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1 FORMÅL OG MÅL 

Denne utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er 

utarbeidet av LFV Aviation Consulting i samråd med Avinor og Haugaland Vekst, som 

representerer regionen.  

 

Utredningens formål er å utrede følgende problemstillinger: 

 

Utredningen skal omfatte to alternativer for videreutvikling av Haugesund 

lufthavn. Disse alternativene skal vurderes opp mot hvordan Avinor driver 

lufthavnen i dag: 

 Ny driftsmodell i regi av Avinor   

 Drift i regi av lokale private/kommunale aktører 

 

Alternativet med ny driftsmodell i regi av Avinor skal ta utgangspunkt i en 

beskrivelse av hvordan Avinor driver de ulike lufthavntjenestene i dag. Utreder 

skal vurdere fordeler og ulemper ved eventuell anbudsutsetting av de ulike 

lufthavntjenestene, for eksempel brann- og redningstjenester, plasstjenester og 

elektrotjenester. Det skal vurderes hvordan eventuell anbudsutsetting kan 

organiseres innenfor Avinor. Analysen av anbudsutsetting skal baseres på 

Avinors konsernmodell med blant annet felles konsernprinsipper for 

luftfartsavgifter, trafikkutviklingsinsentiver, kommersielle inntekter og 

prioriteringsrekkefølge for investeringer.  

 

Alternativet med drift i regi av lokale private/kommunale aktører skal ta 

utgangspunkt i en beskrivelse av hvordan de ulike lufthavntjenestene i dag 

drives ved sammenlignbare ikke-statlige lufthavner (eksempelvis Stord, 

Notodden, Torp eller Rygge). Utreder skal vurdere hvordan en lokal 

privat/kommunal aktør vil kunne drive de ulike lufthavntjenestene ved 

Haugesund lufthavn. Det skal legges til grunn at eierskapet til lufthavnen 

overdras fra Avinor til en lokal privat/kommunal aktør. Utreder skal innenfor 

rammen av oppdraget også vurdere hvordan en slik overdragelse av eierskapet 

til lufthavnen eventuelt bør gjennomføres.    

 

Utreder skal sammenligne de to alternativene for videreutvikling av lufthavnen 

med dagens lufthavndrift. Dette skal omfatte en beskrivelse/vurdering av 

fordeler og ulemper knyttet til alternative driftsmodeller. 
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2 BAKGRUNN 

Lufthavnutbygging AS (LUB) finansierte i 2003 en utbygging av rullebanen på 

Haugesund lufthavn, og har i ettertid fått en del av inntektene som utenlandstrafikken 

genererer. LUB har blant annet brukt inntektene til å stimulere utenrikstrafikken.  

 

Ett eksempel på prosjekter som er gjennomført, er LUBs satsing på et konsept med 

reisebyråer for både utreisende og innkommende passasjerer. Videre har selskapet aktivt 

bygget opp et samarbeid med Pisa-regionen i Italia og Bremen-regionen i Tyskland. 

Dette har vist seg å gi en sterk regional forankring og antallet destinasjoner for 

utenlandstrafikken har utviklet seg med årene med en topp i 2013, da nærmere 250 000 

passasjerer reiste utenriks fra Haugesund lufthavn.  

 

I løpet av fjoråret var det et heller beskjedent fall i passasjertallet, delvis som følge av 

nedgangen i oljeprisen. Dette har ført til høyere ledighetstall og lavere forbruk i Norge. 

En annen grunn regionen viser til, er usikkerheten knyttet til de fremtidige ordningene 

for lufthavnen. 

 

I tillegg til baneforlengelsen har Avinor stått for samtlige investeringer i infrastruktur og 

lufthavndrift. Passasjerveksten på utenrikssiden har skapt en økt omsetning for 

lufthavnen, men også et økt investeringsbehov i infrastrukturen, først og fremst i 

terminalkapasitet og parkeringsanlegg. Samtidig har også regelverket blitt skjerpet, både 

når det gjelder hindersituasjonen rundt lufthavnen og gjeldende sikkerhetskrav, som 

også har krevd en del investeringer.  

 

Avtalen mellom Avinor og LUB ble inngått i 2003 med en løpetid på 15 år. Avinor har 

ikke til hensikt å forlenge avtalen når den utløper. Følgelig avsluttes samarbeidet med 

LUB i 2018.  

 

 

3 METODE OG PROSJEKTORGANISASJON 

Prosjektet har blitt gjennomført i form av intervjuer og sammenstillinger av tidligere 

erfaringer fra organisasjonsutvikling av lufthavner. I løpet av prosjektet har det blitt 

gjennomført tre referansegruppemøter, et startmøte et møte midt i prosjektet og et 

redegjøringsmøte.  

 

Følgende personer har inngått i referansegruppen: 

Jon Saglie Samferdselsdepartementet 

Per Kolstad Samferdselsdepartementet 

Eigil Ulvin Olsen Avinor AS 

Petter Johannessen Avinor AS 

K Tormod Karlsen Haugaland Vekst 

Caroline W Stensland Haugaland Vekst 

Utreder LFV Aviation Consulting AB 
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Videre har møtene blitt gjennomført på følgende datoer: 

- 25. januar 2016 

o Referansegruppemøte 1 

- 10. februar 2016 

o Informasjonsmøte med Haugaland Vekst 

o Plassbesøk Haugesund lufthavn 

o Informasjonsmøte med Haugaland Vekst 

- 25. februar 2016 

o Referansegruppemøte 2 

- 1. mars 2016 

o Avinors organisasjonsprosjekt og overtagelse av Bodø lufthavn 

o Inngående møte med LUB 

- 1. april 2016 

o Referansegruppemøte 3 

 

LFV Aviation Consultings prosjektgruppe har bestått av: 

Marcus Öberg Oppdragsleder, Pontarius AB 

Nicholas Anderson Senior Financial Expert, Pontarius AB 

Hazze Sandström Senior consultant, LFV Aviation Consulting AB 

Natanael Ljung Senior consultant, Pontarius AB 

Johan Odeberg Senior consultant, Pontarius AB 

Maria Wall Petrini Adm. dir., LFV Aviation Consulting AB 

 

  



                                                                                                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     
Dokument opprettet av Dato Oppdrag  Dokument-ID 
Marcus Öberg 2016-06-15 Videreutvikling Haugesund   
Godkjent av: NaLj Revisjon Dokumenttype  Foretak 
Side 7 av 26 01.00   Pontarius AB  

Box 1023 
101 38 STOCKHOLM 

 

 

4 DAGENS SITUASJON 

Haugesund Lufthavn er bygget like ved kystlinjen, kun 10 km fra Haugesund, og rundt 

100 000 er bosatt i lufthavnens umiddelbare omland. Lufthavnen har én enkelt moderne 

2 km lang rullebane som mellomstore jetfly kan lande på. Et temmelig gammelt 

terminalbygg ligger opp mot rullebanen og flyoppstillingsområdet. På den andre siden 

av terminalen er det bilparkeringsanlegg. 

 

Det årlige antallet passasjerer som passerer gjennom Haugesund lufthavn er 650 000. 

 

Terminalen, slik den fremstår nå, er egnet for dagens og fremtidig trafikk, forutsatt at 

det nåværende passasjervolumet opprettholdes eller øker gradvis. I sin nåværende 

tilstand egner terminalen seg utmerket til lavpris- og charterflygninger, ettersom den har 

lave vedlikeholds- og investeringsbehov.  

 

Det er trolig riktig å anta at omfattende investeringer ikke er nødvendig, og at 

overflaterenovering kan oppgradere terminalen både innvendig og utvendig på en enkel 

og økonomisk måte. Ny digital automatisering og selvbetjeningssystemer har og vil 

fortsette å ha betydelig mindre behov for plass som tidligere ble brukt til personell, 

bagasjehåndtering, billettering og innsjekking. 

