
 

 

 

 

 Rapport nr. 2102 | Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Anne G. Mork og Maria 

Laingen 

  

Kjøp av flyruter på rutestrekningene 
i Troms og Finnmark og mot 
Nordland fra 1. april 2022 

 

  



 

2 

 

  



 

3 

OPPSUMMERING 

Denne rapporten er skrevet av Møreforsking AS, og Transportøkonomisk Institutt (TØI). Den inneholder 

følgende hovedpunkter:  

 En beskrivelse av dagens situasjon med vekt på 2019-situasjonen, før den pågående Covid19-

pandemien. Den viser i korte trekk et tilbud i god balanse med behovet, men med enkelte 

utfordringer i FOT-nettet og tendenser til kapasitetspress i det kommersielle rutenettet.    

 Trafikkprognoser fram til 2027. Med et par unntak så gir ikke disse vesentlig vekst i periode.  

 En beskrivelse av hvordan et FOT-tilbud kan utformes, med grunnlag i situasjonsbeskrivelse og 

prognoser. 

 Vurderinger av tilgjengelighet til fylkeshovedstedene, hvordan tilbudet er tilpasset helsesektorens 

og Forsvarets behov, hvorvidt FOT-tilbudet på enkelte strekninger overlapper med annen 

kollektivtransport, om økonomiske virkninger av rabatter, bonusprogrammer og nærmere om 

overføring av kommersielle ruter til FOT-ruter.   

 En vurdering av økonomiske konsekvenser ved flere tekniske lett-baser.   

 Endringer i rammebetingelser for FOT sammenlignet med inneværende avtaleperiode. 
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FORORD 

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt Møreforsking AS i samarbeid med 

Transportøkonomisk institutt i oppdrag å utrede kjøp av regionale ruteflyginger i Troms og 

Finnmark og mot Nordland fra 1. april 2022. Dagens situasjon er gjennomgått og mulig 

trafikkutvikling fram til 2027 er vurdert. I tillegg er det sett på tekniske baser og vurderinger av 

særskilte forhold, som tilgjengelighet for Forsvaret og helsesektoren. 

Oppdragsgivers kontaktperson har vært Lars H. Engerengen. Fra Møreforsking AS har Svein 

Bråthen, Anne G. Mork og Maria Laingen deltatt, med førstnevnte som prosjektleder.  TØIs 

medarbeider har vært Harald Thune-Larsen. 

Prosjektet er basert på et datamateriale med noe varierende grad av robusthet. Antall svar i 

reisevaneundersekelsen på fly er for eksempel relativt lavt på flyplasser med mindre trafikk.  

Forfatterne mener likevel at hovedkonklusjonene er rimelig pålitelige.   

Ufullstendigheter kan forekomme, blant annet med basis i nevnte datamateriale, særlig på 

detaljnivå for enkelte ruter. Øvrige feil og mangler er forfatternes hele og fulle ansvar. 

 

Molde, 3. februar 2021 

Forfatterne  
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SAMMENDRAG 

 

OPPDRAGSBESKRIVELSE 

Etter den siste regionreformen, har de nye regioner og fylker blitt overført ansvaret for kjøp av 

flyrutedrift under Forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT). Denne rapporten skal danne 

grunnlag for Troms og Finnmark fylkeskommunes kommende utlysning, gjennom anbud.  

Følgende punkter skal i utgangspunktet belyses: 

 Tilstands- og situasjonsrapport, med en vurdering av dagens flyrutetilbud 

 Trafikkprognose for perioden 2022–2027  

 Økonomiske konsekvenser ved flere tekniske baser 

 Særskilte vurderinger, som forbinder fylkeshovedstedene Vadsø og Tromsø, Forsvarets 
og helseforetakenes behov, samt samhandling med øvrig kollektivtransport i fylket der 
dette er en aktuell problemstilling. 

 

TILSTANDS- OG SITUASJONSBESKRIVELSE 

Tilstands-/situasjonsrapporten er gitt i kapittel 2, og vi gjengir kun noen hovedmomenter derfra. 

Utgangspunktet er opplysninger fra Samferdselsdepartementet (SD) og trafikkstatistikk fra Avinor 

kombinert med resultater fra Avinors reisevaneundersøkelser der det er grunnlag for dette. Vi har 

konsentrert oppmerksomheten om det siste året vi har opplysninger om, det betyr april 2019-

mars 2020.  

I alt omfatter vår rapport 5 ruteområder internt i Troms og Finnmark fylke og mot Andøya/videre 

til Bodø og mot Harstad/Narvik, Evenes. Widerøe står i dag for alle flygninger i disse 

ruteområdene.   

Situasjonsbeskrivelsen danner grunnlag for en rekke beregninger utover i rapporten. 

 

Trafikkvolum og transportstandard 

Anbudstrafikken på de 10 relasjonene mellom de 4 sentrale lufthavnene i Finnmark omfattet 

36 500 passasjerer i løpet av året, men det er store forskjeller. Volumene spenner fra rundt 1 900 

passasjerer mellom Kirkenes og Hammerfest til 16 000 mellom Kirkenes og Vadsø. 

På de 24 relasjonene til/fra de øvrige 5 lufthavnene ble det fraktet 25 000 passasjerer. Også her 

er det store forskjeller, med trafikktall på ned mot noen hundre passasjerer i året. Generelt er det 

ellers svært lave passasjertall på anbudsrutene mellom Hammerfest og Berlevåg/Båtsfjord (øst for 

Tanafjorden), mens Vadsø/Kirkenes generelt har svært lave trafikktall til/fra 

Honningsvåg/Båtsfjord (vest for Tanafjorden).  

Passasjerbelegg 

En del ruter i tidligere Finnmark har lavt passasjerbelegg.  En av rutene foreslås tatt ut av FOT, noe 

vi omtaler nærmere nedenfor. Den lokale trafikken fyller opp 9 – 20 % av tilbudte seter, og kun på 

Vardø passerer samlet belegg på flyene 50 %. Det som trekker belegget opp på Vardø er rutene til 

Kirkenes og Vadsø som har henholdsvis 74 % og 64 % belegg. På Vadsø er det generelt moderat 
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belegg på anbudsrutene unntatt på ruten til Alta, der belegget ligger på 48 %. Her er belegget på 

rutene videre til Tromsø høyt. Fra Vadsø kan det altså også være vanskelig å komme seg videre til 

Tromsø.  På Kirkenes er belegget generelt høyere, med 55 % belegg nordover og 64 % til Alta.  

 

For Tromsø-Hasvik-Hammerfest gir vårt anslag en trafikkstrøm på ca. 3 000 hver vei Hasvik-

Tromsø og vel 2 700 hver vei mellom Hasvik og Hammerfest inkludert passasjerer som er i 

transfer på Hammerfest. I tillegg benyttes disse rutene til trafikk mellom Tromsø og Hammerfest, 

og det samlede setetilbudet er langt høyere enn kravet i anbudet. Setekravet var i 2019 på 8 500 

seter i hver retning Tromsø-Hasvik-Hammerfest, mens antall tilbudte seter var nær 21 000.  

 

Også ruten Tromsø–Sørkjosen benyttes til å betjene Tromsø–Hammerfest og tilbudt antall seter 

er langt høyere enn setekravet i anbudet. Setekrav Tromsø–Sørkjosen var i 2019 12 000 per 

retning, mens tilbudte seter var ca. 22 000. Faktisk trafikk mellom Tromsø og Sørkjosen er i rimelig 

god balanse i forhold til setekravet og belegget rundt 50 %.   

 

Strekningen Tromsø-Lakselv betjenes i hovedsak med direkte ruter, og setekrav og trafikk er godt 

tilpasset. Begge lufthavnene kan betjene jetfly, men i praksis foregår trafikken med 40-50 seters 

fly. Det er også krav om korrespondanse til Oslo. SAS opererer dessuten en direkterute mellom 

Lakselv og Oslo.  

 

Andenes betjenes med ruter til og fra Bodø og Tromsø. FOT-trafikken utgjør 30 000 passasjerer. 

Det gir et belegg på 49 % ved angitt setekrav, men omfattende transitt mellom Bodø og Tromsø 

gjør at belegget i praksis kommer opp i 59 % fra Tromsø til Andenes. Denne flyplassen har også 

kommersiell trafikk direkte til Oslo.  Reelt antall tilbudte seter lå godt over setekravet. 

 

Anbudet på Harstad/Narvik dekker bare ruten til Tromsø, men ruten går videre til Bodø og det er 

omfattende transitt. Setetilbudet til/fra Tromsø er derfor omtrent 50 000 sammenlagt, mens det 

fraktes 19 000 betalende passasjerer mellom Evenes og Tromsø. Samlet sett er belegget på ruten 

svært moderat til tross for at total trafikk utgjør nærmere 90 % av antall seter som kreves i 

anbudet (TOS-EVE).  I 2020 la Widerøe ned den kommersielle ruten Evenes-Bodø på grunn av svak 

lønnsomhet, noe som delvis skyldes innføring av passasjer- og CO2-avgift. Fra 1. januar 2020 til 

31. mars 2022 drives ruten under FOT.  

 

Billettpriser 

Maksimalpriser på FOT-strekningene er gjengitt i anbudet. På grunn av forskjellige rabatter vil 

gjennomsnittsprisen på strekningene være en del lavere. Generelt vil andelen rabattbilletter synke 

med belegget og gjennomsnittsprisen øke. Høy gjennomsnittspris i forhold til maksimalpris kan 

dermed være en indikasjon på høyt belegg og problematisk tilgang til rabattbilletter, men kan også 

skyldes andre forhold.  

Selv om det er store avvik så er det en klar tendens til at betalt andel av maksimalprisen øker med 

belegget, med høyest belegg og prisandel for rutene til/fra Vadsø/Kirkenes.  Maksimaltakstene 

øker generelt med distansen, men for enkelte av rutene er maksimaltakstene satt spesielt lavt i 

forhold til distansen. Det gjelder særlig rutene mellom Tromsø og Andøya/Lakselv. 
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Men det er en tendens til at forholdet mellom gjennomsnitts- og maksimalpris faller med økende 
distanse. På de korteste distansene betaler passasjerene stor sett rundt 70 % av maksimalprisen 
mens betalt andel ligger på ca. 60 % på distanser over 250 km.   

 

 

TRAFIKKUTVIKLING 

Dette temaet er behandlet i kapittel 3. Trafikkveksten er gjennomgående beregnet til å bli svært 

moderat på de fleste aktuelle lufthavnene, med unntak av Hammerfest og Berlevåg. De fleste 

flyplasser og ruter er beregnet til å få en liten nedgang. Tabell A viser dette. 

 

Tabell A. Prognoser for total innlandstrafikk. 1 000 terminalpassasjerer. 

 

 

 

FORSLAG TIL FOT-LØSNINGER OG BETRAKTNINGER OM KOMMERSIELL DRIFT 

Overordnet 

Følgende overordnede tilnærming for grad av spesifikasjon i utlysningen foreslås: 

 

 Første avgangs- og siste returtidspunkter fastsettes med bakgrunn i den 
transportstandard som man velger å legge til grunn. Bråthen mfl. (2015) har gitt en 
tilnærming til fastsettelse av transportstandard. Vi har ikke gått nærmere inn på dette 
her, men vi viser til høringsuttalelser (vedlegg 1) der det er enkelte ønsker om 
justeringer i eksisterende krav til ruteføring.  
 

 Tilbudt kapasitet tilpasses trafikkstrømmene beskrevet i kapittel 2, men uten at det 
stilles ytterligere krav i form av en rutetabell. En slik tabell bør imidlertid kunne kreves 
som en del av tilbudsdokumentasjonen, og tillegges en viss vekt basert på transparente 
kriterier. Vi anbefaler også å ta hensyn til at enkelte strekninger kan kreve at det er en 
viss ekstra kapasitet der det kan forventes mye annen trafikk i tillegg. Selve den 
vurderingen kan antakelig overlates til selskapene. Mange av strekningene har dette i 
dag. 

2 019             2 023            2 024            2 025            2 026            2019-26

Norge 30 732          29 939         30 637         31 339         32 057         4,3%

ANX 45,0               42,8              43,2              43,6              43,9              -2,4%

HFT 102,3             116,3            116,3            116,3            116,3            13,7%

HVG 15,0               14,8              15,0              15,2              15,4              2,4%

MEH 14,3               13,6              13,8              13,9              14,1              -1,4%

BVG 5,6                 5,8                5,9                6,0                6,2                10,9%

BJF 13,4               12,9              13,1              13,3              13,5              1,2%

VDS 73,8               68,4              68,8              69,3              69,7              -5,5%

VAW 11,2               10,7              10,9              11,0              11,1              -1,0%

SOJ 13,4               12,7              12,9              13,1              13,2              -1,4%

HAA 11,0               10,7              10,7              10,8              10,9              -1,5%
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 God korrespondanse vil være viktig særlig mellom kystflyplassene og øst-vest rutene i 
Finnmark, der eksempelvis transfertid på mindre enn en viss tid, eksempelvis 2 timer, 
kan vektlegges. Dette innebærer imidlertid en del utfordringer. Konsekvensene av et 
slikt krav er vanskelig å beregne eksakt. En annen mulig utfordring er håndtering av 
korrespondanse-/transferkrav hvis det blir grensesnitt mellom ulike operatører og/eller 
mellom FOT-ruter og kommersielle ruter. 
 

 Vi ser det ikke som hensiktsmessig å foreslå rutetabeller i denne utredningen på grunn 
av den kompleksitet som ligger i mulige ruteføringer, som dermed også kan påvirke 
mulighetsrommet for avgangsfrekvenser. Det bør følgelig være opp til tilbyderne å 
foreslå ruteføringer, så lenge anbudskravene er oppfylt.  

 

 Flystørrelse bør ikke nødvendigvis spesifiseres i utlysningen, men mindre det er åpenbart 
at det ikke vil være hensiktsmessig med fly under en gitt størrelse. Dette kan være tilfelle 
på tettere trafikkerte ruter.  

 

 Pandemien reiser spørsmål om behov for en stegvis oppskalering av tilbudet i takt med 
økning i etterspørselen etter koronapandemien. Dette er også berørt i enkelte av 
høringsuttalelsene. Dette kan imidlertid gi usikre utslag på kostnadene. Prognosene i 
kapittel 3 forutsetter at vi i 2023 er tilbake på 2019-nivå. Trafikken mot slutten av 2020 
lå dessuten kun 20 % lavere enn høst 2019. Vi tror derfor ikke at det er mye å hente på 
en oppskalering. 
 

 Det bør gis anledning til å kombinere rutepakker, noe som har vært vanlig gjennom de 
senere anbudsperiodene. Det vil imidlertid, på generelt grunnlag, være en vel kjent 
avveining mellom størrelsen på pakker og tillatt kombinasjon, og muligheter for å 
tiltrekke flere tilbydere. Det kan muligens defineres en pakke med ruter som kan drives i 
et system av lufthavner på minst 1 200 meter. Slike rullebaner finnes i Bodø, Andøya, 
Tromsø, Alta, Lakselv og Kirkenes. Dette kan i prinsippet gi grunnlag for å benytte større 
flytyper som Bombardier Dash-8/300 og ATR 42 med rundt 50 seter. Kostnadsvirkningen 
av dette synes ikke å være stor. Vi finner en rundt 10 % reduksjon i kostnad pr. 
setekilometer ved å gå fra 39 til 50-seters maskiner på de strekningene som kan være 
aktuelle. En større potensiell effekt kan muligens være knyttet til at andre aktører vil 
kunne melde seg i konkurransen om FOT på disse rutene.   
 

 En bør se på muligheter for kombinerte rutepakker med Nordland fylke. Et eksempel er 
den ovenfor nevnte «langbanepakken». Et annet eksempel er å kunne kombinere et 
rutetilbud fra Skagen/Stokmarknes og Sørkjosen inn mot Tromsø. Generelt så gir 
tildelingsprotokollen for inneværende avtaleperiode indikasjoner på betydelige 
samordningsgevinster. Tillatte kombinasjoner bør imidlertid ikke dekke for store 
ruteområder, som påpekt i foregående punkt.   

 

 Kapittel 3 viser en forventet trafikkvekst i perioden som vi mener vil kunne håndteres 

med de foreslåtte kapasitetskrav gjennom hele perioden.  

 

 For noen ruter kunne man kanskje ha gått noe ned på setekravet på enkelte dager, og 

muligens mellom tider på året. Vi har imidlertid ikke informasjon som er tilstrekkelig til å 

foreslå en slik differensiering.  
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 Vi har ikke vurdert ruter som i praksis betyr nedleggelse av lufthavner dersom rutene tas 

ut av FOT. Det kan være ruter som i prinsippet kan erstattes av andre kombinasjoner, 

som båt og fly fra annen lufthavn (som for Hasvik til Hammerfest), bil og fly fra annen 

lufthavn (Vardø til Vadsø, Honningsvåg til Hammerfest) og bruk av andre transportmidler 

på hele reisen (Sørkjosen til Tromsø med båt eller buss/bil). Noen av rutene med 

alternativ kollektivtransport omtales i kapittel 6, inkludert den planlagte båtruten 

mellom Vadsø og Kirkenes. 

 

 Når det gjelder spørsmålet om omgjøring av dagens kommersielle ruter (Hammerfest-
Tromsø, Vadsø-Tromsø, Kirkenes-Tromsø) til FOT, så viser vi til diskusjonen i Bråthen mfl. 
(2018) og Bråthen mfl. (2017), oppsummert i kapittel 5.  Vi gir ingen generell anbefaling 
om ytterligere kommersialisering eller tilbakeføring til FOT.  
 

 Tromsøs ruter i retning Nordland og Sør-Norge og Hammerfests funksjoner med 
petroleumsvirksomhet og sykehus gjør disse lufthavnene til naturlige knutepunkter for 
den vestre delen av fylket. Vadsø, med den ene fylkeshovedstaden og Kirkenes med 
Forsvaret samt direkteruter til Oslo gir naturlige knutepunkter for den østre delen av 
fylket.   
 

 
Nærmere om rutetilbudet 

Anbefalingene, og bakgrunnen for dem, er nærmere beskrevet i kapittel 5. Vi gjengir her noen 

punkter for de ulike ruteområdene. 

 

Ruteområde 1 i dagens FOT-avtale 

Dette området omfatter rutene mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, 

Honningsvåg, Hammerfest og Alta.  

 

Følgende kommentarer kan knyttes til enkelte av rutene: 

 

1. Noen av rutene med FOT-krav vist i kapittel 2 har et svært beskjedent trafikkgrunnlag, 

samtidig som det er vanskelig å se at de hverken har klare begrunnelser ut fra 

transportstandard/tilgjengelighet eller at de i praksis inngår i ruteføringen til andre FOT-

ruter.  

 

1.1. En slik rute er Kirkenes-Hammerfest vv. som har knappe 2 000 passasjerer i året (2019) 

med et FOT-krav på minst 1 daglig avgang. Alternativt har man forbindelse både via 

Tromsø (kommersielle flygninger) og via det FOT-tilbudet som er spesifisert langs 

kysten. Ingen av avgangene går direkte Kirkenes–Hammerfest. I tillegg er det enkelte 

forbindelser med færre mellomlandinger, som i Alta og Vadsø.  Ifølge dagens rutetabell 

så ligger de korteste flytidene på 2-3 timer, med 1-4 stopp og flybytter på en del av 

alternativene. All den tid behovet synes å være dekket av kapasiteten på andre 

flygninger, så foreslår vi at denne forbindelsen tas ut av FOT.   

