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Uttalelse til rapporten ”Vurdering av lokaliseringsalternativer for
forsvarets nye kampfly”.
Narvik Næringsforum og Harstadregionens Næringsforening organiserer til sammen 450
bedrifter i Narvik og Harstad samt regionene rundt de to byene. Byene ligger med 12 mils
avstand i det mest folkerike området i Nord–Norge. Byene har til sammen i underkant av 42.000
innbyggere, og med omkringliggende kommuner har regionen med Evenes som sentrum et
innbyggertall på 61.000. Regionen med de to byene har Harstad/Narvik lufthavn Evenes som sin
stamflyplass, og denne er lokalisert midt i regionen. Arbeidsplasser som tilføres Evenes vil i stor
grad gi en positiv vekstimpuls for både Harstad og Narvik fordi vi geografisk er en del av den
samme bo- og serviceregionen. På denne bakgrunnen har næringslivets organisasjoner i
regionen engasjert seg for å få jagerflybasen lokalisert til Evenes.
Betydningen av Nordområdene er økende, og luftforsvaret må derfor ta en stadig viktigere rolle i
overvåkning og suverenitetshevdelse i nord. En tydelig og konsekvent suverenitetshevdelse
sammen med tilstedeværelse i nordområdene er to av de viktigste faktorer som gjør at vi mener
Evenes er et godt alternativ som base for Norges nye kampfly. Daværende Forsvarsjef uttalte i
Forsvarsstudien 07 at Evenes var det operativt beste alternativet for de nye kampflyene. Nærhet
til øvingsområder og mulighet for samøving mellom hær, sjø og luftforsvar var en begrunnelse
for denne vurderingen. Tilgang på tilgjengelig luftrom er en annen viktig begrunnelse. Evenes
har lite sivil trafikk som må hensyntas. Disse vurderingene har fortsatt gyldighet.
Ved valget av Joint Strike Fighter som Norges nye kampfly valgte regjeringen kampfly som
støyer til dels betydelig mer enn dagens kampfly. Da mener vi at en lokalisering til Evenes ble
den opplagt beste i nord. Dette fordi basen kan ligge i et område med få innbyggere inntil basen
og derved minimale utgifter til støysikring, men med to byer i akseptabel pendleravstand. Når
Hålogalandsbrua står ferdig bygget (2015) vil det ta 40 minutter å kjøre fra Evenes og til
Harstad og Narvik sentrum. En halvtime unna Evenes når en de første boligfeltene i Harstad og
Bjerkvik som er en del av Narvik kommune. Dette gir gode muligheter til å velge om en ønsker å
bo landlig eller urbant.

Næringslivet i regionen har behov for arbeidskraft, og har derfor god bruk for de som måtte
flytte med de ansatte i forsvaret. Regionen Harstad/Narvik har sterke næringer innen transport
og distribusjon, med aktive havner, stamvegene E 6 og E 10, samt jernbane til regionen
gjennom Sverige. Regionen har et sterkt miljø innen oljevirksomhet, men ikke minst innen
fornybar energi med vannkraft, vindkraft, tidevannskraft og solcelleindustri. Regionen har et
stort teknisk rådgivende ingeniørmiljø. Videre vil vi peke på at regionen har sterke sentra for
handel og en voksende reiselivsnæring. Festspillene i Nord - Norge og Vinterfestuka i Narvik er i
besøkstall de største festivalene i Nord – Norge, og er en del av et rikt kulturliv i regionen.
Regionen har i tillegg varierte offentlige arbeidsplasser og to høgskoler som sikrer tilgang på
kompetanse innen flere næringer. Bedrifter som har behov for å rekruttere oppgir at det er god
søkning til utlyste jobber, noe som viser at regionen oppleves som attraktiv å bo og arbeide i.
En lokalisering av kampflybase til Evenes vil være av stor betydning for regionen. Regionrådene
i Ofoten og Sør - Troms har engasjert seg sterkt i arbeidet for en lokalisering til Evenes, og fått
økonomisk støtte til sitt arbeid fra næringslivet i regionen. Dette viser at et samlet næringsliv
samt 13 kommuner er klare til å bidra til å tilrettelegge for en god etablering av en jagerflybase,
for basens ansatte og deres familier. Vi ønsker lykke til med et godt og framtidsrettet valg!
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