 

Nærheten til Haugesund og Karmøy er praktisk for de som i hovedsak bruker 

lufthavnen til forretningsreiser til Oslo med vanlige flyselskaper, og for turistreiser med 

lavprisflyselskaper og charterflygninger direkte til europeiske destinasjoner.  

 

Haugesund ligger mellom Bergen i nord, to en halv time unna med bil, og Stavanger i 

sør, halvannen times kjøring unna. Området sett under ett har en samlet befolkning på 

rundt 1 million personer. Stavanger og Bergen lufthavn er begge store lufthavner i norsk 

sammenheng med årlige passasjertall på henholdsvis 5 og 6 millioner.  

 

Det har blitt kunngjort planer for bygging av en rask forbindelsesvei mellom Stavanger 

and Bergen med tunneler og broer som skal stå klar i løpet av 8 til 10 år. Det har ikke 

blitt gitt noen endelig tidsplan. Det er klart at denne investeringen vil redusere reisetiden 

for byfolk i Haugesund når veien står ferdig. Tidsplanen for veiprosjektet er imidlertid 

noe uklar, og et anslag fra prosjektteamet er at tidsbesparelsen trolig vil bli på rundt 25 

% mellom Haugesund og Stavanger. Selv om en slik vei kan avlede en del trafikk fra 

Haugesund til de to andre lufthavnene, er det under alle omstendigheter rimelig å 

forvente at lavprisflyselskaper og charterflygninger sammen med eksisterende 

flygninger til vanlig pris mellom Haugesund og Oslo vil fortsette. 
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4.1 Hovedansvar og direktiv for eieren 

Avinor A/S eier og driver lufthavnen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Avinors 

oppdrag er å drive og utvikle en sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av 

Norge. Per i dag driver selskapet 46 lufthavner og har også lufttrafikkledelsen for alle 

sivile og militære lufthavner.  

 

Avinor er og skal være selvfinansierende ved at selskapet både krever inn avgifter for 

bruk av infrastruktur og henter inntekter fra kommersiell virksomhet. 

Samferdselsdepartementet fastsetter årlig kostnadene som skal gjelde for Avinors 

lufthavner. 

 

Samferdselsdepartementet er samtidig overordnet myndighet for norsk luftfart og 

fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk, som styrer lufthavnenes virksomhet. 

 

Av de 46 lufthavnene som selskapet driver, går bare et fåtall med overskudd. 

Overskuddene fra de store lufthavnene finansierer behovene på de mindre lufthavnene. 

Det innebærer at prioriteringslisten for for eksempel nye investeringer er svært 

komplisert, ettersom behovene på 46 lufthavner skal veies opp mot hverandre. Dermed 

er investeringsplanleggingen i Avinor veldig kompleks, og det er ingen selvfølge at en 

investering kan gjennomføres selv om den er lønnsom på lang sikt.  
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Figur 1 Organisasjonsskisse Avinor Regionale lufthavner 

 

4.2 Marked og trafikkutvikling 

Haugesundsregionen er strek, og etter at rullebanen ble forlenget med 400 meter i 

2003/2004 var det gode forutsetninger for å utvikle utenrikstrafikk, først og fremst via 

lavprisselskaper. I henhold til avtalen om baneforlengelse har Avinor utbetalt 

markedsbidrag og renter for avskrivningen av baneforlengelsen til LUB. Deretter har 

LUB hatt ansvaret for ruteutviklingen når det gjelder utenlandstrafikken på Haugesund 

lufthavn. 

 

I løpet av de 10 første årene genererte denne modellen en vekst i utenrikstrafikken. Men 

de senere årene har utviklingen stoppet opp, trolig til dels som følge av at kjøpekraften i 

regionen er noe lavere samt at lavprisselskapene akkurat nå er inne i en omstrukturering 

av linjenettet sitt.  

 

Trafikkstatistikk siden 2010 fremgår av tabellene nedenfor. Tabellene er hentet fra en 

foreløpig utgave av Avinors masterplan for Haugesund lufthavn. 
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Figur 2 Årspassasjerer utenlandstrafikk Haugesund lufthavn, kilde Avinors foreløpige mastplan 

I 2013 hadde lufthavnen 247 746 utenrikspassasjerer med åtte regulære destinasjoner og 

et flertall charteravganger. 

 

Samtidig har lufthavnen et omfattende volum innenrikstrafikk til først og fremst Oslo, 

men også til Bergen.  

 

 
Figur 3 Årspassasjerer innenrikstrafikk Haugesund lufthavn, kilde Avinors foreløpige mastplan 

Veksten i innenrikstrafikken i Norge har de senere årene vært omfattende, og 

Haugesund har også hatt en markant passasjerøkning i innenrikstrafikken. Samtidig har 

regelverkene blitt endret, noe som har medført en hel del investeringer i infrastrukturen. 

Både terminal og flyside er bygget om flere ganger, og ifølge Avinor har det blitt 
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investert ca. 340 millioner i Haugesund lufthavn siden 2003. Les mer om dette i kapittel 

4.6.  

 

Avtalen med LUB går ut i 2018 og Avinor har ikke til hensikt å forlenge den. Dermed 

bortfaller også LUB-inntektene fra Avinor. 

 

I 2015 gikk Haugesund lufthavn med et bokført underskudd på ca. 17 millioner kroner, 

se tabellen nedenfor.  

 

 
Figur 4 Resultat 2015 

Utbetalingen til LUB er bokført under Andre driftskostnader og økte ifølge Avinor til 

24 millioner kroner i 2014 og 19 millioner kroner 2015.  

 

 

4.3 Organisasjon 

Lufthavnens administrative organisasjon er forholdsvis liten. Ansvaret for 

investeringsplanlegging, marked, kommunikasjon og BI samt systemadministrasjon 

ligger sentralt hos Avinor. Lokalt ansatt personell arbeider utelukkende med drift av 

lufthavnen.  

Regnskap 

(hittil i fjor)

Regnskap 

(hittil i år)

Budsjett 

(hittil i år)

   60 752    55 988    54 486

    0     0     0

   82 620    73 116    77 552

    0     254     0

    235     393     280

   143 607    129 750    132 318

-   19 772 -   17 147 -   20 702

   123 835    112 603    111 616

-   27 507 -   28 654 -   28 257

-   68 969 -   54 525 -   54 778

-   30 125 -   29 823 -   29 378

-   126 601 -   113 002 -   112 413

-   2 766 -    399 -    797

-   15 014 -   16 237 -   16 304

-   17 780 -   16 636 -   17 101

    0     0     0

-    2 -    5     0

    0     0     0

-   17 783 -   16 641 -   17 101Resultat før skatt     460

Ekstraordinære poster     0

Finanskostnader -    5

EBIT (driftsresultat etter avskrivninger)     465

Finansinntekter     0

Avskrivninger     67

Sum driftskostnader -    589

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger)     398

Interne kjøp -    446

Andre driftskostnader     253

Netto driftsinntekter     987

Lønn og personalkostnader -    396

Refunderbare kostnader    3 555

Brutto driftsinntekter -   2 568

Interne salg     113

Øvrige driftsinntekter     254

Salgsinntekter varer og tjenester -   4 436

Offentlig Kjøp     0

Avgiftsinntekter    1 502

Avvik (hittil i 

år)
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Lufthavnsjefen har en stab med økonomi og administrasjon, en butikksjef og en 

driftssjef. Under driftssjefen er det en elektroteknisk og en maskinteknisk leder samt 

teamleder for brann- og plasstjenesten. I tillegg til teamlederen består hvert skift av 

medarbeidere med multikompetanse innen brann- og plasstjenesten. Avinor har totalt 28 

årsverk fordelt på 30 ansatte. Sikkerhetskontroll og vakthold har ca. 50 medarbeidere. 

Ground Handling utføres av to selskaper og har ca. 70 årsverk.  I tillegg er det et antall 

ansatte i butikker og serveringssteder. Totalt er ca. 200 personer ansatt på lufthavnen.  

 

Personell til sikkerhetskontroll og renhold av terminalen er kontrahert via Avinor.  

 

 
Figur 5 Organisasjonsplan for staben på Haugesund lufthavn. 

Avinor holder for tiden på med et omorganiseringsprosjekt, der de største endringene 

ifølge opplysninger som er gitt kommer til å skje i konsernledelsen, men det kan også 

komme til å påvirke den lokale plassorganisasjonen.  

 

4.4 Myndighetskrav 

Myndighetskravene består av konsesjonsvilkår fastsatt av Luftfartstilsynet og angir 

følgende: 

 

 Landingsplassen er til offentlig bruk og skal kunne benyttes av enhver bruker 

innenfor åpningstiden uten særskilt tillatelse fra konsesjonsinnehaveren. 

 Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene 

regionale flyruter, offshoretrafikken og ambulanseflyginger. Luftfartstilsynet kan i 
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konsesjonsperioden pålegge konsesjonshaver andre åpningstidsbestemmelser dersom 

dette er nødvendig for en samfunnstjenlig luftfart.  

 Konsesjonen er basert på et trafikkomfang på ca. 13000 flybevegelser per år. Ved 

økning av trafikkmengden på over 25 % må det søkes om endringer av konsesjonen. 

Konsesjonshaver skal loggføre antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og 

tidspunkt for flygingen fremgår. Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal 

innsendes trafikkdata for landingsplassen. 

 Landingsplassen tillates brukt hele døgnet, med mindre det fastsettes operative 

restriksjoner gjennom en eventuell teknisk/operativ godkjenning, jf. luftfartsloven § 

7-11. 

 Større endringer i bruk av landingsplassen skal meldes luftfartsmyndigheten i rimelig 

tid før endringen ønskes foretatt. Luftfartsmyndigheten avgjør om endringene er av 

en slik karakter at ny konsesjonsbehandling er påkrevd. 

 

Lokale myndigheter kan stille andre krav enn hva som fremgår av konsesjonen. 

 

 

4.5 Infrastruktur på lufthavnområdet 

Lufthavnen har lufthavnkode 4D, noe som innebærer at den kan håndtere fly med opp 

til 52 meters vingespenn. Rullebanen er asfaltert og er 2 120 meter lang. Det finnes i 

dag syv oppstillingsplasser for fly med et maksimalt vingespenn på 36 meter alternativt 

fem oppstillingsplasser med maksimalt 36 meters vingespenn og én for et vingespenn på 

52 meter.  

 

Avinor AS har konsesjon for både drift og teknisk godkjenning.  
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Figur 6 Terminal- og driftsområdet  

1. Terminal 

2. Kontrolltårn 

3. Driftsbygg Avinor 

4. Driftsbygg SAS (bruker er SGH) 

5. Garasje Avinor (med kontorbrakke Air BP) 

6. Hangar Lufthavnutbygging  

7. Lager Dutyfree, tidl. hovedport 

8. Elektrosentral/lager 

9. Driftsbygg (catering) SSP 

10. Hangar Haugaland seilflyklubb 

11. Air BP drivstoffanlegg 

12. Lager 

13. Brakker Forsvaret 

14. Båthus 

Lufthavnen synes å ha en forholdsvis god standard med en ung kjøretøyflåte bestående 

av to nye såkalte plog, sope og blåse-maskiner (PSB-maskiner) samt  ytterligere to 

maskiner i reserve. Utover dette finnes det to relativt nye brannbiler som backup i 

tilfelle noen av de ordinære kjøretøyene er ute av funksjon. I tillegg finnes det et visst 

antall lastemaskiner og annet relevant utstyr. 

 

Både Aviator Ground Handling og Widerøe Ground Handling er representert på 

lufthavnen. Avinor har ingen egen Ground Handling-virksomhet. 

P

4 
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4.6 Investeringsbehov 

Større investeringer som er gjennomført de seneste årene: 

- To nye oppstillingsplasser kode C eller én kode D (2008) 

- Utbygging av driftsbygg og bagasje (2008) 

- Ny hovedport og omstrukturering av CSRA (2008) 

- Utbygging av terminal (2009-2010) 

- Ombygging av ankomst og parkeringsanlegg (2010) 

- Endret lysbilde på rullebanen (2013) 

- 80 nye parkeringsplasser (201x) 

- Ny avisingsplattform (2013) 

- Utbygging av sikkerhetsområdet (2013) 

 

Planlagte investeringer: 

- I lufthavnens arbeidsutgave av masterplan er det beskrevet en rekke investeringer. 

Generelt dreier det seg om arealkjøp, flytting av drivstoffanlegg og 

terminalutbygginger. 

- Kontinuerlige driftsinvesteringer i bygg, kjøretøy og  asfaltarbeider. 

 

I 2013 ble ca. 700 000 passasjerer håndtert i terminalen. Med et økt antall passasjerer 

eller en endring av trafikkprogrammet kan terminalen rask få et kapasitetsproblem. 

Dessuten er det i dagens situasjon etterspørsel etter større kommersielle flater, da først 

og fremst for ankommende passasjerer. Nye regelverk kan også skape et fremskyndet 

investeringsbehov. 

 

5 NY DRIFTSMODELL I REGI AV AVINOR 

I dette oppdraget inngår det å se på en ny organisatorisk modell for Haugesund lufthavn. 

Den nye modellen må ikke på noen måte påvirke Avinor-modellen med kostnads- og 

inntektsfordeling mellom samtlige 46 lufthavner innenfor Avinor.  

 

I den avtalen som Avinor i dag har med LUB deler Avinor og LUB deler av de 

inntektene som genereres av utenrikstrafikken. LFV Aviation Consulting kan ikke se at 

det med de gitte avgrensningene finnes noen mulighet til å la en driftsoperatør ta del i 

noen av inntektene som genereres på lufthavnen. Den eneste måten å gjennomfør en 

konkurranseutsetting på er å kjøpe driften som en tjenesteleveranse. 

 

 

5.1 Organisatorisk oppdeling mellom Avinor og driftsentreprenør 

Lufthavnsjefen har det endelige ansvaret for hele lufthavnen overfor kravstillende 

myndigheter. I den rollen kreves det at lufthavnsjefen har tilstrekkelig mandat til å sikre 

at lufthavnen følger gjeldende regler med hensyn til kompetansetilførsel og status for 

infrastruktur samt alt som har med sikkerhet å gjøre.  
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Innen Avinor er lufthavnsjefen også den primære kontakten mellom konsernstab og 

lufthavn, noe som innebærer at lufthavnsjefen er ansvarlig for å for eksempel fremme 

investeringsspørsmål overfor konsernet.  

 

Konkurranseutsetting er allerede i dag en naturlig del av lufthavnens hverdag. Vakthold 

og sikkerhetskontroll samt renhold er allerede konkurranseutsatt. Sikkerhetskontroll og 

vakthold utgjør i dag ca. 50 årsverk og er i antall flere enn de Avinor-ansatte. 

 

5.1.1 Konkurranseutsetting av hele Avinors organisasjon som tjenestekonsesjon 

Ett alternativ som har blitt diskutert under gjennomføringen, er muligheten til å kjøpe 

inn hele lufthavnvirksomheten som en tjenestekonsesjon. Dette skulle i så fall inkludere 

både ledelse og utførende personell. 

 

Den kontraherte entreprenøren må da ta det ansvaret som tilligger lufthavnsjefen. 

Dessuten må personellet oppfylle de kravene som myndighetene stiller til lufthavnens 

organisasjon. Dette innebærer trolig at avtalen må løpe over flere år.  

 

Insitamentet for en ekstern operatør er vanskelig å se, ettersom Avinors 

kostnadsprinsipper og investeringsprioriteringer fortsatt gjelder.  

 

Avinors konsernmodell tillater ikke overskuddsdeling med en driftsoperatør. Avinors 

kostnadsprinsipper og investeringsprioriteringer består, og derfor må en 

driftsentreprenør få et annet insitament til å skape attraktivitet i et slikt tilfelle. 

 

 

5.2 Konkurranseutsetting av virksomheter 

5.2.1 Omstillingsprosjekt Bodø lufthavn 

Teksten nedenfor er fritt oversatt fra et møte med Leif Johansen, Inger-Hilde Tobiasen 

og Eigil Ulvin Olsen, samtlige Avinor, første mars 2016. 

 

Det norske Forsvaret eier og har ansvaret for driften av Bodø lufthavn. I og med at 

Forsvaret i løpet av kort tid kommer til å forlate lufthavnen, vil Avinor overta hele 

driftsansvaret for lufthavnen. 

 

I forbindelse med overtagelsen har Avinor besluttet å konkurranseutsette lufthavnens 

redningstjeneste samt drifts- og vedlikeholdsavdelinger i to ulike kontrakter. 

Konkurranseutsettingen gjøres ved en åpen anbudsprosess og ses som en 

tjenesteleveranse med en gyldighetstid på to pluss to år. Kontraheringen av operatører er 

avsluttet, og sammenlignet med Avinors normalkostnader ligger personalkostnadene 

lavere hos de kontraherte entreprenørene. Organisasjonene er imidlertid ikke 

implementert, og derfor er det vanskelig å si hvordan utfallet vil bli.  

 

Innledningsvis vil lufthavnens stab bli utvidet med én person til avtaleoppfølging.  
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Omverdensanalyser har vist at Avinors personalkostnader ligger ca. 20 % over snittet 

for tilsvarende personell. Det finnes med andre ord muligheter til å presse kostnadene 

gjennom konkurranseutsetting, noe som selskapet jobber kontinuerlig med på alle 

lufthavner.  

 

5.2.2 Mulig implementering i Haugesund 

Avinor har i dag ca. 30 ansatte på Haugesund lufthavn. Drifts- og vedlikeholdspersonell 

jobber i fire skift og hvert skift består av en teamleder, en utrykningsleder og tre 

lufthavnbetjenter. Dette er også minimumsbemanningen for en brann- og redningsstyrke 

for en lufthavn med kode 4D. Det er følgelig ikke mulig å redusere antallet ansatte 

innen brann og redning samt drift og vedlikehold ytterligere. På noen års sikt ligger det 

trolig en gevinst i å konkurranseutsette virksomheter i form av lavere personalkostnader, 

men gjeldende regelverk for virksomhetsoverganger må følges, noe som innebærer at 

inntjeningen blir mer langsiktig. Det er også viktig å sikre at en konkurranseutsetting av 

personellet samtidig genererer en reduksjon i konsernfunksjonene for å redusere de 

indirekte kostnadene hos Avinor.  

 

Om lufthavnsjefen, driftssjefen og butikksjefen skal inngå i konkurranseutsettingen, må 

utredes nærmere. Rimeligvis bør lufthavnsjefen og dennes kontor ikke 

konkurranseutsettes, ettersom de også fremmer spørsmål innen konsernfunksjonene hos 

Avinor samt at oppfølging av en driftsentreprenør bør gjennomføres på stedet. Avinors 

omorganiseringsprosjekt kan føre til endringer i denne strukturen. 

 

 
Figur 7 Organisasjonsskisse for Haugesund lufthavn, komplettert med konsernfunksjoner  

Avinor gjennomførte nylig et mer omfattende pilotprosjekt på Bodø lufthavn, dere hele 

driftsorganisasjonen ble konkurranseutsatt. Ledelsesgruppen ble komplettert med 

ytterligere en tjeneste for avtalekoordinering, mens den øvrige organisasjonen ble 

konkurranseutsatt.  
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Før Avinor fatter en beslutning om konkurranseutsetting av Haugesund lufthavn, bør 

resultatet fra Bodø lufthavn analyseres og evalueres. 

 

 

5.3 Konkurranseutsetting av konsernfunksjoner 

Et supplement til kontrahering av driften ville kunne være å konkurranseutsette deler av 

konsernstaben. Stabsenheter som Kommunikasjon og Ruteutvikling skulle kunne 

konkurranseutsettes. Samarbeidet med det lokale næringslivet i LUB har vist seg å gi 

stor vekst i utenrikstrafikken. Deler av denne fremgangen kan trolig tilskrives LUBs 

lokale forankring. En konkurranseutsetting av lufthavnens ruteutviklingsavdeling vil 

kunne skape en merverdi for regionen og bedre muligheter til regional samfinansiering, 

som sannsynligvis kreves for å lykkes.  

 

 

5.4 Milepælplan for gjennomføringen 

LFV Aviation Consulting ser mindre økonomiske gevinster i konkurranseutsetting av 

lufthavnens plasstjeneste samt brann og redning. Andre egnede deler er allerede 

konkurranseutsatt. 

 

Avinor bør vurdere resultatene fra Bodø lufthavn før det fattes en beslutning om 

konkurranseutsetting av virksomheter.  

 

Hvis pilotprosjektet i Bodø kan vise til gevinster gjennom konkurranseutsetting og 

Avinor beslutter å gå videre med det i Haugesund, kreves det en dypere studie av 

omfang og rammer. Det er svært viktig å ha med personellet i dette arbeidet, og derfor 

bør denne prosessen starte tidlig. Ved konkurranseutsetting av personell med særskilte 

kompetansekrav fra Luftfartstilsynet bør det også utarbeides sikkerhetsbevis («Safety 

Case»). 

 

Når det gjelder ATS-området, kommer det trolig til å bli mulig å konkurranseutsette 

dette. Her går utviklingen også i retning av fjernstyrte kontrolltårn. Initialkostnaden for 

å sette opp et fjernstyrt kontrolltårn er høy, og med det nåværende systemet låser man 

seg antagelig til én leverandør av personell. Uavhengig av om lufttrafikkledelsen blir 

værende på plassen eller fjernstyrt, er det en komplisert prosess som kommer til å ta 

lang tid.  

 

 

5.5 Fordeler og ulemper med en ny organisasjonsmodell 

Fordeler: 

- Følger lean-konseptet med å minimere kostnader. 

- Gir sannsynligvis en noe lavere driftskostnad per time hvis kontraheringen blir bra. 

- Lufthavnen har i dag en bra og effektiv organisasjon med lave sykemeldingstall, noe 

som også holder kostnadene nede. 
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Ulemper: 

- Det kan skapes et utenforskap innen Avinor. 

- Risiko for minsket driv og interesse fra personellet. 

 

 

6 NY DRIFTSMODELL I REGI AV LOKALE/PRIVATE AKTØRER 

6.1 Omverdensbeskrivelse 

6.1.1 Torp – Sandefjord 

Omverdensbeskrivelsen er basert på e-postintervju med Per Åge Nilsen og materiale på 

hjemmeside. 

 

Sandefjord lufthavn, Torp er den største norske lufthavnen utenfor Avinor. I 2014 hadde 

lufthavnen 1 7262 752 passasjerer, hvorav ca. 1 127 000 passasjerer var 

utenriksreisende. Lufthavnen er bygget som en militær lufthavn, men har parallelt med 

det hatt kommersiell trafikk siden 1957. Forsvaret forlot lufthavnen i 2006, og siden da 

har lufthavnen kun hatt sivil trafikk.  

 

Sandefjord Lufthavn As eies av Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune, 

Stokke kommune og Vestfold Flyplassinvest AS. Selskapet hadde 54 ansatte i 2014 og 

omsatte for ca. 317,2 millioner kroner med et overskudd på ca. 21 millioner kroner. I 

likhet med Haugesund har lufthavnen kombinert bakketjeneste samt brann, redning og 

sikkerhet. Widerøe Handling er representert på lufthavnen. