til utenlandske konkurrenter, enten 
lavkostselskaper på Torp og Rygge, eller utenlandske nettverkselskaper og deres knutepunktflyplasser 
i utlandet. Det blir altså en nasjonal handelslekkasje. 
 
Videre påpeker de at ved vinterdrift vil kapasiteten på to baner bli lavere. Det er særlig selskaper som har 
sin hjemmebase på OSL som blir rammet av vinterforsinkelser. Forsinkelser vil gi ekstrakostnader i drift 
og får dessuten store konsekvenser i flyoperasjoner og for passasjerer (særlig transfertrafikken).  
Selskapene er derfor av den oppfatning at behovet for 3. rullebane vil oppstå før 2030. Å dele operasjonen 
på to eller flere flyplasser i Osloområdet er ikke aktuell strategi for flyselskapene og vil skape store 
ekstrakostnader og redusert operativ fleksibilitet. 
 
Klimahensyn 
Det kan være målkonflikt mellom hensyn til økt mobilitet som forutsetning for økonomisk vekst og 
klimahensyn dersom transportvirksomheten fortsatt er like avhengig av fossilt drivstoff. Økt flytrafikk 
fører til økte CO2-utslipp. På den annen side er biodrivstoff introdusert i luftfarten og bransjen arbeider 
for at klimautslipp fra luftfarten i 2025 skal være lavere enn i dag til tross for trafikkvekst. Videre er 
Norge et av de land i Europa som er mest avhengig av flytrafikk pga vår beliggenhet og spredte 
bosetting. Økende globalisering og internasjonalisering og stadig mer kunnskapsintensiv 
næringsvirksomhet gjør flytransport stadig viktigere. 
 
Her er spørsmålet i hovedsak lokalisering av økt kapasitet. For utlandstrafikken ligger Torp og Rygge 
nærmere enn OSL. Med et forbruk på 0,028 liter per setekm (737-800) og 80 % kabinfaktor, vil 100 km 
ekstra flydistanse innebære 3,5 liter drivstoff per passasjer fra OSL for den delen av utlandstrafikken som 
skal rett sydover. I snitt for alle destinasjoner (innland og utland) vil forskjellen bli mindre. På den annen 
side er både reiseavstanden og bilandelen i til flyplass langt høyere på Torp og Rygge enn for OSL. 
Bilandelen inkl taxi og leiebil er 35 % på OSL, 61 % på Rygge og 77 % på Torp. En samlet konklusjon blir 
dermed at klimahensyn ikke spiller en avgjørende rolle i lokaliseringssammenheng. 
 
Bør man bruke kapasitetsrestriksjoner til å begrense flytrafikken? I et prisfølsomt marked vil dette i 
liten grad være et målrettet virkemiddel. Dels vil stadig flere passasjerer kunne «presses» inn med 
køer, trengsel og svakere regularitet som resultat. Dels vil trafikken ta andre veier, f eks ut til andre 
nærliggende flyplasser, bl a helt til Gøteborg. En bedre løsning hvis man ønsker å redusere CO2-
utslipp fra et prisfølsomt marked, er å bruke økonomiske virkemidler. EUs grep er å inkludere 
luftfarten i EUs kvotehandelssystem (ETS). Foreløpig er kvoteprisen lav, men globalt jobbes det også 
med å håndtere klimaproblemene knyttet til luftfart (ICAO / IATA initiativ).  
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Avslutning - videre arbeid 
Torp og Rygge vil aldri kunne bli en fullgod løsning verken for hovedstadsområdet eller de delene av 
landet som er avhengig av OSL som sin transferflyplass. Det er en størrelsesforskjell. Torp og Rygge 
har til sammen 3,6 millioner passasjer imot 24 millioner på OSL i 2014. Ut fra geografiske 
nedslagsfelt og trafikken innretning er  det grenser for hvor mye trafikk som det er naturlig å avvikle 
på Torp/Rygge.  Selv ved en utvidelse på Torp og Rygge vil behov for en 3. rullebane likevel oppstå, 
men på et noe senere tidspunkt. Både Torp og Rygge lufthavner har relativt begrensede ambisjoner for 
egen rolle og trafikkutvikling, men alle lufthavner i Østlandsområdet ønsker framtidig frihet til å 
vokse og konkurrere på egne premisser. Videre ønsker Avinor å få god mulighet til å kryssubsidiere 
andre lufthavner i Avinorsystemet. 
 
I løpet av 2014 vil det bli utarbeidet en underlagsrapport for dette arbeidet på ca 20 sider. Videre vil 
kapasitets- og nyttekost-analysen bli gjort tilgjengelige. I planfasen vil det arbeides videre med 
konkret utredning av alternativene. 
 
Bergen lufthavn 
Bergen lufthavn har utarbeidet Masterplan i 2014 (MP2014). Behovet for en fremtidig ny rullebane 
ved Bergen lufthavn ca. år 2025 har ligget inne i tidligere masterplaner for Bergen lufthavn. I MP2014 
er det gjennomført ny vurdering av behovet for banekapasitet.  
 
Figuren nedenfor viser foreliggende prognose for vekst i antall flybevegelser i døgnets travleste time. 
Denne trafikkmengden inntreffer på dager med normal høy trafikk, flere ganger i løpet av året, og kan 
betraktes som et mål på etterspørselen etter banekapasitet. I tillegg er antatt kapasitetsgrense for 
dagens banesystem (fullt utbygd) vist. Prognosen tilsier 8,6 millioner passasjerer i 2030. 
 

 
 
Kapasitetsgrensen på maksimalt omlag 40 flybevegelser pr. time for dagens banesystem forventes 
overskredet ca. 2026, jf. referanseprognosen. Når kapasitetsgrensen til dagens banesystem overskrides 
vil det enten være nødvendig å åpne en ny rullebane, eller å innføre restriksjoner i fly- og/eller 
helikoptertrafikken. For å ivareta flyplassens betydning for regionen (næringsliv, turisme) også i 
framtida er det viktig å sikre arealer for en rullebane 2. Sammensetningen ulike flytyper og et stort 
innslag av helikoptertrafikk gir spesielle utfordringer og det er ulike måter å løse disse på: 
 
800m lang rullebane for helikopter og småfly. Helikoptertrafikken går vestover og kommer vestfra. 
Hovedproblemet med å flytte helikoptertrafikken til en ny rullebane øst for dagens er at all 
helikoptertrafikk da vil måtte krysse trafikkstrømmen til og fra eksisterende rullebane. Et slikt konsept 
vil være svært krevende operativt og vil gi minimal kapasitetsgevinst mht trafikkavvikling. Det vil 
også introdusere nye vesentlige risikomomenter for sikkerheten i lufttrafikken. Etablering av en 
parallell rullebane for helikopter vest for dagens bane vil være lite gunstig på grunn av for liten 
avstand mellom rullebanene i forhold til muligheten for å ha samtidige operasjoner på de to 
rullebanene. Det vil dessuten være vanskelig å etablere forbindelser for luftfartøy og passasjerer 
mellom eksisterende terminal- og hangarområder, på tvers av dagens rullebane -til ny rullebane. I 
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tillegg vil det være ugunstig å etablere en ny rullebane vest for dagens, blant annet pga. eksisterende 
bebyggelse, terrengforhold, støy, samt negativ påvirkning på lufthavnens totale kapasitet. 
 
En rullebane med lengde på ca. 1200 m  vil gi mulighet for å flytte flytyper med inntil 50 seter over til 
den nye rullebanen. Trafikken med slike flytyper utgjorde i 2013 3-5 flybevegelser, ca. 10 % av 
trafikkmengden i topptimen, tilsvarende ca. 6 års trafikkvekst ved lufthavnen. (En slik rullebane vil 
altså måtte forlenges allerede 6 år etter åpning). 
 
Med en 1600 m rullebane vil det være mulig å operere fly med størrelse inntil 78 seter, f.eks. Dash-8-
400. Denne flytypen er imidlertid gått ut av produksjon, og det er svært få nye flytyper med mer enn 
50 seter som kan operere. Mange av de aktuelle flytypene i dette segmentet vil måtte operere med 
store operative begrensninger. I praksis er det derfor få muligheter som åpner seg mht. større flytyper 
så lenge rullebanelengden er under 1700 m. 
 
Ved overgang til rullebanelengde på 1700 m eller mer, vil det åpne seg muligheter for å operere 
jetmaskiner av typene Airbus 319, mindre versjoner av Boeing 737 mfl. For de større versjonene av 
Boeing 737, bla 737-800 er det først når rullebanelengden blir mer enn 2000 m at det åpner seg 
mulighet for fleksibel utnyttelse av en ny rullebane. 
 
En ny rullebane på mer enn 2000 m innebærer at flytrafikken kan fordeles optimalt på de to 
rullebanene, med få begrensninger. De største flytypene til de fjerneste destinasjonene vil fremdeles 
måtte benytte dagens lengre rullebane. I tillegg vil det være ønskelig at offshore helikoptertrafikk 
fortsetter å benytte dagens rullebane, dels fordi dette vil være en fordel i forhold til støyutsatt 
bebyggelse, og dels fordi helikoptertrafikken i hovedsak skal til destinasjoner i Nordsjøen vest for 
lufthavnen.  
 
En ny rullebane kan være bedriftsøkonomisk ulønnsom. Vurdering av alternativer, herunder 
finansieringsalternativer, vil bli drøftet i planfasen. 
 
Stavanger lufthavn har i sin strategiplan fra 2012 lagt til grunn at terminalen kan utvikles sydover, 
over rullebane 11/29, som innkortes og kun benyttes for helikopter.  Parallellrullebane for helikopter 
skulle bygges i vest. Valget forutsatte at de negative effektene for sivil rute og chartertrafikk, herunder 
redusert værmessig tilgjengelighet, var så små et de ikke var av betydning for trafikkavviklingen. De 
siste tre vintersesonger har vist betydelige variasjoner og utfordringer mht vindforhold.  Erfaringene 
har medført usikkerhet rundt beslutningsgrunnlaget for å stenge bane 11/29 for rute-/charterfly. 
 
Prognosen tilsier 6,5 millioner passasjerer i 2030. Operatører i olje-/gass-industrien har nylig 
signalisert at helikoptertrafikken vil øke signifikant i løpet av de nærmeste årene, på grunn av 
feltutbygging i Nordsjøen. Veksten er en betydelig utfordring for lufthavna.  Det er i en oppdatert 
versjon av grunnlaget for 2012-rapporten sett på alternative utviklings-scenarier ved lufthavna, gitt at 
dagens strategiplan (med nedleggelse av bane 11/29) ikke synes hensiktsmessig å følge.  
 
Dagens to rullebaner opereres i praksis uavhengig, med én for helikopter og én for fixed-wing, så 
lenge siktforholdene tillater det (ca 95% av tiden). De foreliggende prognosene for helikoptertrafikk 
viser lavere trafikkvolum enn banekapasiteten, selv i slutten av prognoseperioden.  Rute-/ 
chartertrafikken ivaretas i hovedsak på bane 18/36, som har god kapasitet ift. behovet. 
 
Helikopterterminalen med oppstillingsområde har tilstrekkelig kapasitet for prognostisert trafikk med 
de planlagte utvidelser og justeringer.  
 
Værmessig tilgjengelighet for Sola er beregnet å være 99,5% for dagens banesystem. Foreslått krav til 
værmessig tilgjengelighet for de fire store lufthavnene i Norge er 99,5%. Dersom bane 11/29 ikke blir 
tilgjengelig for fixed-wing, er værmessig tilgjengelighet beregnet til 97,7%. Punktlighet og regularitet 
forventes ikke å bli like mye redusert, men 0,5-1,0% reduksjon må forventes. 
 
Dersom nedleggelse av bane 11/29 for fixed-wing ikke viser seg ønskelig, foreligger det tre 
prinsipielle alternativer for utvidelse av dagens terminal:  

• utvidelse mot vest, inn i dagens helikopter område 
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• utvidelse mot nordøst inn i dagens hangar/driftsområde 
• satellitt-terminal syd for bane 11/29  

 
Ut fra nytte/kostnadsvurdering er terminalutvidelse mot vest mindre gunstig.  
Dersom sanering/opprydning i bygningsmasse i dagens driftsområde/bygningsmasse i nordøst er 
hensiktsmessig, kan sanering/relokalisering av disse aktivitetene åpne for gunstig terminalutvidelse 
mot nordøst.  
 
Dersom driftsområdet/bygningsmasse i nordøst er ønskelig å behold i sin nåværende form kan 
utvikling av satellitt-terminal syd for bane 11/29 være et alternativ. Driftskostnader og kommersielle 
aspekter kan imidlertid være mindre attraktive for dette alternativet. Konseptet må utvikles mer for å 
gi grunnlag for relevante vurderinger på dette området.  
 
Det anbefales å ikke nedlegge bane 11/29 på nåværende tidspunkt, men å skissere mulige utviklinger 
av terminalen mot nordøst. Samtidig kartlegges konsekvensene av nødvendig sanering av eksisterende 
aktivitet i området. 
 
Trondheim lufthavn har utarbeidet Masterplan fra 2012 og fra denne er følgende hentet:  
De siste årene har terminalen vært gjennom omfattende endringer og utvidelser. Spesielt 
innlandsterminalen har fått en betydelig oppgradering men også samlet sikkerhetskontroll, nytt 
bagasjeanlegg og en oppgradert utenlandsterminal har løftet produktet betydelig.  Værnes er nå rustet 
til å ta opp til 5 million passasjerer (4,3 mill 2013). Prognosen tilsier 6,2 millioner passasjerer i 2030. 
Værnes er fra våren 2014 slot-regulert på nivå 3 noe som fører til langt bedre styring av trafikktopper.  
Det er spesielt utland med ankomsthall, sikkerhetskontroll og bagasjeanlegg som er flaskehalsene. En 
trinnvis terminalutvidelse er planlagt og vil starte i 2016. 
 
Lufthavnens kapasitet er satt til 25 bevegelser i timen.  Det er således kapasitet i banesystemet til å 
betjene rute- og chartertrafikken med den nåværende utforming til en gang mellom 2015 og 2020 
dersom GA-trafikk kan kanaliseres til tider utenom de høyest belastede timer.  Ved å bygge nye 
hurtigavkjøringer vil kapasiteten på bane 09 kunne heves med 7-8 bevegelser (og bli lik bane 27), og 
kapasiteten vil kunne være tilstrekkelig til om lag år 2025. Flere flyoppstilingsplasser og doble 
taksebaner er nødvendig pga økt trafikk og større fly.   
 
I Masterplanen framheves følgende forhold som de viktigste for å sikre framtidig utvikling:  
• Grunnerverv fra Forsvaret: Her pågår 2 prosesser – den ene prosessen omhandler et skjønn på 

overdragelse av flyplasskritiske arealer (rullebane, taxebaner mm), den andre omhandler erverv av 
arealer for framtidig ekspansjon på sørsiden av rullebane (både øst- og vest for terminalbygg).  

• Kommunedelplan Langøra: Her pågår en prosess mot Stjørdal kommune, der det er knyttet 
usikkerhet mht muligheter for arealutvidelse mot vest.  

• Tilgang på billige steinmasser for kostnadseffektiv prosjektgjennomføring: Det foreligger utkast til 
intensjonsavtale med Statens vegvesen som sikrer lufthavna tilgang på store mengder steinmasser 
for framtid utfylling i vest.  
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