1.2. Hasvik-Hammerfest er kanskje den av dagens ruter som klarest peker seg ut med en 

alternativ transportløsning. Vi anbefaler fortsatt FOT under en viss tvil, fordi en 
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hurtigbåtforbindelse kan tenkes som en mulighet dersom værmessig tilgjengelighet er 

tilfredsstillende. Ifølge våre beregninger kommer trafikantkostnadene mellom de to 

stedene omtrent likt ut i de to transportmåtene.  

1.3. Mehamn-Kirkenes vv.: Her var det knappe 700 passasjerer i 2019. Her er det en 

vurdering om dette behovet legitimerer FOT, eller om behovet burde dekkes gjennom 

FOT via HFT og VDS. 

1.4. Mehamn-Vadsø vv.: Her var det i overkant av 1 100 passasjerer i 2019. Her er det en 

vurdering om dette behovet legitimerer FOT, eller om behovet burde dekkes gjennom 

FOT via Hammerfest, der Hammerfest-Vadsø foreslår opprettholdt som FOT. 

1.5. Honningsvåg-Vadsø vv.: Her var det registrert rundt 350 passasjerer i 2019. Det er også 

her en vurdering om dette behovet legitimerer FOT, eller om behovet i likhet med for 

Mehamn burde dekkes gjennom FOT via Hammerfest, der Hammerfest-Vadsø foreslår 

opprettholdt som FOT. 

1.6. Lignende betraktninger kan gjøres for Båtsfjord og Berlevåg mot Hammerfest, som også 

har svært lave passasjertall vestover med kystruten. 

 

Punkt 1.3-1.6 angår imidlertid diskusjonen gitt under tabell 5.1, og bør følgelig kunne vurderes på 

sikt.  Det kan nevnes at fra Honningsvåg skal 95 % av passasjerene vestover. Tilsvarende tall for 

Mehamn er 75 %.  For Båtsfjord og Berlevåg skal henholdsvis 60 % og 70 % østover. 

 

2. Potensialet for ytterligere kommersialisering av rutene synes å være beskjedent i det som i 

inneværende utlysning er ruteområde 1, og vi vil ikke anbefale å øke antallet kommersielle 

ruter. Vi ser her på noen av de mest trafikkerte rutene: 

 

2.1. Kirkenes-Vadsø vv.: Her var det i overkant av 17 000 passasjerer i 2019. Flystrekningen 

er kort (38 km), mens det er drøyt 170 km å kjøre, beregnet til ca. 2 t 20 minutter. 

Kostnadsmodellen vist i kapittel 4 gir økonomisk balanse med en gjennomsnittlig 

billettpris på rundt 490 kr med kommersiell drift og rundt 50 % kapasitetsutnyttelse på 

flyene (2019). Dagens gjennomsnittspris ligger 15-20 % under dette (tabell 2.5.1), mens 

maksimalprisen ligger vel 10 % over. Det skal imidlertid nevnes at billettprisene her 

gjelder passasjerer som bare reiste denne strekningen. For de passasjerene som reiste 

lengre var sannsynligvis delbetalingen for denne strekningen lavere. Så 

inntektsgrunnlaget er antakelig noe overvurdert.  Vi skal i kapittel 6 omtale denne ruten 

noe nærmere i forbindelse med et planlagt hurtigbåttilbud.        

2.2. For Kirkenes-Alta vv: (ca. 9 500 passasjerer) gir våre beregninger ved vel 50 % 
kapasitetsutnyttelse en vesentlig økning i gjennomsnittsprisen (over 50 %) for å gå i 
balanse ved kommersiell drift, dog «bare» 1,5 % over dagens maksimalpris.   

2.3. For Vadsø-Alta vv. (ca. 6 500 passasjerer) viser beregningene et enda høyere påslag på 
gjennomsnittpris for å få lønnsom kommersiell drift. 

2.4. Hammerfest-Vadsø vv.: FOT-kravet er i dag minst 2 avganger i hver retning, og 

passasjergrunnlaget ligger på rundt 3 000 i året. Her tyder beregningene på at en 

økonomisk balanse vil kreve i størrelsesorden 40 – 50 % økning i gjennomsnittlig betalt 

billettpris, gitt at trafikkgrunnlaget ikke blir vesentlig påvirket.  Flytiden er ned mot 1t 50 

minutter og med to stopp.  

 
Oppsummeringsvis om dimensjoneringen av selve FOT-tilbudet så mener vi, med bakgrunn i 
kapittel 2, at de nåværende FOT-kravene samsvarer med behovet. De unntak som er beskrevet 
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under punkt 1 ovenfor trekker i retning av at FOT-kjøpene her kan synes å være i overkant, gitt 
det passasjertallet som blir fraktet. Det ser ikke ut til å være behov for kapasitetsøkning i dette 
rutenettet.   
 
Det synes ikke å være grunnlag for kommersielle ruter innen dette området.  
 

Ruteområdene 2 og 3 i dagens FOT-avtale 

Tabell B viser FOT-rutene mellom Tromsø og Lakselv, Sørkjosen og Hasvik, som dekkes i 

ruteområdene 2 og 3 i dagens FOT-avtale. Basert på gjennomgangen i kapittel 2 har vi vurdert 

dagens krav opp mot passasjergrunnlag.  

 

Tabell B. Forslag til FOT mellom Tromsø og Lakselv, Tromsø og Sørkjosen  

Rute Kapasitetskrav i dag  
(kapittel 2) 

Foreslåtte kapasitetskrav 

Tromsø-Lakselv v.v. 39 500 seter hver vei, samlet. 
2 daglige avganger hver vei 
på hverdager, 2 avganger 
hver vei samlet gjennom 
helgen.  

Setekravet anbefales videreført under FOT. 
Belegget i dag (2019) ligger på rundt 65 % belegg 
med 39-50 seters maskiner.  

Tromsø-Sørkjosen v.v. 12 000 seter hver vei. 2 
daglige avganger hver vei på 
hverdager, 2 avganger hver 
vei samlet gjennom helgen. 

Rundt 50 % belegg i dag, men tilbudet er større 
enn kravet på grunn av samkjøring med Tromsø-
Hammerfest. 
Setekravet anbefales videreført under FOT. 

Tromsø-Hasvik 
Hasvik-Hammerfest 

8 500 seter hver vei samlet 
for begge rutene. To daglige 
avganger til og fra Tromsø og 
en daglig avgang til og fra 
Hammerfest.  

Knappe 65 % belegg.   
Vel 70 % belegg. 
Det samlede tilbudet på strekningene er langt 
høyere enn setekravet, fordi det er samdrift med 
Hammerfest og kystruten fra Tromsø og østover. 
Setekravet anbefales videreført under FOT. 

 

Ingen av disse rutene synes å være klare kandidater for kommersiell drift. Tromsø-Lakselv kan 

tillate drift med større flytyper og muliggjøre et samspill med Tromsø-Andøya og Tromsø-Evenes. 

Vi har ikke vurdert hvorvidt en kan få til et samspill der enkelte av rutene fra Kirkenes og Vadsø 

mellomlander i Lakselv. Forsvaret har imidlertid gitt signaler om økt transportbehov mellom 

Garnisonen i Porsanger (GP) og Garnisonen i Sør-Varanger, på grunn av en vesentlig 

oppbemanning ved GP. Fylkeskommunen har skissert en løsning med en morgenavgang Kirkenes-

Lakselv-Tromsø, muligens via Alta, og med retur på kvelden. Siden dette delvis overlapper med 

eksisterende tilbud Tromsø-Lakselv og i prinsippet kan konkurrere med det kommersielle tilbudet 

mellom Kirkenes og Tromsø, så bør et eventuelt nytt tilbud ses i sammenheng med de 

eksisterende rutene. 
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Ruteområdene 4 og 5 i dagens FOT-avtale 

Tabell C viser FOT-rutene mellom Troms og Finnmark, og Andøya samt Vesterålen, som dekkes av 

ruteområde 4 og 5 i inneværende FOT-avtale. Kun ruter som i dag har FOT-krav og som faller inn 

under dette oppdraget, er behandlet. Basert på gjennomgangen i kapittel 2 har vi vurdert dagens 

krav opp mot passasjergrunnlag. 

 

Tabell C. Forslag til FOT mellom Tromsø og Vesterålen 

Rute Kapasitetskrav i dag  
(kapittel 2) 

Foreslåtte kapasitetskrav 

Bodø-Andenes v.v. 31 000 seter hver vei, samlet. 
2 daglige hver vei avganger 
på hverdager, 2 avganger 
hver vei samlet gjennom 
helgen. Begge rutene. 

Setekravet anbefales videreført under FOT. 
Belegget i dag (2019) ligger på rundt 60 % belegg 
for den delen som faller inn under Troms og 
Finnmark, og belegget er rundt 10 %-poeng 
høyere på grunn av gjennomgående trafikk 
(transitt) Tromsø-Bodø. Tilbudet i dag er av den 
grunn større enn kravet. 

Tromsø-Andenes v.v. 

Tromsø-Evenes 
(Harstad/Narvik) v.v. 

15 500 seter hver vei. 2 
daglige avganger hver vei på 
hverdager, 2 avganger 
samlet hver vei gjennom 
helgen. 

Rundt 55 % belegg i dag, men tilbudet er større 
enn kravet og der er omfattende transitt til/fra 
Bodø-Evenes.  

 

Ingen av disse rutene synes å være klare kandidater for kommersiell drift. Felles for dem, er at 

de kan tillate drift med større flytyper og muliggjøre et samspill med Tromsø-Lakselv, som kan gi 

tilsvarende mulighet. 

 

VURDERINGER AV SÆRSKILTE FORHOLD  

 

Behov for tilgjengelighet til fylkeshovedstedene Vadsø og Tromsø 

Kapasiteten i FOT-nettet mot fylkeshovedstedene virker rimelig godt balansert, men det synes å 

være tendenser til kapasitetspress på de kommersielle rutene mellom Tromsø og Hammerfest, 

Vadsø og Tromsø og mellom Kirkenes og Tromsø. Ruten mellom Alta og Tromsø har god balanse i 

kapasitetsutnyttelsen, uten klare tendenser til kapasitetspress. Disse rutene er særs viktige fordi 

de knytter de mindre lufthavnene til stamrutene mot Oslo og videre. 

 

Helseforetakenes behov inn mot sykehus og spesialisthelsetjenesten1 

På grunn av lange avstander er FOT-rutene viktige både for å sikre et tilfredsstillende helsetilbud. 

I dag er det lokalsykehus i Kirkenes, Hammerfest og en klinikk i Alta. Universitetssykehuset i 

Tromsø og sykehuset i Bodø dekker også vesentlige behov for behandlinger. Lokalsykehusene har 

utvidede funksjoner som skal gi et tilbud i store deler av tidligere Finnmark. Helse Nord 

understreker at det kreves tilstrekkelig kapasitet i FOT til å ivareta pasientreisene i Troms og 

Finnmark. Etter det vi kan se ut fra kapittel 2, så er dette kravet oppfylt. God korrespondanse og 

tilstrekkelig antall avganger er nødvendig for å: 

                                                           
1 Omtalen av hvordan Helse Nord og forsvaret vurderer flytilbudet og hvilke endringer som de ser som 
ønskelige, er basert på deres høringsuttalelser. I tillegg er det gjort egne vurderinger. 
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 Muliggjøre å reise tur/retur samme dag på et økende antall dagbehandlinger  

 Unngå unødvendig lang og belastende reisetid  

 Frakte personell, medisinsk utstyr og laboratorieprøver 

Det er spesielt viktig å ivareta flytilbudet til/fra Tromsø, siden det er her de mest kompliserte og 

tidkrevende behandlingene skjer.  

Helse Nord ønsker en noe annen innretning på flytilbudet enn det som ble gjeldende fra 2017 hvor 

det ble anlagt flere direkteruter. Helse Nord antar at resultatet har vært færre avganger og lengere 

ventetider. Flere flyavganger vil bety flere mellomlandinger, men Helse Nord mener dette er 

ønsket av befolkningen.  

Det er ofte behov for å hente inn vikarer til spesialisthelsetjenesten og mannskap til 

ambulanseflybasene. Derfor er det viktig med gode forbindelser inn og ut av Nord-Norge. Troms 

og Finnmark benytter analyseavdelinger som sitter i Bodø og Tromsø. Transport av medisinske 

prøver og materiell må ha sikker og tilstrekkelig regularitet. I forbindelse med covid-19 ble dette 

spesielt aktualisert på strekningen Kirkenes-Tromsø som har høy kapasitetsutnyttelse og der det 

periodevis kan være fulle fly.  

Det er ønskelig med tidligere avgang fra Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, fortrinnsvis vestover mot 

Hammerfest og Tromsø. 

Helse Nord forventer økt trafikk til/fra Hammerfest de nærmeste årene på grunn av oppbygningen 

av Melkøya og bygging av nytt sykehus. Det er en oppfatning om at det er for få billetter tilgjengelig 

til/fra Hammerfest i perioder med høy aktivitet. Tallene fra kapittel 2 viser at det er høyt belegg 

på ruten mot Tromsø, men at det ellers stort sett er god plass østover. 

 

Helse Nord hevder at erfaringene fra Covid-19 viser at det er sårbart å ha et flytilbud i Nord-Norge 

som bindes sammen av kommersielle ruter, fordi tilbudet kan bli endret på kort varsel.  Dette 

gjelder for eksempel aksen Finnmark mot Tromsø (fra Hammerfest, Vadsø, Alta og Kirkenes) og 

aksen fra Nordland (Lofoten, Vesterålen og Helgeland mot Tromsø). I tillegg erfarte Helse Nord at 

det var utfordrende å frakte helsepersonell og mannskap til flybasene sørfra og spesielt til 

Finnmark. Selv om fylkene nå tar over ansvaret for FOT er det rimelig å se for seg et samarbeid 

mellom fylkene/regionene og staten i lignende ekstraordinære situasjoner.  

På generelt grunnlag anser Helse Nord FOT-tilbudet som tilfredsstillende, med med de momenter 

som er nevnt ovenfor  

 

Forsvarets økte behov for reiser 

Med unntak av Bardufoss har Forsvaret trafikk på samtlige lufthavner og flyplasser i FOT-

rutenettet i fylket. I Troms og Finnmark ble det i 2019 gjennomført 12 000 reiser av Forsvaret. De 

viktigste flyplassene er Tromsø, Lakselv og Kirkenes. Strekningen Tromsø- Lakselv betjenes i 

hovedsak med direkte ruter, og setekrav og trafikk er godt tilpasset. Det forventes noe reduksjon 

i antall reisende mellom Tromsø og Lakselv, da SAS, på initiativ fra Forsvaret startet å fly ruten 

Oslo –Lakselv med to ukentlige avganger den 24. april 2020. Det er planer om oppbemanning av 

Garnison Porsanger, som kan skape økt behov Kirkenes-Lakselv-Tromsø (eventuelt via Alta), som 

kommentert under tabell B ovenfor.  

 

For Forsvarets behov så synes kapasiteten i FOT – nettet å være tilfredsstillende.  
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Samhandling med øvrig kollektivtransport 

Vi har sett på det samlede transporttilbudet på strekningene Alta-Hammerfest, Tromsø-Skjervøy, 

Harstad-Finnsnes-Tromsø og Vadsø-Kirkenes. Strekningen Hasvik-Hammerfest er kort drøftet 

under kapittel 5. Utgangspunktet for vurderingen er å se om det øvrige transporttilbudet kommer 

i så vidt sterk konkurranse til FOT at FOT-tilbudet bør kunne vurderes.  Med unntak av strekningen 

Vadsø-Kirkenes og Hammerfest-Hasvik (tidligere drøftet) så ser ikke det øvrige kollektivtilbudet ut 

til å konkurrere med flytilbudet i vesentlig grad. For Vadsø-Kirkenes er det planlagt en båtrute med 

oppstart i 2023-2024. Det er grunn til å tro at dette vil være to parallelle tilbud, der fylket bør 

vurdere FOT-kravet for flyruten etter at hurtigbåten blir satt i drift. I dag er det krav om 2 daglige 

flyavganger mellom Vadsø og Kirkenes i hver retning.   

 

Andre forhold 

Bonusprogram på FOT-rutene 

Bonusprogrammer fremmer generelt lojalitet/låsing til en operatør (innlåsningseffekter) og vil 

favorisere operatører som har eller deltar i et omfattende ruteprogram. På FOT-rutene isolert sett 

har ikke dette noen praktisk betydning siden kunden ikke har noe valg i og med at rutene har kun 

én operatør. Dersom en tenker seg at en operatør står fritt til å tilby bonus eller ikke, så har man 

i utgangspunktet kuttet en begrensing på operatørens muligheter til å påvirke sin inntjening ved 

å tillate bruk og oppbygging av bonus. Det kan eventuelt medføre lavere anbud. 

 

Ulempen med bonusprogram i FOT-nettet er primært knyttet til at bonusoppbygging på 

monopolruter der tjenester kjøpes av det offentlige, knyttes til en operatør og dermed til deres 

ruter og partnere på bekostning av deres konkurrenter. Konsekvensen er at bonuspoeng på det 

delvis offentlig finansierte FOT-nettet kan redusere konkurransen i resten av markedet. Derved 

kan man antagelig bidra til økte billettpriser, blant annet på de rutene som FOT-passasjerene 

benytter for å komme seg videre fra knutepunkter som Tromsø og Bodø. Ved å tillate bonus på 

offentlig finansierte ruter kan derved regionene bidra til å redusere konkurransen med fare for 

økte billettpriser i resten av et regionalt luftfartsmarked.  

 

Honnørrabatt 

Data fra Reisevaneundersøkelsen på fly viser at honnørrabatt er aktuelt for 5-11 % av 

passasjerene, samlet sett. Trekker vi fra medisinske reiser der mange sannsynligvis får dekket sin 

reise, så står aldersgruppen 67 år og eldre for 3-5 % av passasjerene. For Norge ligger andelen på 

samme nivå.  

Den økonomiske effekten anses for å være marginal ved å fjerne denne rabatten, unntatt for de 

relativt få passasjerene dette gjelder.   

 

Nærmere om overføring av kommersielle ruter til FOT 

Det å ta en kommersiell rute inn i FOT uten å endre billettprisene vesentlig og heller ikke innføre 

FOT-krav som innebærer endring i tilbudt kapasitet eller andre operative bindinger, vil neppe ha 

særlig økonomisk betydning for fylkeskommunen. Operatøren mister imidlertid fleksibiliteten til 

fritt å kunne tilpasse produksjonen til etterspørselen, og det kan ha en kostnad knyttet til seg. Det 
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er vanskelig å si hvor høy den kan være. Hvis FOT innebærer endring i ruteproduksjonen (mest 

sannsynlig en økning sammenlignet med kommersiell drift, på frekvens og/eller ruteføring inkl. 

mellomlandinger), så vil dette selvfølgelig få utslag på kostnadene. Det som er mest interessant 

for fylket, er nettoeffektene pga. inntektssiden. En presis beregning av effektene er imidlertid 

krevende. Det vil avhenge av både konkurransesituasjonen og hvilke andre ruter som operatøren 

kan oppnå samdrift med.     

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED FLERE TEKNISKE BASER  

Tekniske lettbaser benyttes for å gjøre de enkleste sjekkene på fly (line maintenance, kontinuerlig 

ettersyn). Dette vil kreve autorisert tekniker på stedet og et visst komponentlager. Slike baser er 

ikke nødvendige for å ha overnattende fly. Oppstår feil utenfor basene, så må personell tilkalles. 

Tyngre ettersyn og vedlikehold vil måtte gjøres på en større base.  

Generelt så er det å legge ekstra funksjoner utenfor etablerte baser kostnadskrevende. Hvorvidt 

dette basespørsmålet er en konkurransehindrende faktor, vil måtte kreve en nærmere analyse. 

Men det er vanskelig å se for seg at andre enn operatørene skal kunne ha ansvar for drift av slike 

baser. Kompetansen på personell og oppbygging av delelager vil selvfølgelig være knyttet til 

operasjoner og flytyper. Operatørens ønskede lokalisering av slike baser vil avhenge av hvilke FOT-

ruter som man vinner. 

Kommer man inn i et nytt geografisk område så behøves det en viss teknisk støtte, som kan 

innebære et gitt antall teknisk personell stasjonert i området og en visst lager av komponenter. 

Avtaler om kjøp av slike tjenester fra andre selskaper som vedlikeholder aktuelle flytyper på 

stedet, er ganske vanlige i utlandet. Om selskapene bygger opp noe på egenhånd så er det naturlig 

å lokalisere dette der hvor operasjonene styres fra, eksempelvis Bodø eller Tromsø. En slik større 

lufthavn vil også ha bedre tilgjengelighet for forsyninger av personell og deler, enn på en mindre 

lufthavn. 

Vi ser derfor få andre muligheter enn å utforme konkurransegrunnlaget slik at virkningene av 

tilgang til base blir behandlet og kostnadsberegnet som en del av anbudskonkurransen. Det vil 

høyst sannsynlig være slik at generelle krav om tekniske lettbaser ute i rutenettet vil drive 

kostnadene ved FOT opp. Da gjenstår spørsmålet om basene er en viktig premiss for å få 

anbudskonkurransen til å fungere bedre. 

 

ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER SIDEN INNEVÆRENDE AVTALEPERIODE  

Utgangspunktet for den kommende anbudsperioden er at den faller inn under EU Regulation 

1008/2008 (heretter EU 1008/2008) som blant annet sier noe om betingelser for å kunne operere 

flyruter under Public Service Obligation, PSO (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting, FOT). Det er 

særlig artikkel 16 (generelle prinsipper for når FOT kan tilbys), artikkel 17 (anbudsprosessen ved 

FOT) og artikkel 18 (etterprøving av om FOT er berettiget) som er relevante i denne sammenheng. 

Kriteriene for når og hvor FOT skal kunne tilbys, er ganske vide. Dette bidrar til at disse rutene 

spenner fra å betjene noen få tusen til flere hundre tusen passasjerer pr år i Europa.  

I henhold til EU 1008/2008 skal det enkelte lands regjering gi et oppdrag om hvem som skal ha 

ansvaret for iverksettelse av FOT-ordningen. Siden inneværende anbudsområde så er kanskje den 

største praktiske endringen at dette oppdraget nå er gitt til berørte regioner.  
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Vi har ikke kunnet identifisere noen vesentlige endringer i EU 1008/2008 sammenlignet med det 

som lå til grunn i inneværende anbudsperiode. Det kan nevnes at det i forskrift om lufttransport i 

EØS nevnes i del 4, §§ 13 og 14 gis adgang til å velge anbud med forhandlinger som 

konkurranseform. Om dette er en endring fra inneværende anbudsperiode er litt uklart. 

Rådsforordning 2020/696 nevner noen unntaksregler knyttet til Covid-19 og mulighet for å kunne 

forlenge inngåtte kontrakter. Det kan kanskje ligge en mulighet i dette til å vurdere en forlengelse 

av allerede inngåtte kontrakter, dersom det skulle være ønskelig.   
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1 INNLEDNING 

 

1.1  KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 

 

Etter den siste regionreformen så har de nye regioner og fylker blitt overført ansvaret for kjøp av 

flyrutedrift under Forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT). Denne rapporten skal danne 

grunnlag for Troms og Finnmark fylkeskommunes kommende utlysning av slike kjøp, gjennom 

anbud.  

Følgende punkter skal i utgangspunktet belyses: 

A) Tilstands- og situasjonsrapport, med en vurdering av dagens flyrutetilbud, herunder: 

 Reisestrømmer 

 Om kapasitetskravet er tilpasset etterspørselen.  

 Spesifikt om kapasiteten på de kommersielle rutene mellom fylkeshovedstedene Vadsø 
og Tromsø på hverdager, er tilpasset etterspørselen, og om disse (og eventuelt andre 
kommersielle ruter) bør vurderes inntatt i FOT-anbudet. Eventuelle tiltak/behov for 
kapasitet og anslag på økonomiske konsekvenser. 

 Hvilke endringer det har vært i rammebetingelsene siden forrige anbud. 

 En beskrivelse av dagens flytilbud mht. frekvens og kvalitet i forhold til 
minimumskravene i kontrakten. 

 Andre utfordringer ved dagens flytilbud 
 

B) Trafikkprognose for perioden 2022 – 2027. 

For å fastsette et mest mulig riktig setekapasitetskrav som sikrer tilstrekkelig kapasitet i hele 

kontraktsperioden, skal det utarbeides en trafikkprognose for perioden 2022 – 2027.  

Trafikkprognosene vil i utgangspunktet bygge på de siste framskrivningene med NTM6, 
komplettert med framskriving med TØIs prognosemodell for utlands flyreiser for de flyreisene 
som ikke dekkes av NTM6. Prognosen justeres ut fra eventuelle korrigeringer basert på særskilte 
forhold av antatt betydning for flytrafikken. 

  
C) Økonomiske konsekvenser ved flere tekniske baser 

Det skal vurderes om tekniske lett-baser i Kirkenes, Hammerfest og Vadsø kan ha noen 

økonomiske konsekvenser og eventuelt et anslag på økte kostnader. 

 
D) Vurderinger av: 

 

 Behov for trafikk inn mot – og mellom – fylkeshovedstedene Vadsø og Tromsø, som 
følge av regionreformen 

 Forsvarets økte behov for løsninger – herunder spesielt med tanke på oppbygging av 
Garnisonen i Porsanger 

 Helseforetakenes behov inn mot sykehus og spesialisthelsetjenesten 

 Samhandling med øvrig kollektivtransport, herunder bl.a. hurtigbåt- og bussforbindelser 
mellom Alta – Hammerfest, Tromsø – Skjervøy, Harstad – Finnsnes – Tromsø og planlagt 
båtrute Vadsø – Kirkenes 
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1.2 TIDLIGERE UTREDNINGER AV RUTEOMRÅDENE 

Gravity Consulting (Draagen og Wilsberg, 2012) gjennomgikk rutestrukturen i Nord-Troms og 

Finnmark i forkant av nåværende anbudsperiode. Dette arbeidet gjennomgikk rutestruktur, 

inkludert Finnmark fylkeskommunes forslag til endringer. Dette forslaget bestod i hovedsak av en 

inndeling i 3 ruteområder, med en differensiert betjening i regionale ruter med 39 seters fly og 

lokale ruter med 19 seters fly. De regionale rutene skulle operere mellom alle kystbyene mellom 

Tromsø og Kirkenes, samt knytte tverrforbindelser mellom øst- og vestdelen av Finnmark. De 

lokale rutene skulle knytte de mindre stedene langs kysten med Kirkenes i øst og Alta i vest. Dette 

opplegget skulle bidra til flere direkteruter og større tilgang på fly. Gravitys evaluering av dette 

forslaget konkluderte med at sårbarheten ovenfor driftsforstyrrelser samt økte tilskudd ville bli en 

sannsynlig konsekvens. Det ble også stilt spørsmål ved om man grunnet konkurransesituasjonen 

kunne ende opp med kun 39 seters fly og enda større behov for offentlige tilskudd. Gravitys eget 

forslag innebar bruk av kun 19-seters fly med baser i Tromsø og Kirkenes, 2 maskiner i hver base 

og en i reserve. En del av fylkeskommunens forslag ble foreslått beholdt (tverrforbindelsene og 

strukturen rundt Kirkenes), mens basen i vest ble foreslått flyttet fra Alta til Tromsø og de lange 

rutene via kystbyene til Kirkenes ble foreslått fjernet. En del direkteruter (de tyngste fra 

Honningsvåg og Mehamn mot Tromsø som ville spare rundt 30 000 passasjerer/år fra 

mellomlanding i Hammerfest) ble foreslått. Tilskuddene ville kunne bli betydelig redusert (med 

rundt 115 mill. kr fra 200 til 85 mill. kr i 2012), men risikoen knyttet til svak konkurranse og en 

løsning bestående av 39-seters fly var også til stede med dette opplegget. I så fall ville resultatet 

beregningsmessig innebære en viss tilskuddsøkning (ca. 20 mill. kr), men samtidig økt nytte for 

passasjerene av mer direkte ruteføring. Denne nytten ble ikke tallfestet. 

Transportøkonomisk institutt (Lian m fl, 2010) gjennomførte en evaluering av anbudsordningen, 

som del av forberedelsene til inneværende anbudsperiode. De konstaterte at det var liten 

konkurranse om anbudene, og at tilskuddsvolumet hadde økt. Rapporten fokuserte på lengre 

rullebaner (1 200 m) som et virkemiddel for å kunne tiltrekke selskaper med andre flytyper, samt 

mer direkte ruteføring med mindre fly på de gjenværende rullebanene. Der hvor det med 

sikkerhet kan antas at konkurransen vil forbli svak, anbefales det mulighet for å kombinere 

ruteområder til større enheter for å kunne utnytte stordriftsfordeler. Man anbefalte videre å 

utvise forsiktighet med å kreve teknologi som kunne favorisere enkeltaktører, samt å gå over til 

et system med maksimale gjennomsnittstakster framfor maksimaltakster, for å kunne stimulere 

til mer trafikk og bedret kapasitetsutnyttelse. Videre ble det tatt til orde for en nærmere vurdering 

av transportbehov med vekt på å utvikle klare kriterier for statsstøtte. 

Møreforsking Molde AS og TØI (Bråthen mfl. 2015) utviklet et forslag til kriterier for 

transportstandard, der det ble lagt vekt på å spesifisere kriterier for god tilgjengelighet til viktige 

regionale funksjoner, herunder en regional lufthavn med tilfredsstillende korrespondanse til 

hovedstaden og følgelig til et internasjonalt flytilbud. Det ble også foreslått å innarbeide tilgang til 

helsetjenester i dette kriteriesettet, både til regionsykehus og til mer generelle sykehustjenester. 

Rapporten delte tilgjengelighet inn i kategori grønn (oppfyllelse av beste angitte standard), gul 

(oppfyllelse av en noe lavere, men tilfredsstillende standard), og rød (anses som ikke 

tilfredsstillende transportstandard), for de aktuelle transportformene på angitt FOT-strekning 

mellom to steder (eksempelvis Hasvik og Tromsø). Som en del av vurderingen av grunnlaget for 

FOT ble det utarbeidet en beregning av hvordan sparte samfunnsøkonomiske transportkostnader 

ved et FOT-tilbud samsvarte med det behovet for offentlig kjøp (begge målt i kroner per passasjer) 
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som FOT-ruten ble beregnet til å ha, betegnet som nytte/tilskuddsforholdet. Et lavt 

nytte/tilskuddsforhold ble ikke ansett for å være et selvstendig kriterium for å vurdere å ta ruter 

ut av FOT-nettet, men dersom en rute med et lavt nytte/tilskuddsforhold samtidig oppfylte minst 

gul transportstandard, så ble en slik vurdering anbefalt. I 2015 ble eksempelvis de tynt trafikkerte 

rutene over Tanafjorden anbefalt erstattet med mer direkte ruteføring og bedre korrespondanse 

ved omstigning. 

2015-utredningen påpekte også at transporttilbudet burde ses under ett i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv, slik at transporttilbudet dimensjoneres uavhengig av hvem som finansierer det. Det 

ble anbefalt å vurdere en samordnet analyse av tilbudet der det finnes parallelle transportformer, 

men dette lå utenfor rammen av arbeidet den gang. I denne rapporten skal vi vurdere det samlede 

transporttilbudet på strekningene Alta–Hammerfest, Tromsø–Skjervøy, Harstad–Finnsnes–

Tromsø og planlagt båtrute Vadsø–Kirkenes.  
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2  SITUASJONSBESKRIVELSE    

    GENERELT  

I dette kapitlet vil vi se på hvordan tilbudet er tilpasset etterspørselen innenfor hvert enkelt 

ruteområde. Utgangspunktet er opplysninger fra Samferdselsdepartementet (SD) og 

trafikkstatistikk fra Avinor kombinert med resultater fra Avinors reisevaneundersøkelser der det 

er grunnlag for dette. Vi har konsentrert oppmerksomheten om det siste året vi har opplysninger 

om, og tiden før Covid -19, dvs. april 2019 til mars 2020.   

 

I alt omfatter vår rapport 5 ruteområder i Troms og Finnmark som ble utlyst for perioden 1.april 

2017 – 31. mars 2022.   

  

Vi har 3 typer trafikkdata tilgjengelig:  

   
Publiserte trafikktall for betalende passasjerer  

Flyselskapenes publiserte trafikktall offentliggjøres normalt når rutene legges ut på anbud. 

Trafikktallene fra selskapene viser trafikkstrømmen (OD) for betalende passasjerer mellom to 

lufthavner innenfor samme rutenummer uavhengig av om passasjerene reiser direkte eller 

mellomlander på veien.   
 

De siste publiserte trafikktallene er fra perioden april 2019– mars 2020.  

Vi har også fått tilgang til blant annet:  
 

 Inntektstall per strekning  

 Gjennomsnittlige billettpriser per strekning  

 Transfer per lufthavn  

 Kabinfaktor (belegg) per ruteområde  

 

En analyse basert på oppgitte trafikkstrømmer og spesifisert setekapasitet vil ha svakheter fordi 

den ikke forteller noe om kapasitetsutnyttelsen på enkeltstrekninger.     

   
Flyselskapenes trafikktall per flygning  
Flyselskapene registrerer trafikktall for hver enkelt flygning som danner grunnlag for 

innrapportering til Avinor. Disse tallene viser blant annet antall passasjerer og tilbudte seter for 

hver enkelt flygning til/fra Avinors lufthavner. Det nærmeste vi kommer tallene for betalende 

passasjerer om bord er summen av transitt, transfer og avreiste passasjerer, det vil si alle 

passasjerer ombord. Bare en del av passasjerene vil være betalende passasjerer. Basert på den 

informasjonen vi har så anslår vi at betalende passasjerer generelt utgjør 96-98 prosent av det 

totale antallet. Det innebærer at en reell kabinfaktor på 50 prosent tilsvarer 48-49 prosent belegg 

av betalende passasjerer. For å ta mest mulig hensyn til dette må alle beleggstall som stammer fra 

Avinors database justeres ned med 2-4 prosent.         
 

For å vurdere etterspørsel og tilbud nærmere er deler av denne trafikkinformasjonen analysert 

strekning for strekning for perioden april 2019-mars 2020. Formålet er å avdekke strekninger med 
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ekstra stort press. Unntaket er tidligere Finnmark der vi bare har oppsummert de mest belastede 

strekningene.   

   

Avinors reisevaneundersøkelser (RVU)  

Avinor gjennomfører jevnlig kundeundersøkelser der passasjerer blir spurt om reisemål, formål, 

billettpris samt en rekke andre spørsmål. Den siste tilgjengelige reisevaneundersøkelsen er laget 

av Avinor og er fra 2019.    
 

  

  TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   

Rutene i Troms og Finnmark ble utlyst for perioden april 2017–mars 2022. Rutene er i hovedsak 

delt mellom interne ruter i tidligere Finnmark (unntatt Hasvik–Hammerfest) på den ene siden og 

Hasvik–Hammerfest samt to ruter til Tromsø på den annen side.  

 RUTENE MELLOM KIRKENES, VADSØ, VARDØ, BÅTSFJORD, BERLEVÅG, MEHAMN, 

HONNINGSVÅG, HAMMERFEST OG ALTA   

Anbudet som gjelder tidligere Finnmark omfatter krav om 17 ruter til og fra 9 lufthavner samt krav 

om korrespondanse fra 4 lufthavner til/fra Tromsø. Vi har derfor valgt å beskrive situasjonen i 

dette rute-området i form av til/fra tabeller. Tabell 2.1 viser kravet til antall daglige avganger på 

hverdager.  

  

Tabell 2.1. Krav til daglig frekvens på hverdager (mandag-fredag).  

Lufthavn  ALF  HFT  KKN  VDS  VAW  BJF*  BVG*  MEH*  HVG*  

ALF      1  2            

HFT      1  2    1  1  2  2  

KKN  1  1    2  2  2  2  1    

VDS  2  2  2      2  2  2  2  

VAW      2              

BJF*    1  2  2            

BVG*    1  2  2            

MEH*    2  1  2            

HVG*    2    2            

*Ruteføringen skal sikre korrespondanse med flyruter til og fra Tromsø  
  
Anbudet dekker 10 forbindelser mellom de 4 «sentrale» lufthavnene Alta, Hammerfest, Kirkenes 

og Vadsø som også har kommersielle ruter, og 24 forbindelser mellom disse sentrale lufthavnene 

og de øvrige 5. Mange av disse 24 forbindelsene dekkes med en kystrute mellom Hammerfest og 

Kirkenes via alle eller noen av de 5 lufthavnene.  
 

For de sentrale lufthavnene er det også krav om et antall seter per år på 33 000 til og fra Alta,  

45 000 til og fra Hammerfest og Kirkenes, samt 67 750 til og fra Vadsø.  For de øvrige utenom 

Vardø er det også krav om korrespondanse 2 ganger/dag til og fra Tromsø.  
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Tabell 2.2 viser trafikkstrømmene mellom de samme lufthavnene i perioden april 2019 til mars 

2020.     

   

Tabell 2.2. Betalende passasjerer på FOT-rutene april 2019-31. mars 2020. Kilde: SD/Widerøe.   

Lufthavn  ALF  HFT  KKN  VDS  VAW  BJF  BVG  MEH  HVG  

ALF      1 670  4 990            

HFT      1 298  1 415    233  367  1 486  897  

KKN  7 703  602    6 904  3 165  3 413  913  3    

VDS  1 397  1 469  9 222      297  114  286  236  

VAW      3 447              

BJF    210  1 824  2 025            

BVG    183  1 034  832            

MEH    1 320  680  838            

HVG    956    126            

  
Anbudstrafikken på de 10 relasjonene mellom de 4 sentrale lufthavnene omfattet 36 

500 passasjerer i løpet av året, men det er store forskjeller. Antallet har et spenn fra 1 

900 passasjerer mellom Kirkenes og Hammerfest til 16 000 mellom Kirkenes og Vadsø.  

 

På de 24 relasjonene til/fra de øvrige 5 lufthavnene ble det fraktet 25 000 passasjerer. Også her 

er det store forskjeller, med trafikktall på ned mot noen hundre passasjerer i året. Generelt er det 

ellers svært lave passasjertall på anbudsrutene mellom Hammerfest og Berlevåg/Båtsfjord (øst for 

Tanafjorden), mens Vadsø/Kirkenes generelt har svært lave trafikktall til/fra 

Honningsvåg/Båtsfjord (vest for Tanafjorden). Tabellen gir høyere tall, men de fleste passasjerene 

her er i transitt.   

   

Transfer til Tromsø1  

I anbudet kreves også korrespondanse 2 ganger daglig hver vei til Tromsø fra de 4 lufthavnene 

Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn og Honningsvåg.  Trafikken videre til Tromsø kan gå via både 

Hammerfest, Kirkenes og Alta, men de detaljerte trafikkstrømmene er ukjente og kommer etter 

alt å dømme i tillegg til trafikken i tabell 2.2. 

  

Belegg  

Figur 2.1 viser belegget ved avgang fra de 5 lufthavnene Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, 

Mehamn og Vardø i 2019. Den lokale trafikken fyller opp 9 – 20 % av tilbudte seter, og kun på 

Vardø passerer samlet belegg på flyene 50 %. Det som trekker belegget opp på Vardø er rutene til 

Kirkenes og Vadsø som har henholdsvis 74 % og 64 % belegg.  Figur 2.2. viser fordeling av 

setekapasitet på de samme lufthavnene.   
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 Figur 2.1 Samlet belegg ved avgang for 5 lufthavner i Troms og Finnmark, 2019.  

  

 
Figur 2.2 Seter per fly fordelt på passasjerer og restkapasitet ved avgang for 5 lufthavner i Troms og Finnmark, 2019  

 

På anbudsrutene fra de sentrale lufthavnene varierer belegget fra 7 % på Vadsø-Mehamn til 67 % 

på Kirkenes-Vardø.   

 

På Hammerfest-rutene er det generelt god plass på flyene østover, men et relativt høyt belegg på 

ruten mot Tromsø begrenser mulighetene for å komme seg videre dit.  

 

På Vadsø er det generelt moderat belegg på anbudsrutene unntatt på ruten til Alta, der belegget 

ligger på 48 %. Her er belegget på rutene videre til Tromsø høyt. Fra Vadsø kan det altså også være 

vanskelig å komme seg videre til Tromsø.   

 

På Kirkenes er belegget generelt høyere, med 55 % belegg nordover og 64 % til Alta.  
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Tabell 2.3. Belegg 2019 etter strekning.  

Fra  Til  Belegg  

Anbudsruter  

Hammerfest  Berlevåg  33 %  

Hammerfest  Honningsvåg  45 %  

Hammerfest  Mehamn  55 %  

Hammerfest  Vadsø  26 %  

Hammerfest  SUM  40 %  

      
Vadsø  Båtsfjord  61 %  

Vadsø  Mehamn  7 %  

Vadsø  Vardø  58 %  

Vadsø  SUM NORDOVER  48 %  

Vadsø  Alta  48 %  

Vadsø  Hammerfest  44 %  

Vadsø  Kirkenes  47 %  

      
Alta  Kirkenes  53 %  

Alta  Vadsø  77 %  

      
Kirkenes  Vadsø  51 %  

Kirkenes  Vardø  67 %  

Kirkenes  SUM NORD  55 %  

Kirkenes  Alta  64 %  

  
  

  TROMSØ – HASVIK - HAMMERFEST OG TROMSØ - SØRKJOSEN    

Hasvik betjenes i hovedsak av trekantruten WF 990 som flyr Tromsø–Hasvik–Hammerfest–

Tromsø på morgenen, WF994 som flyr Tromsø–Hammerfest–Hasvik midt på dagen og kvelds-

ruten WF978 som først går Tromsø–Hasvik–Hammerfest og deretter videre på en «melke-

rute» langs kysten av Finnmark. Dermed oppfylles kravene om 2 flygninger til Tromsø og 1 til 

Hammerfest ved at Tromsø – Hasvik delvis betjenes ved mellomlanding i Hammerfest, delvis 

med flybytte i Hammerfest og delvis direkte i begge retninger.   

  

Egne omtrentlige anslag basert på trafikktall i Avinors database viser en trafikkstrøm på ca. 3 000 

hver vei Hasvik–Tromsø og vel 2 700 hver vei mellom Hasvik og Hammerfest inkludert passasjerer 

som er i transfer på Hammerfest. I tillegg benyttes disse rutene til trafikk mellom Tromsø og 

Hammerfest, og det samlede setetilbudet er langt høyere enn kravet i anbudet. Setekravet var i 

2019 på 8 500 seter i hver retning Tromsø–Hasvik–Hammerfest, mens antall tilbudte seter var nær 

21 000.  
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Tabell 2.4. Passasjerstrømmer og belegg for Tromsø-Hasvik-Hammerfest og Tromsø-Sørkjosen 
april 2019-mars 2020 

     Passasjerer  Belegg  Krav (basert på 50 uker)    

 Fra  Til   Operatør*  Eget anslag 2019  2019  Flygninger  Seter    

TOS  HAA  2 413  3032  63 %  550      

HAA  HFT  1 034     64 %  250      

Sum    3 447      800  8500    

                

HFT  HAA  904     73 %  250      

HAA  TOS  4 286  2 931  72 %  550      

Sum    5 190       800  8500    

                

TOS  SOJ  5 994  6 710  51 %  600  12000    

SOJ  TOS  5 819  6 423  43 %  600  12000    

      11 813  13 133             
 *Betalende passasjerer ekskl. transfer og transitt 
 

Også ruten Tromsø-Sørkjosen benyttes til å betjene Tromsø–Hammerfest og tilbudt antall seter 

er langt høyere enn setekravet i anbudet. Setekrav Tromsø–Sørkjosen var i 2019 12 000 per 

retning, mens tilbudte seter var ca 22 000. Faktisk trafikk mellom Tromsø og Sørkjosen er i rimelig 

god balanse i forhold til setekravet og belegget rundt 50 %.   

 

Anbudet omfatter også et krav om at flygningene skal korrespondere med flyruter til Oslo. 

Omtrent 70 % av passasjerene Tromsø–Sørkjosen var transferpassasjerer, men det er vanskelig å 

vurdere hvor mange av disse som reiste strekningen Oslo–Sørkjosen.         

   

  

 ØVRIGE FLYGNINGER I NORD-NORGE   

Rapporten vil dekke anbudsruter internt i Troms og Finnmark og anbudsruter som har 

utgangspunkt i Troms og Finnmark. De øvrige anbudsrutene i Nord-Norge ble utlyst for perioden 

april 2017–mars 2022 og dekker ruter fra Lakselv i nord til Namsos i sør.       

 TROMSØ – LAKSELV    

Strekningen betjenes i hovedsak med direkte ruter, og setekrav og trafikk er godt tilpasset. Begge 

lufthavnene kan betjene jetfly, men i praksis foregår trafikken med 40-50 seters fly.  
 

Det er også krav om korrespondanse til Oslo. Omtrent 50 % av passasjerene fra Tromsø til Lakselv 

var transferpassasjerer i perioden april 2019-mars 2020, ifølge Samferdselsdepartementet. SAS 

opererer nå direkterute mellom Lakselv og Oslo.  
 

Setekravet for 2019 lå på 39 500 per år i hver retning. Reelt tilbudt antall seter var omtrent 1 000 

seter mer per retning.   
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Tabell 2.5. Passasjerstrømmer og belegg for Tromsø-Lakselv april 2019-mars 2020  

            Krav (50 uker)  

 Fra  Til   Passasjerer*  Belegg 2019  Flygninger  Seter  

TOS  LKL  23 356  64 %  600  39500  

LKL  TOS  23 781  64 %  600  39500  

*Betalende passasjerer ekskl. transfer/transitt 
  

  TROMSØ–ANDENES–BODØ    

Andenes betjenes med ruter til og fra Bodø og Tromsø. FOT-trafikken utgjør 30 000 passasjerer. 

Det gir et belegg på 49 % ved angitt setekrav, men omfattende transitt mellom Bodø og Tromsø 

gjør at belegget i praksis kommer opp i 59 % fra Tromsø til Andenes.    
 

Det kreves også korrespondanse til Oslo. Litt under halvparten av passasjerene fra Bodø til 

Andenes og Tromsø til Andenes hadde transfer på Bodø/Tromsø.  
 

Det er i tillegg omfattende kommersiell trafikk direkte til Oslo. Med utgangspunkt i RVU 

2019 anslås samlet trafikk til/fra Oslo/utlandet i 2019 til 19 000. Tar vi med all trafikk som skal 

lengre enn Trondheim så blir anslått passasjerstrøm forbi Trondheim 21 000 (46 % av lufthavnens 

trafikk).  

    

Setekravet for 2019 lå på 31 000 per år i hver retning. Reelt tilbudt antall seter var 48 000 seter i 

sørgående retning og 50 000 nordover.  Antall tilbudte seter er dermed godt over kravet.   

  

Tabell 2.6. Passasjerstrømmer og belegg for Tromsø-Andøya-Bodø, april 2019-mars 2020   

            Krav (50 uker)  

 Fra  Til   Passasjerer*  Belegg 2019  Flygninger  Seter  

TOS  ANX  7 698  59 %  600    

BOO  ANX  5 277  43 %  600    

SUM    12 975       31000  

            
ANX  TOS  8 308  57 %  600    

ANX  BOO  8 823  54 %  600    

SUM     17 131        31000  

*betalende passasjerer ekskl. transfer/transitt 

 

  HARSTAD/NARVIK EVENES–TROMSØ  

Anbudet på Harstad/Narvik dekker bare ruten til Tromsø, men ruten går videre til Bodø og det er 

omfattende transitt. Setetilbudet til/fra Tromsø er derfor omtrent 50 000 sammenlagt, mens det 

fraktes 19 000 betalende passasjerer mellom Evenes og Tromsø hvorav det tilkommer mange i 

transfer/transitt som ikke er inkludert i dette tallet. Samlet sett er belegget på ruten svært 

moderat til tross for at total trafikk utgjør nærmere 90 % av antall seter som kreves i anbudet 

(TOS-EVE). Narvik lufthavn (Framnes) ble lagt ned i 2017. Flyplassens eneste rute de siste årene 
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var en FOT-rute til Bodø. Etter nedleggelsen ble ruten lagt om til å gå kommersielt fra Evenes. I 

2020 la Widerøe ned denne på grunn av svak lønnsomhet, noe som delvis skyldes innføring av 

passasjer- og CO2-avgift. I perioden 1. januar 2020 til 31. mars 2022 drives ruten under FOT.  

 
Tabell 2.7. Passasjerstrømmer og belegg for Tromsø-Harstad/Narvik april 2019-mars 2020  

            Krav (50 uker)  

 Fra  Til   Passasjerer*  Belegg 2019  Flygninger  Seter  

TOS  EVE  9 049  54 %  600  15500  

EVE  TOS  9 980  55 %  600  15500  

*Betalende passasjerer ekskl. transfer/transitt 

  
 

 BILLETTPRISER APRIL 2019–MARS 2020  

Maksimalpriser på FOT-strekningene er gjengitt i anbudet. På grunn av forskjellige rabatter vil 

gjennomsnittsprisen på strekningene være en del lavere. Sosiale rabatter for barn etc. har 

flyselskapet ingen kontroll over, men andre rabatter styres av flyselskapet ut fra ønske om å 

maksimere inntekten på flygningene gitt maksimalprisen. Generelt vil andelen rabattbilletter 

synke med belegget og gjennomsnittsprisen øke. Høy gjennomsnittspris i forhold til maksimalpris 

kan dermed være en indikasjon på høyt belegg og problematisk tilgang til rabattbilletter, men kan 

også skyldes andre forhold.  

   

 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   

Rutene i Troms og Finnmark ble utlyst for perioden april 2017–mars 2022. Rutene er i hovedsak 

delt mellom interne ruter i tidligere Finnmark (unntatt Hasvik-Hammerfest) på den ene siden og 

Hasvik-Hammerfest samt to ruter til Tromsø på den annen side. Maksimalprisene for april 2017–

mars 2018 er oppgitt i utlysingen. Maksimalprisene er her oppjustert med prisstigningen.  

  

Tidligere Finnmark  
I rabell 2.8 og 2.9 sammenligner vi makspris, gjennomsnittspris og gjennomsnittlig andel av 
maksimalprisen for de interne rutene i Finnmark.   
   
Tabell 2.8. Maksimalpriser ruteområde 1 1.4.2019-31.3.2020 justert for prisstigning siden 2017. 
En retning.  

Lufthavn  ALF  HFT  KKN  VDS  VAW  BJF  BVG  MEH  HVG  

ALF    876  1483  1439    1459  1412  1305  1117  

HFT  876    1489  1402    1359  1278  1141  916  

KKN  1483  1489    547  886  953  1050  1170  1305  

VDS  1439  1402  547      819  916  1040  1191  

VAW      886              

BJF  1459  1359  953  819      360  886  1090  

BVG  1412  1278  1040  916    360    776  994  

MEH  1305  1141  1170  1040    886  776    839  

HVG  1117  916  1305  1191    1090  994  839    
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Tabell 2.9. Gjennomsnittlig betalt billettpris for Finnmark april 2019-mars 2020. En retning.   

Lufthavn  ALF  HFT  KKN  VDS  VAW  BJF  BVG  MEH  HVG  

ALF      908  1008            

HFT      843  824    704  675  676  519  

KKN  932      413  554  562  667  945    

VDS  885    362      418  489  588  786  

VAW      590              

BJF    823  626  381            

BVG    672  576  485            

MEH    615  593  558            

HVG    535    645            

  
I tabellen over fremgår det at gjennomsnittlig betalt billettpris Vadsø-Kirkenes lå på ca. 350 

kr, mens det kostet over 900 kr å reise Alta–Kirkenes. Betalt pris som andel av maksimalprisen er 

imidlertid høyere på Vadsø–Kirkenes enn på Alta–Kirkenes. Gjennomsnittet for hele ruteområdet 

er beregnet til 63 %.   

  
Tabell 2.10. Betalt billettpris som andel av maksimalpris Finnmark april 2019-mars 
2020. Strekninger med over 1 000 passasjerer er markert med gult.  

Lufthavn  ALF  HFT  KKN  VDS  VAW  BJF  BVG  MEH  HVG      

ALF      61 %  70 %                

HFT      57 %  59 %    52 %  53 %  59 %  57 %      

KKN  63 %      75 %  63 %  59 %  63 %  81 %        

VDS  62 %    66 %      51 %  53 %  57 %  66 %      

VAW      67 %                  

BJF    61 %  66 %  47 %                

BVG    53 %  55 %  53 %                

MEH    54 %  51 %  54 %                

HVG    58 %    54 %                
  
De trafikktunge strekningene med over 1 000 passasjerer per år er markert i gult. Blant disse er 

betalt andel av maksimalpris relativt høy på mange av rutene til/fra Kirkenes. Delvis kan det ha 

sammenheng med relativt høyt belegg på strekningen Vardø–Kirkenes og Vardø–Vadsø siden 

mange av flyene til/fra Kirkenes mellomlander i Vardø.   
 

I Figur 2.3. sammenlignes belegget i tabell 2.3 med betalt andel av maksimalprisen fra tabell 2.10. 

Selv om det er store avvik så er det en klar tendens til at betalt andel av maksimalprisen øker med 

belegget, med høyest belegg og prisandel for rutene til/fra Vadsø/Kirkenes.   
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Figur 2.3. Sammenheng mellom belegg 2019 og inntekt per billett som andel av maksimalpris april 2019-
mars 2020 for strekningene oppgitt i tabell 2.2.3.  

  

  
Fra de 4 lufthavnene Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg og Båtsfjord er det krav om videre 

korrespondanse til Tromsø. Det innebærer transport videre fra Hammerfest, Vadsø eller Kirkenes 

via det kommersielle rutenettet.   
 

Rutene til og fra Tromsø  

På rutene til/fra Hasvik og Sørkjosen varierer maksimalprisene fra 1 124 til 876 kr, mens 

gjennomsnittsprisen varierer fra 772 til 500 kr. De laveste prisene i forhold til maksimalprisen 

finner en på de to strekningene med lavt eller delvis lavt belegg, mens strekningen med høyest 

belegg også har høyest andel av betalt pris.   

  

Tabell 2.11. Belegg 2019 og billettpris øvrige ruter april 2019-mars 2020.    

FRA  TIL  Belegg  Makspris  Betalt  Forhold    

TOS  HAA  63 %  1124  772  69 %    

HAA  TOS  72 %  1124  662  59 %    

HAA  HFT  64 %  813  466  57 %    

HFT  HAA  73 %  813  493  61 %    

TOS  SOJ  51 %  876  500  57 %    

SOJ  TOS  43 %  876  509  58 %    

ANX  BOO  54 %  1692  1050  62 %    

BOO  ANX  43 %  1692  1118  66 %    

ANX  TOS  57 %  1256  882  70 %    

TOS  ANX  59 %  1256  863  69 %    

EVE  TOS  55 %  1418  945  67 %    

TOS  EVE  54 %  1418  950  67 %    

LKL  TOS  64 %  1700  973  57 %    

TOS  LKL  64 %  1700  980  58 %    
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Samtidig er det krav om korrespondanse til Oslo fra Hasvik og Sørkjosen via Tromsø.   

 ØVRIGE FLYGNINGER I NORD-NORGE OG TRØNDELAG  

Maksimalprisene for det øvrige FOT-rutenettet i nord (i perioden april 2017–mars 2022) varierte 

fra 1 256 kr for strekningen Tromsø–Andøya til 1 700 kr for Tromsø–Lakselv. Maksimaltakstene 

øker generelt med distansen, men for enkelte av rutene er maksimaltakstene satt spesielt lavt i 

forhold til distansen. Det gjelder særlig rutene mellom Tromsø og Andøya/Lakselv. Avvikene fra 

en tenkt «normalisert» maksimalprising og forslag til mulig revidert prising er ellers omtalt 

nærmere i Lian mfl. (2010).  Figuren og tabellen nedenfor gir noen detaljer.      
 

     

  
Figur 2.4. Maksimal- og gjennomsnittspriser for FOT-ruter 2019/20 sortert etter distanse.  
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Tabell 2.12. Distanse og billettpriser for øvrige FOT-ruter i Nord-Norge og Nord-Trøndelag april 
2019-mars 2020.   

Rute  
Distanse  Maksimaltakst*  Gjennomsnitt  Andel  Belegg    

Km  Kr  Kr        
TRD-MQN  360  2197  1 351  62 %      
MQN-TRD  360  2197  1 277  58 %      
TRD-SSJ  287  1971  1315  67 %      
SSJ-TRD  287  1971  1194  61 %      
TRD-MJF  281  1941  1169  60 %      
MJF-TRD  281  1941  1201  62 %      
TRD-BNN  250  1757  1255  71 %      
BNN-TRD  250  1757  1 205  69 %      
TOS-LKL  235  1700  980  58 %  64 %    

LKL-TOS  235  1700  973  57 %  64 %    

BOO-ANX  233  1692  1118  66 %  43 %    

ANX-BOO  233  1692  1050  62 %  54 %    

BOO-BNN  204  1647  1045  63 %      
BOO-MJF  172  1451  902  62 %      
MJF-BOO  172  1451  839  58 %      
BOO-SSJ  168  1422  993  70 %      
SSJ-BOO  168  1422  886  62 %      
TOS-EVE  160  1418  950  67 %  54 %    

EVE-TOS  160  1418  945  67 %  55 %    

TRD-RVK  161  1437  966  67 %      
RVK-TRD  161  1437  948  66 %      
TRD-OSY  117  1294  849  66 %      
OSY-TRD  117  1294  859  66 %      
TOS-ANX  117  1256  863  69 %  59 %    

ANX-TOS  117  1256  882  70 %  57 %    

BOO-SVJ  110  1215  898  74 %      
SVJ-BOO  110  1215  887  73 %      
BOO-MQN  100  1222  888  73 %      
MQN-BOO  100  1222  844  69 %      
BOO-LKN  103  1203  881  73 %      
LKN-BOO  103  1203  860  71 %      
BOO-RET  101  1207  898  74 %      
RET-BOO  101  1207  887  73 %      
  

Et annet spørsmål er hva billettene faktisk koster. For anbudene i Finnmark er det en tendens til 

at forholdet mellom gjennomsnittspris og maksimaltakst øker med økende belegg. Tilsvarende 

tendens er imidlertid ikke identifisert for resten av FOT-rutene nord for Trondheim. Men det er en 

tendens til at forholdet mellom gjennomsnitts- og maksimalpris faller med økende distanse. På de 

korteste distansene betaler passasjerene stor sett rundt 70 % av maksimalprisen mens betalt 

andel ligger på ca. 60 % på distanser over 250 km.   
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3 ANSLÅTT TRAFIKKUTVIKLING 2022-2027 

Hensikten med FOT-rutene er å sikre forbindelse fra lufthavner som ellers ville ha hatt for dårlig 

flytilbud til mer sentrale deler av regionen/landet.  

I Troms og Finnmark er det lufthavnene listet opp i Tabell 3.2.  utenom HFT og VDS som betjenes 

av FOT-ruter, men det er naturlig å ta med også disse lufthavnene. 

Prognoser for de enkelte lufthavnene er beregnet på oppdrag fra Avinor i desember 2020 og 

omtalt i TØI-arbeidsdokument 51696-2020.  

Utgangspunktet er:  

 Framskrivinger av flytrafikken basert på prognosemodellen NTM6 presentert i TØI-
rapportene 1718/2019 og 1722/2019 

 Beregninger med TØIs modell for utenlandsreiser med fly, IFM, beskrevet i TØI-rapport 
1442/2015 og senere oppdatert 

 Vurderinger av oljetrafikk og oljeinvesteringer 

 Varige effekter av koronapandemien som pågikk i 2020 og som vedvarer ved starten av 
2021  

På grunn av pandemien er 2019 regnet som basis, og med første prognoseår i 2023. Inntil da er 

trafikken lavere enn i en normal situasjon.  

Tabell 3.1 viser passasjerprognoser for Norge og de fleste FOT-lufthavnene i nord basert på TØI-

rapport 1722/2019. Prognosene gjelder nordmenn på reise mellom destinasjoner i Norge.  

 

Tabell 3.1. Nordmenns innenlandsreiser utenom oljerelaterte reiser beregnet på grunnlag av TØI-

rapport 1718/2019. 1000 terminalpassasjerer. 

          2019          2023          2024          2025          2026  2019-26 

Norge       19 105        19 448        19 535        19 622        19 710  3,2% 

       

ANX           36,0            35,3            35,2            35,0            34,8  -3,1% 

HFT           70,7            71,7            71,9            72,2            72,5  2,5% 

HVG             9,5              9,6              9,6              9,6              9,6  0,3% 

MEH           12,3            12,4            12,5            12,5            12,5  1,5% 

BVG             2,4              2,4              2,4              2,4              2,3  -3,9% 

BJF           11,1            11,3            11,3            11,4            11,4  3,4% 

VDS           70,7            70,3            70,2            70,1            70,1  -0,8% 

VAW             9,2              9,3              9,3              9,3              9,3  1,1% 

 

Etter dette er prognosene justert basert på grunnlag av oppdaterte scenarier for inntekts- og 

befolkningsvekst, antagelser om prisendringer samt antatte effekter av pandemien i form av 

overgang til digitale møter som erstatter en del av de arbeidsrelaterte flyreisene. Resultatet 

framgår av tabell 3.2. 
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Tabell 3.2. Nordmenns innlandsreiser i tabell 1 revidert med oppdaterte forutsetninger samt 

prognoser for SOJ/HAA (basert på prognoser per reisehensikt for ANX). 1000 terminalpassasjerer. 

              2019          2023          2024          2025          2026  2019-26 

Norge          19 105        18 014        18 373        18 729        19 085  -0,1% 

       

ANX               36,0            33,3            33,3            33,4            33,4  -7,3% 

HFT               70,7            80,4            80,4            80,4            80,4  13,7% 

HVG                 9,5              9,0              9,0              9,1              9,1  -4,2% 

MEH               12,3            11,7            11,8            11,9            11,9  -3,3% 

BVG                 2,4              2,2              2,2              2,2              2,2  -8,6% 

BJF               11,1            10,4            10,5            10,7            10,8  -2,5% 

VDS               70,7            65,2            65,5            65,8            66,1  -6,4% 

VAW                 9,2              8,6              8,7              8,8              8,8  -4,2% 

SOJ                 9,6              8,7              8,7              8,7              8,7  -8,5% 

HAA                 8,5              8,0              8,0              8,0              8,0  -6,4% 

 

Generelt er de justerte prognosene lavere. Grunnen er lavere befolkningsvekst og forutsetningen 

om delvis overgang til digitale møter. For HFT er prognosen oppjustert for 2023 men til gjengjeld 

holdt uendret i årene etterpå. 

Nærmere 40 prosent av innlandsreisene i Norge gjennomføres av utlendinger, i transfer 

innenlands, i transfer til/fra utlandet (tilslutningsreiser) og/eller i forbindelse med oljevirksomhet. 

For disse reisene er det laget egne prognoser der prognosene for utlendingers fritidsreiser i og til 

Norge basert på beregninger med utlandsmodellen IFM trekker veksten opp. Prognosene for 

annen innlandstrafikk er gjengitt i tabell 3.3. 

 

Tabell 3.3. Prognoser for annen innlandstrafikk. 1000 terminalpassasjerer. 

 
 

Ved å summere tabell 3.2 og tabell 3.3 år vi samlet prognose i tabell 3.4. Til tross for solid vekst i 

utlendingenes reiser blir veksten negativ for flere av lufthavnene mens Berlevåg får høy vekst 

pga. høy andel utlendinger. 

2 019             2 023            2 024            2 025            2 026            2019-26

Norge 11 627          11 925         12 264         12 610         12 972         11,6%

ANX 9,0                 9,5                9,8                10,2              10,6              17,2%

HFT 31,7               36,0              36,0              36,0              36,0              13,7%

HVG 5,5                 5,8                5,9                6,1                6,3                13,9%

MEH 1,9                 1,9                2,0                2,1                2,2                10,6%

BVG 3,1                 3,6                3,7                3,8                4,0                26,1%

BJF 2,3                 2,5                2,6                2,7                2,8                18,6%

VDS 3,1                 3,2                3,3                3,4                3,6                14,2%

VAW 2,0                 2,1                2,2                2,2                2,3                13,2%

SOJ 3,9                 4,0                4,2                4,3                4,5                16,2%

HAA 2,5                 2,7                2,8                2,8                2,9                14,8%
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Tabell 3.4. Prognoser for total innlandstrafikk. 1000 terminalpassasjerer. 

 

 

 

  

2 019             2 023            2 024            2 025            2 026            2019-26

Norge 30 732          29 939         30 637         31 339         32 057         4,3%

ANX 45,0               42,8              43,2              43,6              43,9              -2,4%

HFT 102,3             116,3            116,3            116,3            116,3            13,7%

HVG 15,0               14,8              15,0              15,2              15,4              2,4%

MEH 14,3               13,6              13,8              13,9              14,1              -1,4%

BVG 5,6                 5,8                5,9                6,0                6,2                10,9%

BJF 13,4               12,9              13,1              13,3              13,5              1,2%

VDS 73,8               68,4              68,8              69,3              69,7              -5,5%

VAW 11,2               10,7              10,9              11,0              11,1              -1,0%

SOJ 13,4               12,7              12,9              13,1              13,2              -1,4%

HAA 11,0               10,7              10,7              10,8              10,9              -1,5%
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4 MODELL FOR FLYDRIFTSKOSTNADER  

For å kunne si noe om f.eks. om en overgang fra FOT til kommersiell drift vil være 

bedriftsøkonomisk lønnsom, behøver vi et anslag på rutedriftskostnadene. Slik informasjon er ikke 

offentlig tilgjengelig. Vi har derfor benyttet en enkel modell for å beregne rutedriftskostnader. En 

lignende beskrivelse finnes f.eks. i Bråthen mfl. (2015).  

Janic (2000) har estimert en regresjonsmodell for å kvantifisere gjennomsnittskostnadene per 

flygning avhengig av flystørrelse og lengden på ruter uten mellomlandinger (leg). I sin opprinnelige 

form så var den formulert slik: 

 
656.0603.0934.7),( dndnC   

 

hvor  C(n,d) er gjennomsnittlige kostnader per flygning 

 n er flyets setekapasitet 

 d er rutelengden 

 

Data fra 21 vesteuropeiske flyselskap er brukt, og modellen forklarer nesten 90 prosent av 

variasjonene. De statistiske diagnosene viser at både parametere og konstantleddet er signifikante 

på 5 prosents og 1 prosents nivå. Konstantleddet er gitt i EUR. Dette leddet er korrigert med 

nasjonal valuta samt kostnadsutvikling over tid. Modellen gir degressive kostnader i to 

dimensjoner, setekapasitet og rutelengde. Det vil si at kostnadene synker pr. setekilometer både 

med økende avstand og økende flystørrelse.   

Opprinnelig ble likningen kalibrert for en rutelengde mellom 150, 200 og 2 500 km, og en 

flystørrelse mellom 100 og 400 seter. For å teste anvendelsen av modellen for våre formål, der 

bruk av mindre fly er det viktige avviket, er modellen (med en justert konstant) sammenlignet med 

norske kostnadsdata fra vinnerne av anbudskonkurransen i 1999. Sammenligningen omfatter 19 

av de regionale rutene. Selv om modellen var kalibrert for større flytyper, avvek resultatene med 

beskjedne 2 prosent totalt for de 19 rutene, i den forstand at kostnadene er en smule overestimert 

i modellen. Modellens resultater er hovedsakelig innenfor ± 20 prosent på rutenivå, sammenlignet 

med de rapporterte rutekostnadene fra de operatørene som vant anbudene på det regionale 

flyrutenettet den gang. Det er nok en svakhet at modellen ikke er sammenlignet med nyere 

anbudsdata, men samtidig var anbudsrunden i 1999 muligens preget av sterkere konkurranse. 

Denne modellen brukes for å beregne flydriftskostnader for hver strekning, og den er også 

benyttet i f.eks. Bråthen mfl. (2018) og Thune-Larsen mfl. (2020). Sammen med anslag på 

billettpriser, passasjerbelegg og trafikkvolum så gir den et grunnlag for å beregne den økonomiske 

bæreevnen.  
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5 FORSLAG TIL FOT-LØSNINGER OG BETRAKTNINGER OM KOMMERSIELL DRIFT 

 OVERORDNET 

Nedenfor skal vi presentere vårt forslag til løsning for de ulike rutene. Noe av dette er basert på 

Bråthen mfl. 2015. Dette har også vært en premiss for arbeidet. Følgende overordnede tilnærming 

for grad av spesifikasjon i utlysningen foreslås: 

 

 Første avgangs- og siste returtidspunkter fastsettes med bakgrunn i den 
transportstandard som man velger å legge til grunn. Bråthen mfl. (2015) har gitt en 
tilnærming til fastsettelse av transportstandard. Vi har ikke gått nærmere inn på dette 
her, men vi viser til høringsuttalelser (vedlegg 1) der det er enkelte ønsker om 
justeringer i eksisterende krav til ruteføring.  
 

 Tilbudt kapasitet tilpasses trafikkstrømmene beskrevet i kapittel 2, men uten at det 
stilles ytterligere krav i form av en rutetabell. En slik tabell bør imidlertid kunne kreves 
som en del av tilbudsdokumentasjonen, og tillegges en viss vekt basert på transparente 
kriterier, eksempelvis dersom det i tillegg til oppfyllelse av kriterier for 
transportstandard kan tilbys en kveldsavgang etter kl. 20 og en midt på dagen. Vi 
anbefaler også å ta hensyn til at enkelte strekninger kan kreve at det er en viss ekstra 
kapasitet der det kan forventes mye annen trafikk i tillegg. Selve den vurderingen kan 
antakelig overlates til selskapene. Mange av strekningene har dette i dag. 

 

 God korrespondanse vil være viktig særlig mellom kystflyplassene og øst-vest rutene i 
Finnmark, der eksempelvis transfertid på mindre enn en viss tid, eksempelvis 2 timer, 
kan vektlegges. Dette innebærer imidlertid en del utfordringer. Konsekvensene av et 
slikt krav er vanskelig å beregne eksakt, hvis det overhodet lar seg gjøre. En mulig 
løsning på en rangering av oppfyllelse kan være å be om at det legges inn f.eks. maks 2 
timers transfertid der 2 timer og mindre får toppscore, 5 timer og over får lavest score, 
og så poengberegner man på vanlig måte. Et kanskje enklere alternativet er å stille krav 
om at reisende fra kystflyplassene skal kunne nå TOS (vest) og VDS/KKN (øst) innenfor 
eksempelvis gul standard, slik den er definert i Bråthen mfl. (2015). En annen mulig 
utfordring som kan oppstå, er håndtering av korrespondanse-/transferkrav hvis det blir 
grensesnitt mellom ulike operatører og/eller mellom FOT-ruter og kommersielle ruter. 
 

 Vi ser det ikke som hensiktsmessig å foreslå rutetabeller i denne studien på grunn av den 
kompleksitet som ligger i mulige ruteføringer, som dermed også kan påvirke 
mulighetsrommet for avgangsfrekvenser. Det bør følgelig være opp til tilbyderne å 
foreslå ruteføringer, så lenge anbudskravene er oppfylt.  

 

 Vi tror ikke at flystørrelse nødvendigvis bør spesifiseres i utlysningen, med mindre det er 
åpenbart at det ikke vil være hensiktsmessig med fly under en gitt størrelse. Dette kan 
være tilfelle på tettere trafikkerte ruter.  

 

 En differensiering som i prinsippet kunne tenkes i kommende avtaleperiode, er et behov 
for en stegvis oppskalering av tilbudet i takt med økning i etterspørselen etter 
koronapandemien. Dette er også berørt i enkelte av høringsuttalelsene. Dette kan 
imidlertid gi usikre utslag på kostnadene. Prognosene i kapittel 3 forutsetter at vi i 2023 



 

40 

er tilbake på 2019-nivå. Vi mener også at trafikken i denne delen av rutenettet er så vidt 
preget av nødvendighetsreiser, med grunnlag i relativt høye billettpriser og relativt lav 
prisfølsomhet (Bråthen mfl. 2018), at den kanskje vil kunne ta seg noe raskere opp. 
Dette vet vi imidlertid ikke eksakt. Men vi tror at perioden med lavere trafikk vil være av 
begrenset varighet slik pandemien og pågående vaksinasjon utvikler seg. Trafikken mot 
slutten av 2020 lå dessuten kun 20 % lavere enn høst 2019. Vi tror derfor ikke at det er 
mye å hente på en oppskalering. 
 

 Det bør gis anledning til å kombinere rutepakker, noe som har vært vanlig gjennom de 
senere anbudsperiodene. Det vil imidlertid, på generelt grunnlag, være en vel kjent 
avveining mellom størrelsen på pakker og tillatt kombinasjon, og muligheter for å 
tiltrekke flere tilbydere. Forventer man svært få tilbydere, noe som det historisk sett kan 
være grunn til, kan det tale for å tillate kombinasjoner opp til større pakker. Bråthen mfl. 
(2015) drøfter noen mulige tiltak for å kunne styrke konkurransen, og vi går ikke 
nærmere inn på disse her. Det som man kan være oppmerksom på, er hvis det kan 
defineres en «langbanepakke» med ruter som kan drives i et system av lufthavner på 
minst 1 200 meter. Slike rullebaner finner vi i Bodø, Andøya, Tromsø, Alta, Lakselv og 
Kirkenes. Dette kan i prinsippet gi grunnlag for å benytte større flytyper som Bombardier 
Dash-8/300 og ATR 42 med rundt 50 seter. 
 

 En bør se på muligheter for kombinerte rutepakker med Nordland fylke. Et eksempel er 
den ovenfor nevnte «langbanepakken». Et annet eksempel er å kunne kombinere et 
rutetilbud fra Skagen/Stokmarknes og Sørkjosen inn mot Tromsø. Generelt så gir 
tildelingsprotokollen for inneværende avtaleperiode indikasjoner på betydelige 
samordningsgevinster, eksempelvis på driftsmessig samordning av ruteområdene 3 
(TOS-LKL), 4 (TOS-ANX-BOO) og 5 (TOS-EVE). For anbudet fra gjeldende operatør 
(Widerøe) var besparelsen rundt 40 % sammenlignet med de separate tilbudene på 
hvert av disse områdene. Etter vår oppfatning kan det være gunstig å være oppmerksom 
på mulighetene for samordning i områdene mellom Bodø og Tromsø, mens utvidelse av 
tillatt samordning nordover og/eller sørover i så fall bør utformes av hensyn til at det 
skal være grunnlag for reell konkurranse. Dette betyr i praksis at tillatte kombinasjoner 
ikke bør dekke for store ruteområder, som påpekt i foregående punkt.   
 

 Kapittel 3 viser en forventet trafikkvekst i perioden som vi mener vil kunne håndteres 
med de foreslåtte kapasitetskrav gjennom hele perioden.  
 

 For noen ruter kunne man kanskje ha gått noe ned på setekravet på enkelte dager, og 
muligens mellom tider på året. Vi har imidlertid ikke informasjon som er tilstrekkelig til å 
foreslå en slik differensiering.  

 

 Vi har ikke vurdert ruter som i praksis betyr nedleggelse av lufthavner dersom rutene tas 
ut av FOT. Det kan være ruter som i prinsippet kan erstattes av andre kombinasjoner, 
som båt og fly fra annen lufthavn (som for Hasvik til Hammerfest), bil og fly fra annen 
lufthavn (Vardø til Vadsø, Honningsvåg til Hammerfest) og bruk av andre transportmidler 
på hele reisen (Sørkjosen til Tromsø med båt eller buss/bil). Noen av rutene med 
alternativ kollektivtransport vil bli nærmere omtalt i kapittel 6, inkludert den planlagte 
båtruten mellom Vadsø og Kirkenes. 
 

 Når det gjelder spørsmålet om omgjøring av dagens kommersielle ruter (Hammerfest–
Tromsø, Vadsø–Tromsø, Kirkenes–Tromsø) til FOT, så viser vi til diskusjonen i Bråthen 
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mfl. (2018) som nevnt nedenfor. En noe mer detaljert gjennomgang av problematikk 
rundt kommersialisering er gitt i Bråthen mfl. (2017). I høringsuttalelsene (vedlegg 1) er 
det et ønske fra Hammerfest kommune om tilbakeføring til FOT. For ruter av 
sammenlignbar type som de som er vurdert i disse to arbeidene, så synes kommersiell 
drift eller FOT i hovedsak å ha en fordelingseffekt, og i mindre grad en 
samfunnsøkonomisk effekt, som omtalt nedenfor. Om de rutene som er aktuelle er fullt 
ut sammenlignbare og hvilke konsekvenser en overgang til FOT bør kunne få, bør 
utredes dersom det er ønske om en slik omlegging.   
 

 Tromsøs ruter i retning Nordland og Sør-Norge og Hammerfests funksjoner med 
petroleumsvirksomhet og sykehus gjør disse lufthavnene til naturlige knutepunkter for 
den vestre delen av fylket. Vadsø, med den ene fylkeshovedstaden og Kirkenes med 
Forsvaret samt direkteruter til Oslo gir naturlige knutepunkter for den østre delen av 
fylket.   
 

Vi har i deler av gjennomgangen av de enkelte ruteområdene nedenfor drøftet muligheter for 

overgang fra FOT til kommersiell drift. En overføring til kommersiell drift vil selvsagt kunne ha 

budsjettmessige konsekvenser for fylkeskommunen. Samtidig er det grunn til å vente at de rutene 

som egner seg for kommersialisering, vil ha et lavere behov for FOT-kjøp i utgangspunktet. Kort 

oppsummert viser analysene i Bråthen mfl. (2018) en trafikkreduksjon fra kommersialisering i 

størrelsesorden rundt 10 prosent, mye på grunn av høyere billettpriser og et noe redusert tilbud. 

Netto samfunnsøkonomisk ble effektene ansett som små, men det ble identifisert betydelige 

fordelingsvirkninger, der de reisende måtte betale mer på grunn av høyere billettpriser.  

 

Med basis i våre funn (lav prisfølsomhet, billettprisøkning og en viss kapasitetsreduksjon) så 

fremstår fortsatt kommersialisering av flyruter eller ikke hovedsakelig en politisk avveining. En 

avveining som kan forankres i regionalpolitiske og samferdselspolitiske mål snarere enn 

kommersialisering fordi den samfunnsøkonomiske effektivitiviseringen i disse relativt små 

markedene er liten. Samfunnet vinner noe på reduserte flydriftskostnader og redusert 

skattekostnad ved lavere tilskudd, men taper gjennom avvist trafikk. Samtidig skjer det en 

vesentlig omfordeling mellom passasjerer, flyselskaper og staten. Samme politiske avveining kan 

gjøres ved spørsmål om å ta dagens kommersielle ruter tilbake i FOT. Det er lite som tyder på at 

kommersialisering i disse markedene vil øke konkurransen. Den mest aktuelle 

konkurransesituasjonen for ruter med disse volumene, er en konkurranse om FOT-avtalene for de 

rutene som ligger under FOT-ordningen. 

 

Vi gir derfor ingen generell anbefaling om kommersialisering, basert på de ovenfor nevnte funn 

og erfaringer, men vi ser likevel på enkelte av rutene i kapittel 5.2 nedenfor.  Vi tror imidlertid at 

en bør se på muligheten for å utnytte de lengre rullebanene, som nevnt ovenfor. Samtidig viser 

vår kostnadsmodell (kapittel 4) at gjennomsnittlig kostnad pr. setekilometer ikke vil være radikalt 

lavere. Vi finner rundt 10 % reduksjon ved å gå fra 39 til 50-seters maskiner på de strekningene 

som kan være aktuelle. En større potensiell effekt kan muligens være knyttet til at andre aktører 

vil kunne melde seg i konkurransen om FOT på disse rutene.   
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 NÆRMERE OM RUTETILBUDET 

Tabell 5.1 viser rutenettet for Nord-Troms og Finnmark, der kun ruter som i dag har FOT-krav eller 

som drives kommersielt, er avmerket. Basert på Bråthen mfl. (2015) benytter vi fargekoder der 

grønt betyr at ruten egner seg for FOT og mørkeblått at ruten går kommersielt. Rutene med 

angitte flyplassnavn betyr at det bør vektlegges minst mulig transfertid på nevnte lufthavn for 

lettere å komme seg fra f.eks. Båtsfjord (BJF) via Vadsø til Tromsø.  

 RUTEOMRÅDE 1 I DAGENS FOT-AVTALE 

 

Dette området omfatter rutene mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, 

Honningsvåg, Hammerfest og Alta. Bråthen mfl. (2015) drøftet en deling av ruteområdet der 

rutene fra flyplasser øst Tanafjorden skulle rettes mot Vadsø og Kirkenes med korrespondanse 

derfra til Hammerfest, Alta og Tromsø, og ikke vestover mot Hammerfest. Rutene angitt i gule felt 

skulle da utgå fra FOT. Rutene vest for Tanafjorden skulle på sin side rettes mot Hammerfest for 

korrespondanse mot Tromsø, Vadsø og Kirkenes, og ikke østover mot Vadsø og Kirkenes. Rutene 

angitt som røde felt skulle følgelig utgå fra FOT. 

 

Tabell 5.1. Forslag til rutestruktur og FOT i Nord-Troms og Finnmark  

Lufthavn ALF HFT KKN VDS VAW BJF BVG MEH HVG HAA LKL SOJ TOS 

ALF                 

HFT               

KKN               

VDS               

VAW                 

BJF               VDS 

BVG                VDS 

MEH              HFT 

HVG                HFT 

HAA              

LKL              

SOJ              

TOS      VDS VDS HFT HFT     

 

Årsaken til den foreslått delingen av kystruten var at det ble registrert svært liten trafikk mellom 

Mehamn/Honningsvåg på vestsiden av Tanafjorden og Berlevåg/Båtsfjord på østsiden. Tanken var 

å få til en sterkere forbindelse ved hjelp av de tyngste rutene mellom øst og vest i fylket. I 

inneværende avtaleperiode ble ikke dette forslaget tatt til følge. Dette betyr at både de gule og 

røde rutene er «grønne» i dagens avtale. Som følge av regionreformen er funksjonen som 

fylkeshovedstad delt mellom Tromsø og Vadsø, der begge har funksjoner knyttet til 

fylkeskommunen og statsforvalterembetet (tidligere fylkesmannen) med en 50/50-delt 

ledelsesmodell. Vi er usikre på om dette vil endre trafikkmønsteret i vesentlig grad, men vi finner 

ikke grunnlag for å foreslå noen endring i denne rutestrukturen nå. Denne usikkerheten blir også 

noe forsterket av den pågående pandemien og hva som vil skje med etterspørselen når 
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pandemien er over. Men forslaget fra 2015 (basert på et forslag fra Draagen og Wilsberg 2012) 

bør kunne overveies på noe sikt. 

 

Følgende kommentarer kan knyttes til enkelte av rutene: 

 

1. Noen av rutene med FOT-krav vist i kapittel 2 har et svært beskjedent trafikkgrunnlag, 

samtidig som det er vanskelig å se at de hverken har klare begrunnelser ut fra 

transportstandard/tilgjengelighet eller at de i praksis inngår i ruteføringen til andre FOT-

ruter.  

 

1.1. En slik rute er Kirkenes–Hammerfest vv. som har knappe 2 000 passasjerer i året (2019) 

med et FOT-krav på minst 1 daglig avgang. Alternativt har man forbindelse både via 

Tromsø (kommersielle flygninger) og via det FOT-tibudet som er spesifisert langs 

kysten. Ingen av avgangene går direkte Kirkenes–Hammerfest. I tillegg er det enkelte 

forbindelser med færre mellomlandinger, som i Alta og Vadsø.  Ifølge dagens rutetabell 

så ligger de korteste flytidene på 2-3 timer, med 1-4 stopp og flybytter på en del av 

alternativene. All den tid behovet synes å være dekket av kapasiteten på andre 

flygninger, så foreslår vi at denne forbindelsen tas ut av FOT.   

1.2. Hasvik–Hammerfest er kanskje den av dagens ruter som klarest peker seg ut med en 

alternativ transportløsning. Vi anbefaler fortsatt FOT under en viss tvil, fordi en 

hurtigbåtforbindelse kan tenkes som en mulighet dersom værmessig tilgjengelighet er 

tilfredsstillende. Ifølge våre beregninger kommer trafikantkostnadene mellom de to 

stedene omtrent likt ut i de to transportmåtene.  

1.3. Mehamn-Kirkenes vv.: Her var det knappe 700 passasjerer i 2019. Her er det en 

vurdering om dette behovet legitimerer FOT, eller om behovet burde dekkes gjennom 

FOT via HFT og VDS. 

1.4. Mehamn-Vadsø vv.: Her var det i overkant av 1 100 passasjerer i 2019. Her er det en 

vurdering av om dette behovet legitimerer FOT, eller om behovet burde dekkes 

gjennom FOT via Hammerfest, der Hammerfest-Vadsø foreslås opprettholdt som FOT. 

1.5. Honningsvåg-Vadsø vv.: Her var det registrert rundt 350 passasjerer i 2019. Det er også 

her en vurdering om dette behovet legitimerer FOT, eller om behovet i likhet med for 

Mehamn burde dekkes gjennom FOT via Hammerfest, der Hammerfest-Vadsø foreslås 

opprettholdt som FOT. 

1.6. Lignende betraktninger kan gjøres for Båtsfjord og Berlevåg mot Hammerfest, som også 

har svært lave passasjertall vestover med kystruten. 

 

Punkt 1.3-1.6 angår imidlertid diskusjonen gitt under tabell 5.1, og bør følgelig kunne vurderes 

på sikt.  Det kan nevnes at fra Honningsvåg så skal 95 % av passasjerene vestover. Tilsvarende 

tall for Mehamn er 75 %.  For Båtsfjord og Berlevåg skal henholdvis 60 % og 70 % østover. 

 

2. Potensialet for ytterligere kommersialisering av rutene synes å være beskjedent i det som i 

inneværende utlysning er ruteområde 1, og vi vil ikke anbefale å øke antallet kommersielle 

ruter. Vi ser her på noen av de mest trafikkerte rutene: 

 

2.1. Kirkenes-Vadsø vv.: Her var det i overkant av 17 000 passasjerer i 2019. Flystrekningen 

er kort (38 km), mens det er drøyt 170 km å kjøre, beregnet til ca. 2 t 20 minutter. 

Kostnadsmodellen vist i kapittel 4 gir økonomisk balanse med en gjennomsnittlig 
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billettpris på rundt 490 kr med kommersiell drift og rundt 50 % kapasitetsutnyttelse på 

flyene (2019). Dagens gjennomsnittspris ligger 15-20 % under dette (tabell 2.5.1), mens 

maksimalprisen ligger vel 10 % over. Det skal imidlertid nevnes at billettprisene her 

gjelder passasjerer som bare reiste denne strekningen. For de passasjerene som reiste 

lengre var sannsynligvis delbetalingen for denne strekningen lavere. Så 

inntektsgrunnlaget er antakelig noe overvurdert.  Vi skal i kapittel 6 omtale denne ruten 

noe nærmere i forbindelse med et planlagt hurtigbåttilbud.     

2.2. For Kirkenes-Alta vv: (ca. 9 500 passasjerer) gir våre beregninger ved vel 50 % 
kapasitetsutnyttelse en vesentlig økning i gjennomsnittsprisen (over 50 %) for å gå i 
balanse ved kommersiell drift, dog «bare» 1,5 % over dagens maksimalpris.   

2.3. For Vadsø-Alta vv. (ca. 6 500 passasjerer) viser beregningene et enda høyere påslag på 
gjennomsnittpris for å få lønnsom kommersiell drift. 

2.4. Hammerfest-Vadsø vv.: FOT-kravet er i dag minst 2 avganger i hver retning, og 

passasjergrunnlaget ligger på rundt 3 000 i året. Her tyder beregningene på at en 

økonomisk balanse vil kreve i størrelsesorden 40–50 % økning i gjennomsnittlig betalt 

billettpris, gitt at trafikkgrunnlaget ikke blir vesentlig påvirket.  Flytiden er ned mot 1t 50 

minutter og med to stopp.  

 
3. En usikkerhet som kommer i tillegg, er at trafikkbortfallet ved en eventuell 

kommersialisering ikke er beregnet. Her er vi nede på et detaljert rutenivå med 
bedriftsøkonomiske lønnsomhetskrav, og vi har ikke tilstrekkelig informasjon om 
markedenes prisfølsomhet til å kunne gjøre beregningen med akseptabel pålitelighet. 

 
4. Oppsummeringsvis om dimensjoneringen av selve FOT-tilbudet mener vi, med bakgrunn i 

kapittel 2, at de nåværende FOT-kravene dekker behovet. De unntak som er beskrevet under 
punkt 1 ovenfor trekker i retning av at FOT-kjøpene her kan synes å være i overkant, gitt det 
passasjertallet som blir fraktet.  Det ser ikke ut til å være behov for kapasitetsøkning i dette 
rutenettet.   

 RUTEOMRÅDENE 2 OG 3 I DAGENS FOT-AVTALE 

 

Tabell 5.2 viser FOT-rutene mellom Tromsø og Lakselv, Sørkjosen og Hasvik, som dekkes i 

ruteområdene 2 og 3 i dagens FOT-avtale. Basert på gjennomgangen i kapittel 2 har vi vurdert 

dagens krav opp mot passasjergrunnlag.  
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Tabell 5.2 Forslag til FOT mellom Tromsø og Lakselv, Tromsø og Sørkjosen  

Rute Kapasitetskrav i dag  
(kapittel 2) 

Foreslåtte kapasitetskrav 

Tromsø-Lakselv v.v. 39 500 seter hver vei, samlet. 
2 daglige avganger hver vei 
på hverdager, 2 avganger 
hver vei samlet gjennom 
helgen.  

Setekravet anbefales videreført under FOT. 
Belegget i dag (2019) ligger på rundt 65 % belegg 
med 39-50 seters maskiner.  

Tromsø-Sørkjosen v.v. 12 000 seter hver vei. 2 
daglige avganger hver vei på 
hverdager, 2 avganger hver 
vei samlet gjennom helgen. 

Rundt 50 % belegg i dag, men tilbudet er større 
enn kravet på grunn av samkjøring med Tromsø-
Hammerfest. 
Setekravet anbefales videreført under FOT. 

Tromsø-Hasvik 
Hasvik-Hammerfest 

8 500 seter hver vei samlet 
for begge rutene. To daglige 
avganger til og fra Tromsø og 
en daglig avgang til og fra 
Hammerfest.  

Knappe 65 % belegg.   
Vel 70 % belegg. 
Det samlede tilbudet på strekningene er langt 
høyere enn setekravet, fordi det er samdrift med 
Hammerfest og kystruten fra Tromsø og østover. 
Setekravet anbefales videreført under FOT. 

 

Det er angitt noen ønsker om ruteføring i høringsuttalelsene fra Nordreisa kommune angående 

Sørkjosen, som etter det vi kan se ikke bryter vesentlig med krav til første landing/siste avgang fra 

Tromsø. Det er fra Hasvik kommunes side ytret ønske om å unngå mellomlanding i Sørkjosen. 

For alle rutene er det krav om korrespondanse mot Oslo, noe som foreslås opprettholdt.  

Vår enkle kostnadsmodell tilsier at dagens gjennomsnittlige billettpriser på Tromsø–Andøya ville 

kunne gi økonomisk balanse, men at det vil være 30-40 % underdekning på Andøya-Bodø.  

Billettprisene på Tromsø–Lakselv ville måtte økes med rundt 15 %, gitt uendret antall passasjerer 

– dersom man skulle gå over til kommersiell drift. Da har vi forutsatt 50/50 39- og 50-seters 

maskiner. For Tromsø–Sørkjosen er tilsvarende økning beregnet til over 50 % mens for Tromsø–

Hasvik er tilsvarende økning beregnet til rundt 20 %.   

Ingen av disse rutene synes å være klare kandidater for kommersiell drift. Tromsø–Lakselv kan 

tillate drift med større flytyper og muliggjøre et samspill med Tromsø–Andøya og Tromsø–Evenes. 

Vi har ikke vurdert hvorvidt en kan få til et samspill der enkelte av rutene fra Kirkenes og Vadsø 

mellomlander i Lakselv. Forsvaret har imidlertid gitt signaler om økt transportbehov mellom 

Garnisonen i Porsanger (GP) og Garnisonen i Sør-Varanger, på grunn av en vesentlig 

oppbemanning ved GP. Fylkeskommunen har skissert en løsning med en morgenavgang Kirkenes-

Lakselv-Tromsø, muligens via Alta, og med retur på kvelden. Siden dette delvis overlapper med 

eksisterende tilbud Tromsø-Lakselv og i prinsippet kan konkurrere med det kommersielle tilbudet 

mellom Kirkenes og Tromsø, så bør et eventuelt nytt tilbud ses i sammenheng med de 

eksisterende rutene. 

 

 RUTEOMRÅDENE 4 OG 5 I DAGENS FOT-AVTALE 

 

Tabell 5.3 viser FOT-rutene mellom Troms og Finnmark, og Andøya samt Vesterålen, som dekkes 

av ruteområde 4 og 5 i inneværende FOT-avtale. Kun ruter som i dag har FOT-krav og som faller 

inn under dette oppdraget, er behandlet. Basert på gjennomgangen i kapittel 2 har vi vurdert 

dagens krav opp mot passasjergrunnlag. 
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Tabell 5.3 Forslag til FOT mellom Tromsø og Vesterålen 

Rute Kapasitetskrav i dag  
(kapittel 2) 

Foreslåtte kapasitetskrav 

Bodø-Andenes vv. 31 000 seter hver vei, samlet. 
2 daglige avganger hver vei 
på hverdager, 2 avganger 
hver vei samlet gjennom 
helgen.  

Setekravet anbefales videreført under FOT. 
Belegget i dag (2019) ligger på rundt 60 % for den 
delen som faller inn under Troms og Finnmark, og 
rundt 10 %-poeng høyere på grunn av 
gjennomgående trafikk (transitt) Tromsø-Bodø. 
Tilbudet i dag er av den grunn større enn kravet. 

Tromsø-Andenes vv. 

Tromsø-Evenes 
(Harstad/Narvik) vv. 

15 500 seter hver vei. 2 
daglige avganger hver vei på 
hverdager, 2 avganger 
samlet hver vei gjennom 
helgen. 

Rundt 55 % belegg i dag, men tilbudet er større 
enn kravet og det er omfattende transitt til/fra 
Bodø-Evenes.  

 

For Andenes-rutene er det krav om korrespondanse mot Oslo som foreslås opprettholdt. 

Vår enkle kostnadsmodell tilsier at dagens gjennomsnittlige billettpriser på Tromsø–Andøya ville 

kunne gi økonomisk balanse, men at det vil være 30-40 % underdekning på Andøya–Bodø.  

Billettprisene på Evenes–Tromsø ville måtte økes med rundt 15 %, gitt uendret antall passasjerer 

– dersom man skulle gå over til kommersiell drift. Dette samsvarer i og for seg med det vi så i 

inneværende avtaleperiode der operatøren la ned denne ruten med kommersiell drift.  

Ingen av disse rutene synes å være klare kandidater for kommersiell drift. Felles for dem, er at de 

kan tillate drift med større flytyper og muliggjøre et samspill med Tromsø–Lakselv som kan gi 

tilsvarende mulighet. 
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6 VURDERINGER AV SÆRSKILTE FORHOLD 

 BEHOV FOR TILGJENGELIGHET TIL FYLKESHOVEDSTEDENE VADSØ OG TROMSØ 

Kapittel 2 redegjør for situasjonen på FOT-rutene inn mot disse byene. Kapasiteten på disse er 

gjennomgående godt tilpasset behovet. Den ruten i FOT-nettet som har høyest belegg er 

Kirkenes–Vadsø. Kapittel 3 viser at det ikke er regnet med noen vekst som skulle bringe 

kapasiteten opp på et nivå som vil utløse et høyere FOT-krav. Det er også planer om en hurtigbåt 

på strekningen fra 2023-24 (se kapittel 6.4 nedenfor) som vil påvirke tilbudet på denne 

strekningen i vesentlig grad.  

Når det gjelder de kommersielle rutene, så kan vi ikke gi detaljert informasjon om disse av 

konkurransemessige grunner, så vurderingene blir overordnede:   

 Det er grunn til å si at kapasiteten på ruten Vadsø–Tromsø er så godt utnyttet at økt 

kapasitet kan vise seg gunstig. 

 Når det gjelder Tromsø–Kirkenes så er det også der høy kapasitetsutnyttelse, særlig i 

retning fra Tromsø. 

 Kapasiteten på den kommersielle ruten Tromsø-Alta er godt tilpasset etterspørselen og 
er den nest mest trafikkerte flyruten internt i Nord-Norge etter Tromsø-Bodø. Trafikken 
her foregår også med vesentlig større fly (med rundt 90 seter i gjennomsnitt) enn i FOT-
nettet, som domineres av Widerøes 39-setere.    

 Som nevnt i kapittel 2 er det et relativt høyt belegg på ruten fra Hammerfest mot 
Tromsø som kan få betydning, særlig dersom petroleumsaktiviteten utenfor Hammerfest 
øker. Fra kapittel 3 ser vi at prognosen gir relativt kraftig vekst for trafikken til/fra 
Hammerfest. 

 
Oppsummert så kan vi si at kapasiteten i FOT-nettet mot fylkeshovedstedene virker rimelig godt 

balansert, men at det synes å være tendenser til kapasitetspress på de kommersielle rutene 

mellom Tromsø og Hammerfest, Vadsø og Tromsø og mellom Kirkenes og Tromsø. Disse rutene er 

særs viktige fordi de knytter de mindre lufthavnene til stamrutene mot Oslo og videre. 

 

 HELSEFORETAKENES BEHOV INN MOT SYKEHUS OG SPESIALISTHELSETJENESTEN 

På grunn av lange avstander er FOT-rutene viktige både for å sikre et tilfredsstillende helsetilbud. 

I dag er det lokalsykehus i Kirkenes, Hammerfest og en klinikk i Alta. Universitetssykehuset i 

Tromsø og sykehuset i Bodø dekker også vesentlige behov for behandlinger. Lokalsykehusene har 

utvidede funksjoner som skal gi et tilbud i store deler av tidligere Finnmark. Kapasiteten i 

rutenettet for pasientreiser synes overveiende god, men det kan forekomme perioder og/eller 

enkeltavganger med få tilgjenglige seter.  I 2019 var det daglig 167 pasientreiser i Helse Nord på 

kortbanenettet, mens Helse Vest, Helse Midt og Helse Sør-Øst sammenlagt hadde 6 pasientreiser 

i dette nettet. Dette indikerer at flyreiser i Troms og Finnmark ofte er eneste mulighet for å få 

sykehusbehandling. I høring til Troms og Finnmark fylkeskommune i forbindelse med utlysning av 

FOT-ruter opplyser Helse Nord at de overordnet er tilfreds med dagens ruteopplegg i Troms og 

Finnmark. Helse Nord understreker at det kreves tilstrekkelig kapasitet i FOT til å ivareta 

pasientreisene i Troms og Finnmark. Etter det vi kan se ut fra kapittel 2, så er dette kravet oppfylt. 

God korrespondanse og tilstrekkelig antall avganger er nødvendig for å: 
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 Muliggjøre å reise tur/retur samme dag på et økende antall dagbehandlinger  

 Unngå unødvendig lang og belastende reisetid  

 Frakte personell, medisinsk utstyr og laboratorieprøver 

Det er spesielt viktig å ivareta flytilbudet til/fra Tromsø, siden det er her de mest kompliserte og 

tidkrevende behandlingene skjer.  

 

Ønsker om reisetid, frekvens og mellomlandinger2  

Det trengs 5-6 timer mellom ankomst og avgang for at pasienten skal rekke sin behandling på 

sykehuset. Dette betyr i praksis at ankomst må være før kl 10 på morgenen og retur etter kl 17 på 

ettermiddagen. Helse Nord ønsker en noe annen innretning på flytilbudet enn det som ble 

gjeldende fra 2017 hvor det ble anlagt flere direkteruter. Helse Nord antar at resultatet har vært 

færre avganger og lengere ventetider. Flere flyavganger vil bety flere mellomlandinger, men Helse 

Nord mener dette er ønsket av befolkningen.  

 

Frakt av personell, medisinsk utstyr og labratorieprøver3 

Det er ofte behov for å hente inn vikarer til spesialisthelsetjenesten og mannskap til 

ambulanseflybasene. Derfor er det viktig med gode forbindelser inn og ut av Nord-Norge. Troms 

og Finnmark benytter analyseavdelinger som sitter i Bodø og Tromsø. Transport av medisinske 

prøver og materiell må ha sikker og tilstrekkelig regularitet. I forbindelse med covid-19 ble dette 

spesielt aktualisert på strekningen Kirkenes-Tromsø som har høy kapasitetsutnyttelse og der det 

periodevis kan være fulle fly. Hele regionen er avhengig av at medisinsk utstyr, legemidler og 

blodprodukter fraktes i henhold til behovet.  

    

Ønsker til konkrete ruter4:  

Det er ønskelig med tidligere avgang fra Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, fortrinnsvis vestover mot 

Hammerfest og Tromsø. 

Helse Nord forventer økt trafikk til/fra Hammerfest de nærmeste årene på grunn av oppbygningen 

av Melkøya og bygging av nytt sykehus. Det er en oppfatning om at det er for få billetter tilgjengelig 

til/fra Hammerfest i perioder med høy aktivitet. Tallene fra kapittel 2 viser at det er høyt belegg 

på ruten mot Tromsø, men at det ellers stort sett er god plass østover. 

 

Stabiliteten i det kommersielle flytilbudet  

Helse Nord hevder at erfaringene fra Covid-19 viser at det er svært sårbart å ha et flytilbud i Nord-

Norge som bindes sammen av kommersielle ruter, fordi tilbudet kan bli endret på kort varsel.  

Dette gjelder for eksempel aksen Finnmark mot Tromsø (fra Hammerfest, Vadsø, Alta og Kirkenes) 

og aksen fra Nordland (Lofoten, Vesterålen og Helgeland mot Tromsø). I tillegg erfarte Helse Nord 

at det var utfordrende å frakte helsepersonell og mannskap til flybasene sørfra og spesielt til 

Finnmark.    

                                                           
2 Hentet fra Helse Nords svar på høring fra Troms og Finnmark fylkeskommune i forbindelse med utlysning 
av anbud flyruter (FOT-ruter) 
3 Hentet fra Helse Nords svar på høring fra Troms og Finnmark fylkeskommune i forbindelse med utlysning 
av anbud flyruter (FOT-ruter) 
4 Hentet fra Helse Nords svar på høring fra Troms og Finnmark fylkeskommune i forbindelse med utlysning 
av anbud flyruter (FOT-ruter) 
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Under pandemien kjøpte Samferdselsdepartementet en god del ekstra flykapasitet i FOT- nettet 

for å sikre et tilstrekkelig flytilbud. Selv om fylkene nå tar over ansvaret for FOT er det rimelig å se 

for seg et samarbeid mellom fylkene/regionene og staten i lignende ekstraordinære situasjoner.  

 
 FORSVARETS ØKTE BEHOV FOR REISER 

Mange av FOT-rutene syhes å ha vesentlig betydning for Forsvarets evne til å sikre tilstedeværelse 

i Troms og Finnmark. Med unntak av Bardufoss har Forsvaret trafikk på samtlige lufthavner og 

flyplasser i FOT-rutenettet i fylket. I Troms og Finnmark ble det i 2019 gjennomført 12 000 reiser 

av forsvaret5. De viktigste flyplassene er Tromsø, Lakselv og Kirkenes.  

Strekningen Tromsø- Lakselv betjenes i hovedsak med direkte ruter, og setekrav og trafikk er godt 

tilpasset. Det forventes noe reduksjon i antall reisende mellom Tromsø og Lakselv, da SAS, på 

initiativ fra Forsvaret startet å fly ruten Oslo –Lakselv med to ukentlige avganger den 24. april 

2020. Banak flystasjon ligger i Lakselv. Den er del av Garnisonen i Porsanger (GP) og huser 

Luftforsvarets 330-skvadron, som opererer statens redningshelikoptre. GP har i dag ca 450 

ansatte. Det er planer om oppbemanning av GP, noe som kan skape økt behov Kirkenes-Lakselv-

Tromsø (eventuelt via Alta), som kommentert under tabell 5.2 ovenfor.  

 

For Forsvarets behov så synes kapasiteten i FOT – nettet å være tilfredsstillende.  

 

 

 SAMHANDLING MED ØVRIG KOLLEKTIVTRANSPORT 

Vi har sett på det samlede transporttilbudet på strekningene Alta–Hammerfest, Tromsø–Skjervøy, 

Harstad–Finnsnes–Tromsø og Vadsø–Kirkenes. Strekningen Hasvik–Hammerfest er kort drøftet 

under kapittel 5. Utgangspunktet for vurderingen er å se om det øvrige transporttilbudet kommer 

i så vidt sterk konkurranse til FOT at FOT-tilbudet bør kunne vurderes.   

 

Alta–Hammerfest: Det er ikke FOT-krav på strekningen pr. i dag, og dette er heller ikke planlagt.  

Korteste flytid via Tromsø er 20 minutter kortere enn kjøretid med bil (ca 1 t 45 min mot 2 t 5 min 

med bil), med en billettpris på nærmere 3 000 kr. VargsundXpressen (hurtigbåt) bruker omtrent 

like lang tid som korteste flytid i dag, bussen tar om lag 2 t 30 minutter. 

 

Tromsø–Skjervøy: Skjervøy kommune ligger i sin helhet på øyer, og de fleste bor i 

kommunesenteret på Skjervøya. Dette er i influensområdet til Sørkjosen lufthavn i Nordreisa 

kommune, som har Storslett som kommunesenter. Storslett og Sørkjosen har til sammen omtrent 

like mange innbyggere som Skjervøy. Det går hurtigbåt Tromsø–Skjervøy (med inntil 2 mindre 

anløp underveis), som tar mellom 1 t 50 min og 2 t 20 min. Fra Storslett til Tromsø ser buss ut til å 

være det mest hensiktsmessige kollektivtilbudet som alternativ til fly, men den tar knappe 4 timer 

(3 t 15 min med bil). Hurtigbåt Tromsø–Skjervøy og buss Tromsø–Sørkjosen/Storslett ser ut til å 

være alternativet til å fly Tromsø–Sørkjosen, ev. med bussforbindelse til Skjervøy og Storslett.  

Flyet tar 25 minutter (1 avgang SOJ-TOS og 2 returer TOS-SOJ direkte, ellers lengre og dyrere turer 

med mellomlandinger). En FOT-rute på denne strekningen synes velbegrunnet.  Den har i dag 12-

13 000 passasjerer i året. 

   

                                                           
5 Hentet fra Høringsinnspill fra Forsvaret (2020). 
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Harstad–Finnsnes–Tromsø: Her går det hurtigbåt som tar om lag tre timer, og som betjener 

Finnsnes (bystatus, rundt 6 400 innbyggere medregnet Silsand). Det er ca. 2,5 timers kjøretid fra 

Finnsnes til Tromsø, ca. 3 t 20 min fra Finnsnes til Harstad. Med hurtigbåten er reisetiden 

henholdsvis 1t 20 min og 1t 40 min fra Finnsnes til disse byene, altså om lag en halvering av 

reisetiden. Det er FOT på ruten Evenes-Tromsø, med oppmøtetid og tilbringertid tar reisen rundt 

2 timer 15 minutter. Finnsnes har rundt tre kvarters kjøring til Bardufoss, som har direktefly til 

Oslo 3 ganger daglig (per i dag). FOT på strekningen Harstad/Narvik (EVENES) –Tromsø korter ned 

reisetiden med rundt 45 minutter og er en del av strekningen Tromsø–Bodø som også gir 

forbindelse til begge disse byene fra Ofoten/Narvik. Som drøftet i kapittel 5, synes et FOT-tilbud 

på strekningen å være godt begrunnet. 

 

Vadsø–Kirkenes: Her er det planlagt en båtrute med oppstart i 2023-2024. I utgangspunktet tenkes 

den å ha avgang Vadsø ca. kl. 07:40 og 15:40, med retur fra Kirkenes ca. kl. 08:55 og 16:50. 

Distansen er sammenlignbar med hurtigbåtruten Skrova–Skutvik i Vestfjorden. Denne har en 

normalpris på 212 kr i dag og en seilingstid på 50 minutter. For Finnmark har man hatt en 

målsetting om felles, distanseavhengig prissetting.  Flytiden er rundt 15 minutter og med en 

billettpris i underkant av 400 kr. I tillegg vil det være terminaltid og tilbringertid som nok kan øke 

samlet reisetid opp mot et hurtigbåttilbud sentrum-sentrum. Det er grunn til å tro at dette vil være 

to parallelle tilbud, der fylket bør vurdere FOT-kravet for flyruten etter at hurtigbåten blir satt i 

drift. I dag er det krav om 2 daglige avganger mellom Vadsø og Kirkenes i hver retning.   

 

 ANDRE FORHOLD 

 

Bonusprogram på FOT-rutene 

Bonusprogrammer fremmer generelt lojalitet/låsing til en operatør (innlåsningseffekter) og vil 

favorisere operatører som har eller deltar i et omfattende ruteprogram. På FOT-rutene isolert sett 

har ikke dette noen praktisk betydning siden kunden ikke har noe valg i og med at rutene har kun 

én operatør.  

 

Spørsmålet er så hvordan bonus påvirker flyselskapenes anbud. Dersom en tenker seg at en 

operatør står fritt til å tilby bonus eller ikke, så har man i utgangspunktet kuttet en begrensing på 

operatørens muligheter til å påvirke sin inntjening ved å tillate bruk og oppbygging av bonus. Det 

kan eventuelt medføre lavere anbud. 

 

Ulempen med bonusprogram i FOT-nettet er primært knyttet til at bonusoppbygging på 

monopolruter der tjenester kjøpes av det offentlige, knyttes til en operatør og dermed til deres 

ruter og partnere. Konsekvensen er at bonuspoeng på det delvis offentlig finansierte FOT-nettet 

kan redusere konkurransen i resten av markedet. Derved kan man antagelig bidra til økte 

billettpriser, blant annet på de rutene som FOT-passasjerene benytter for å komme seg videre fra 

knutepunkter som Tromsø og Bodø. Ved å tillate bonus kan derved regionene bidra til å redusere 

konkurransen med fare for økte billettpriser i resten av et regionalt luftfartsmarked. 
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Generelt går bonuspoeng gjerne til personer mens regningen ofte går til virksomheter. Dermed 

påvirkes tilpasningen av at fordelene ofte ender opp hos andre enn de virksomhetene som betaler 

for billettene. At bonusprogrammer kan ha vesentlig betydning illustreres (ved hjelp av 

reisevaneundersøkelsen på fly) av at SAS gjennomgående har ligget høyere i billettpriser enn 

Norwegian uansett reiseformål og relasjon innenlands basert på RVU-data. Det er nærliggende å 

knytte i hvert fall en del av disse forskjellene til ulikheter i bonusprogrammenes oppbygging og 

omfang, samt at selskapene har ulikheter seg imellom når det gjelder tetthet på sine rutenett 

internasjonalt og deltakelse i allianser. Dette kan påvirke passasjererens muligheter for attraktive 

bonusreiser, og dermed nivået på innlåsingseffektene.  

 

Honnørrabatt 

Data fra Reisevaneundersøkelsen på fly viser at honnørrabatt er aktuelt for 5-11 % av 

passasjerene, samlet sett. Trekker vi fra medisinske reiser der mange sannsynligvis får dekket 

billetten av HELFO, så står aldersgruppen 67 år og eldre for 3-5 % av passasjerene, altså 6-10 000 

av ca. 200 000 passasjerer i denne delen av FOT-nettet. For Norge er andelen 5 %, og 4 % fratrukket 

medisinsk betingede reiser.  

Med grunnlag i disse tallene så vil billettinntektene kunne øke med 3-5 % dersom honnørrabatten 

ble fjernet. I praksis ville nok mange ha funnet frem til andre rabatter ved å tilpasse 

reisetidspunktene, eller latt være å reise.  

Den økonomiske effekten fremstår som marginal ved å fjerne denne rabatten, unntatt for de 

relativt få passasjerene dette gjelder.   

 

Nærmere om overgang fra kommersiell drift og til FOT  

Det å ta en eller flere av de kommersielle rutene inn under FOT, og hva det vil kunne ha å si for 

fylkeskommunen, er en aktuell problemsttilling. En aktuell premiss er at billettprisene i så fall ikke 

skal endres vesentlig sammenlignet med hva de er i dag. Følgende momenter kan nevnes: 

 

 Dersom rutetilbudet ikke endres, så er det ikke så lett å se noen vesentlige økonomiske 
effekter for fylkeskommunen. Vår enkle kostnadsmodell (kap. 4) tyder på at disse 
kommersielle rutene går med et visst men dog ikke veldig stort overskudd. Hvorvidt FOT-
spesifikasjonene som man kan tenke seg vil kunne skape driftsmessige begrensninger for 
operatøren som ikke er der i dag, er ikke kjent. Oppstår slike (eksempelvis avgangstider 
som begrenser samdrift med andre ruter), får det som regel kostnadsmessige 
konsekvenser. En overføring til FOT vil i prinsippet kunne redusere operatørens 
muligheter for fleksibilitet i samspillet med øvrige operasjoner.  

 Kapasitetsutnyttelsen synes å være høy på de fleste kommersielle rutene som er 
kommentert i rapportens kap. 6 (Alta-Tromsø synes bedre balansert kapasitetsmessig 
enn de øvrige), og det taler i utgangspunktet ikke for å redusere billettprisene. Samtidig 
kan det være grunn til å se på om tilbudet bør kunne økes. Da kan man se for seg en viss 
reduksjon i gjennomsnittspriser, kanskje en viss økning i passasjervolumet, samtidig som 
kostnadene vil øke. Ønskes en slik økning av tilbudet, kan FOT være påkrevet. For ruten 
Alta-Tromsø så synes trafikkgrunnlaget å være så vidt høyt, kommersielt drivverdig og 
med bruk av større flytyper, at grunnlaget for FOT ikke synes å være til stede.    
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 Det kan også være aktuelt å ta kommersielle ruter inn i FOT og innføre mellomlandinger. 
Dette gjelder kanskje særlig diskusjonen om ruten fra KKN mot TOS pga. Forsvaret, med 
mulig mellomlanding i LKL i en FOT-ordning. I akkurat dette tilfellet så synes det som om 
mellomlandinger øker flight-kostnaden KKN-TOS med i overkant av 25 %. Siden 
garnisonen i Porsanger skal øke bemanningen vesentlig, så kan det tale for en kapa-
sitetsøkning. Grunnen er at belegget, særlig i østlig retning fra Tromsø, anses som høyt.  

En flygning TOS-LKL-KKN en vei kan koste 60-70 000 kr, regnet med basis i 50/50 bruk av 
39- og 50-seters maskiner, men eksakt beløp og nettobeløp (kostnader fratrukket 
inntekter) er usikkert. Belegget kan øke for den delen av markedet som får en ny 
destinasjon (LKL-KKN), mens noe av gjennomgangstrafikken som skal hele veien KKN-TOS 
kanskje kan falle bort.   

 Den formelle adgangen til  

o å ta en rute inn i FOT dersom operatøren mener at ruten f. eks mellom to 
stamruteflyplasser A og B er økonomisk drivverdig, eller  

o at man indirekte undergraver grunnlaget for den kommersielle ruten mellom A og B 
dersom man i praksis etablerer en FOT-rute mellom A og B med mellomlanding i C,  

er vi noe usikre på. Det formelle i artikkel 1008/2008 har uansett ikke endret seg på 

dette punktet siden inneværende avtaleperiode.  

I korte trekk vil det å ta en kommersiell rute inn i FOT uten å endre billettprisene vesentlig og 

heller ikke innføre FOT-krav som innebærer endring i tilbudt kapasitet eller andre operative 

bindinger, neppe ha særlig økonomisk betydning for fylkeskommunen. Operatøren mister 

imidlertid fleksibiliteten til fritt å kunne tilpasse produksjonen til etterspørselen, og det kan ha en 

kostnad knyttet til seg. Det er vanskelig å si hvor høy den kan være. Hvis FOT innebærer endring i 

ruteproduksjonen (mest sannsynlig en økning sammenlignet med kommersiell drift, på frekvens 

og/eller ruteføring inkl. mellomlandinger), så vil dette selvfølgelig få utslag på kostnadene. Det 

som er mest interessant for fylket, er nettoeffektene pga. inntektssiden. En presis beregning av 

effektene er imidlertid krevende. Det vil avhenge av både konkurransesituasjonen og hvilke andre 

ruter som operatøren kan oppnå samdrift med.      
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7 ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED FLERE TEKNISKE BASER 

Det er et ønske fra Troms og Finnmark fylkeskommune om å få vurdert om tekniske lettbaser i 

Kirkenes, Hammerfest og Vadsø kan ha noen konsekvenser, og eventuelt få et anslag på økte 

kostnader.  

Dette er baser som anlegges for å gjøre de enkleste sjekkene (line maintenance, kontinuerlig 

ettersyn). Det vil kreve autorisert tekniker på stedet og et visst komponentlager. Slike baser er 

ikke nødvendige for å ha overnattende fly. Oppstår feil utenfor basene, så må personell tilkalles. 

Tyngre ettersyn og vedlikehold vil måtte gjøres på en større base.  

Generelt så er det å legge ekstra funksjoner utenfor etablerte baser kostnadskrevende, blant 

annet av de grunner som er nevnt ovenfor. Det er grunn til å tro at dette er operasjoner med både 

skala- og samdriftsegenskaper, som betyr at både større volumer og betjening av beslektede 

flytyper gir økt utnyttelsesgrad på mannskap og utstyr, og derved økt kostnadseffektivitet. I nord 

så har Widerøe satset på å utvide vedlikeholdsbasen i Bodø. Selskapet satser på konsentrasjon av 

vedlikehold til basene i Sandefjord/Torp, Bergen og Bodø. 

Hvorvidt dette basespørsmålet er en konkurransehindrende faktor, vil måtte kreve en nærmere 

analyse. Men det er vanskelig å se for seg at andre enn operatørene skal kunne ha ansvar for drift 

av slike baser. Kompetansen på personell og oppbygging av delelager vil selvfølgelig være knyttet 

til deres operasjoner og flytyper, og deres ønskede lokalisering av slike baser vil avhenge av hvilke 

FOT-ruter som den enkelte operatør vinner. 

Ved etablering i et nytt geografisk område så behøves det en viss teknisk støtte, som kan innebære 

et gitt antall teknisk personell stasjonert i området og en visst lager av komponenter. Dersom et 

selskap opererer Dash 8 så kan de kanskje kjøpe disse tjenestene av Widerøe. Slike avtaler er 

ganske vanlige i utlandet. Om selskapene bygger opp noe på egenhånd så er det naturlig å 

lokalisere dette der hvor operasjonene styres fra, eksempelvis Bodø eller Tromsø. En slik større 

lufthavn vil også ha bedre tilgjengelighet for forsyninger av personell og deler, enn på en mindre 

lufthavn. 

Vi ser derfor få andre muligheter enn å utforme konkurransegrunnlaget slik at virkningene av 

tilgang til base blir behandlet og kostnadsberegnet som en del av anbudskonkurransen. Det vil 

høyst sannsynlig være slik at generelle krav om tekniske lettbaser ute i rutenettet vil drive 

kostnadene ved FOT opp. Da gjenstår spørsmålet om basene er en viktig premiss for å få 

anbudskonkurransen til å fungere bedre. 
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8 ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER SIDEN INNEVÆRENDE AVTALEPERIODE 

Denne teksten er nærmest i sin helhet gjengitt fra Thune-Larsen mfl. (2020), fordi det ikke har 

skjedd noe siden den rapporten ble skrevet. Unntaket er siste setning i avsnittet, som nevner en 

mulig implikasjon av en rådsforordning tilknyttet den pågående pandemien.  

Utgangspunktet for den kommende anbudsperioden er at den faller inn under EU Regulation 

1008/2008 (heretter EU 1008/2008) som blant annet sier noe om betingelser for å kunne operere 

flyruter under Public Service Obligation, PSO (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting, FOT). Det er 

særlig artikkel 16 (generelle prinsipper for når FOT kan tilbys), artikkel 17 (anbudsprosessen ved 

FOT) og artikkel 18 (etterprøving av om FOT er berettiget) som er relevante i denne sammenheng. 

Kriteriene for når og hvor FOT skal kunne tilbys, er ganske vide. Dette bidrar til at disse rutene 

spenner fra å betjene noen få tusen til flere hundre tusen passasjerer pr år i Europa.  

I henhold til EU 1008/2008 skal det enkelte lands regjering gi et oppdrag om hvem som skal ha 

ansvaret for iverksettelse av FOT-ordningen. Etter inneværende anbudsområde så er kanskje den 

største praktiske endringen at dette oppdraget nå er gitt til berørte regioner.  

Man står på nasjonalt eller lokalt nivå fritt til å sette standarder basert på f.eks. maksimum 

reisetider til/fra større byer, minimum oppholdstid på sentrale destinasjoner (f.eks. hovedstad 

eller regionsenter), tilgang til sykehus, tilgang til et internasjonalt flyrutenett etc., men eventuelle 

standarder gir ingen bindinger ut over å danne et rammeverk for hvordan et FOT-tilbud skal 

utformes. Slike standarder vil kunne ha den funksjon at de kan sette noen politiske rammer knyttet 

til tilgjengelighet som kan gi føringer for hvordan transportsystemet bør legges opp. Dernest bør 

man søke etter samfunnsøkonomisk effektive løsninger som tilfredsstiller disse kravene, men 

dette er en faglig tilrådning som i og for seg ikke er nedfelt eksplisitt i EU 1008/2008.  

En bør være oppmerksom på at en streng fortolkning av gitte standarder vil kunne gi høye 

kostnader, dersom eksempelvis det lokale markedet er lite og/eller det må bygges dyr, fast 

infrastruktur eller anskaffes kostbare driftsmidler for å kunne oppfylle dem. Et eksempel på 

sistnevnte er dersom en må anskaffe et ekstra fly for å sikre tilstrekkelig kapasitet på et 

avgangstidpunkt der det er kapasitetsknapphet (primært om morgenen). Derfor synes det 

hensiktsmessig at slike standarder også følges av en samfunnsøkonomisk analyse, der en under 

knappe budsjetter kan få et bedre grunnlag for å prioritere.  

Når det gjelder nyere arbeid knyttet til EU 1008/2008 så ble det gjort en gjennomgang i 2019. Den 

peker på et behov for avklaring og presisering av følgende elementer: 

 Kriteriene for når en FOT-rute skal kunne tilbys, er svært generelle. Det brukes beskrivelser 
som «utkantsregion», «en region under utvikling», «lav trafikk», «avgjørende for 
økonomisk og sosial utvikling». Det er sagt lite spesifikt om hva som skal til før en FOT-
rute i for sterk grad konkurrerer med alternativ transport. 

 Det er for svak konkurranse i anbudene, noe som blant annet kan skyldes små volumer, 
spesielle flyoperative forhold, liten tilgang på egnede fly, komplekse kontrakter og korte 
tidsfrister mellom tildeling og igangsetting. 
 

Dette er i og for seg kjente ting som har vært påpekt ved flere anledninger. Williams og Pagliari 

(2004) peker på at det i mange land ikke finnes klare kriterier for inkludering av ruter i FOT-

ordningen, og at EU-reglene er forholdsvis upresise på dette feltet, som vist ovenfor. Sverige har 
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et opplegg der utlysing er basert på nokså faste kriterier for hvilke ruter som underlegges et FOT-

regime, beskrevet blant annet i Trafikverket (2019). I USA har man en lignende ordning kalt 

Essential Air Services (EAS), der avstand til større flyplass og støttebeløp per passasjer vektlegges. 

Reynolds-Feighan (1995) har evaluert ulike kriterier i en rekke forskjellige land, herunder i USAs 

EAS, og argumenterer for at mer klare retningslinjer og kriterier for valg av flyruter som skal inn 

under FOT-regimet vil føre til en mer transparent prosess og større effektivitet i bruken av 

offentlige midler opp mot hvilke regionale behov som dekkes.  

Selv om transparente retningslinjer på EU-nivå isolert sett vil kunne fremme en høyere grad av 

effektivitet, så er det forholdsvis stor variasjon mellom de ulike FOT-rutene (geografisk, 

demografisk, etterspørsel, tekniske krav, lengde på rute, værforhold, lengde på rullebane etc.). 

Dette vil sette klare føringer i valg av kriterier, og vil føre til begrensninger i forhold til hvorvidt 

retningslinjer kan utformes på et høyt myndighetsnivå. Dette er antakelig noe som kan forklare 

hvorfor kriteriene er EU 1008/2008 er formulert så vide som de er. Man har blant annet adgang 

til å lage egne modeller for fastsettelse av billettpriser, eksempelvis basert på en maksimalpris 

eller en maksimal gjennomsnittspris (som man gjør i Sverige). Fordelen med den siste modellen er 

at en maksimal gjennomsnittpris vil tillate en høyere maksimalpris i perioder med kapasitetspress. 

Dersom man går til et slikt skritt, må dette motsvares av lavere priser utenom trafikktoppene. 

Dette kan gi noen samfunnsmessig gode tilpasninger fordi man kan oppnå å få en bedre 

kapasitetsutnyttelse både under og utenom trafikktoppene. I forbindelse med kommende 

anbudsrunde i Trøndelag så har vi kort nevnt hvordan ulike prismodeller kan bidra til å balansere 

etterspørselen.  

Vi har altså ikke kunnet identifisere noen vesentlige endringer i EU 1008/2008 sammenlignet med 

det som lå til grunn i inneværende anbudsperiode. Ansvarlig forvaltningsnivå er endret nasjonalt, 

men dette er i overensstemmelse med gjeldende EU-regulering. Det kan nevnes at det i forskrift 

om lufttransport i EØS nevnes i del 4, §§ 13 og 14 gis adgang til å velge anbud med forhandlinger 

som konkurranseform. Om dette er en endring fra inneværende anbudsperiode er litt uklart. 

Rådsforordning 2020/696 nevner noen unntaksregler knyttet til Covid-19 og mulighet for å kunne 

forlenge inngåtte kontrakter. Det kan kanskje ligge en mulighet i dette til å vurdere en forlengelse 

av allerede inngåtte kontrakter, dersom det skulle være ønskelig.   
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VEDLEGG 1 HØRINGSUTTALELSER 

Hørings-
instans 

Aktuell rute  Ønskede 
avgangstidspunkter 

Ønsket frekvens  Ønsket 
setekapasitet 

Annet  

1 T&F FSK Alle     Opprettholde alle dagens lufthavner 

1 T&F FSK     Ruteføringen videreføres i stor grad i forhold til dagens modell 

1 T&F FSK     Vurdere behov for knytte LKL til flere lufthavner i fylket, 
avhengig av bl.a.Forsvarets behov 

1 T&F FSK     Gjennomgang av statistiske tall på regularitet, spesielt ved 
mindre lufthavner, for å finne eventuelle tiltak for forbedring 

1 T&F FSK TOS-VDS    Vurdere om noen av de kommersielle strekningene skal inngå i 
det kommende FOT-ruteanbudet, spesielt for å styrke 
rutetilbudet mellom fylkeshovedstedene VDS og TOS. 

2 Berlevåg 
kommune  

BVG-Oslo  Søndag 
morgen/-
formiddag 

 Ønsker mulighet for å komme seg til Oslo/ut av landsdel på 
søndag for å ha mulighet til å rekke møte mandag morgen.  

3 Nordreisa 
kommune  

TOS-SOJ-TOS Kl. 16 fra TOS. 

alternativt rundt kl. 
14:00 eller 15:00 

Hverdager  Stort ønske om en flyvning i tillegg på ettermiddagen TOS–SOJ–
TOS,  

3 Nordreisa 
kommune  

TOS-SOJ-TOS Kl 10:30 fra TOS, 
retur kl. 11 

Lørdager   
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Hørings-
instans 

Aktuell rute  Ønskede 
avgangstidspunkter 

Ønsket frekvens  Ønsket 
setekapasitet 

Annet  

3 Nordreisa 
kommune 

TOS-SOJ-TOS Mellom kl. 16:00 og 
18:00 fra TOS 

Lørdager    

3 Nordreisa 
kommune 

Uklart (sikkert mot 
eller fra TOS) 

Ettermiddagsrute Hverdager   

4 Hammerfest 
kommune  

MEH, HVG og HAA må 
som i dag rutes mot 
HFT med videre 
forbindelser mot TOS 

   Andre steder langs kysten må ha mulighet for å reise til og fra 
HFT på en dag, og tilsvarende for reisende fra HFTt til disse 
stedene. Viktig at rutene rutes videre mot TOS og at det er gode 
forbindelser videre både mot innlang og utland.  

4 Hammerfest 
kommune 

HFT til/fra resten av 
fylket  

Minimum samme 
krav som dagens 
ruter 

Minimum 
samme krav 
som dagens 
ruter 

Minimum 
samme krav 
som dagens 
ruter 

Det må settes krav i anbudet til samme fly størrelse og komfort 
som idag, dvs. minimum 30 seters fly med trykk-kabin, toalett og 
kabinpersonale. Det må også settes krav om at flyene har 
satelittbasert navigasjonssystem tilsvarende det som brukes 
idag. 

4 Hammerfest 
kommune 

HFT-TOS    Ønsker FOT rute for å få ned pris på billetter 

5 Fylkesman-
nen i Troms 
og Finnmark 
(nå Stats-
forvalteren)  

TOS-VDS-TOS Direkteforbindelse 
fra VDS til TOS etter 
kl. 16 på ukedager 
eventuelt enkelte 
dager i uka. 
Tilsvarende er det 
ønskelig med 
tidligere 
direkteavgang fra 
TOS til VDS for å få 
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Hørings-
instans 

Aktuell rute  Ønskede 
avgangstidspunkter 

Ønsket frekvens  Ønsket 
setekapasitet 

Annet  

en bedre utnyttelse 
av arbeidsdagen. 

6 Sør-
Varanger 
kommune  

    Viktig at flytilbudet holdes på dagens nivå som et minimum. KKN 
lufthavn må utvikles som en regional lufthavn i Øst-Finnmark, og 
bør utvikles som en viktig «hub» for ruter i FOT-nettverket. 

7 Hasvik 
kommune  

 Ønskelig med en 
tidligere 
kveldsavgang fra 
HFT til TOS enn 
dagens tilbud (kl 
01.05) 

Ønsker 
lørsdagsrute 

 Viktig å presisere viktigheten av at dagens rutetilbud videreføres: 

Morgenflyet kommer fra TOS og går videre til HFT/TOS 

Ettermiddagsflyet kommer fra TOS via HFT og går videre til TOS 

Kveldsflyet kommer fra TOS og går videre til HFT og videre 
østover i Finnmark.  

Ikke akseptabelt at korrespondanse til/fra TOS skal skje via SOJ. 

8 LO     Som følge av den spesielle situasjonen Covid-19 pandemien har 
skapt, vil vi anbefale at kontraktlengden vurderes redusert for å 
unngå økte kostnader som følge av den usikkerheten som råder i 
markedet. 

Aldrende flyflåte som driver opp prisen som følge av økt 
vedlikeholdsbehov inntil elektrifisering av kortbanenettet kan 
påbegynnes. Dersom Fylket velger en 5års anbudsavtale bør 
anbudet utformes som et utviklingsanbud der operatørene får 
insitament til å teste ut elektriske fly i løpet av anbudsperioden. 

Vurdere å stille spesifikke krav til flyselskapet om at flyene har 
teknisk utstyr som er tilpasset forholdene i nord. Det bør også 



 

60 
 

Hørings-
instans 

Aktuell rute  Ønskede 
avgangstidspunkter 

Ønsket frekvens  Ønsket 
setekapasitet 

Annet  

stilles forventning om at pilotene har erfaring fra flyging i 
arktiske strøk. 

Krav om at selskapene har tariffavtale, og at de overholder 
norske lønns og arbeidsvilkår. 

Dagens produktstandard bare kan sikres gjennom at det stilles 
krav i anbudet om GDS distribusjon og krav om interlining. Dette 
for å sikre sømløse reiser. 

9 Forsvaret  LKL - TOS   Det forventes 
noe reduksjon 
i antall 
reisende pga 
ny rute to 
ganger i uka 
direkte LKL – 
Oslo fra april 
2020.  

 

10 Alta 
kommune  

  Ønsker 
lørsdagsrute 
med forbindelse 
til TOS/Oslo 

 Dersom det blir nødvendig å gjøre ruten mellom ALF-TOS til FOT 
rute for å ivareta kommunikasjonsruten mellom byene må dette 
forutsette at denne FOT ruten ikke legger begrensninger for de 
kommersielle rutene på samme strekning. 

ALF og KKN er stamflyplasser. Disse navene må styrkes og FOT-
ruter i Finnmark må styres inn mot ALF og KKN. Dette er viktig 
både ut fra struktur og tilbud generelt. 

Knytte LKL opp mot KKN, ALF og TOS. Under forutsetning at 
dette ikke vil ha konsekvenser forforbindelsen Oslo–TOS-ALF. 
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Hørings-
instans 

Aktuell rute  Ønskede 
avgangstidspunkter 

Ønsket frekvens  Ønsket 
setekapasitet 

Annet  

11 Helse Nord   Ønsker høyere 
frekvens på 
flere ruter i 
nord kontra 
direkteruter 

  

11 Helse Nord     Kommersielle ruter i nord er sårbare.  
Fremtidige FOT-ruteanbud bør det være en mekanisme som 
sikrer aksene (Lofoten, Vesterålen og Helgeland-TOS og HFT, 
VDS, ALF og KKN – TOS) i FOT-rutenettet og ivaretar en 
gjennomgående leveranse som reduserer sårbarheten (for 
eksempel SSJ–TOS). 

11 Helse Nord Til HFT og KKN fra 
«hele fylket» 

Behov for at 
reisende har 
ankomst før 
klokken 10.00 og 
retur etter klokken 
17.00 samme dag. 

   

11 Helse Nord  LKL, KKN og ALF    Ønsker at den lange flystripa på disse lufthavnene utnyttes 
bedre.  

11 Helse Nord      HelseNord ønsker en opsjonsordning–hvor man legger opp til å 
dekke et minimums nivå og som lett kan oppskaleres når 
trafikken økes. 

11 Helse Nord  VAW/BJF/BVG – 
HFT/TOS 

Det er ønskelig med 
tidligere avgang  
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Hørings-
instans 

Aktuell rute  Ønskede 
avgangstidspunkter 

Ønsket frekvens  Ønsket 
setekapasitet 

Annet  

11 Helse Nord  Til/fra HFT   Flere seter pga 
økt aktivitet 
på flere 
områder  

 

11 Helse Nord     Generelle innspill fra Helse Nord: 

Følgende elementer er spesielt viktig for Helse Nord: 

1.Pasienter må kunne reise frem og tilbake samme dag. 

2.Et rutetilbud som sikrer korrespondanse internt mellom 
lokalsykehus, til lokalsykehus med utvidede funksjoner og til 
Universitets sykehuset i Tromsø. 

3.Betydningen av et godt flytilbud for samfunnsutviklingen i 
Nord-Norge. 

  



 

 

VEDLEGG 2: PASIENTREISER 

Helse Nords pasientreiser 2019, Høringsinnspill bilag A 2020: 
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VEDLEGG 3. FORSVARETS REISEAKTIVITET I TROMS OG FINNMARK, MANNSKAPER 

 

Forsvarets reiser fra Høringsinnspill 2020: 
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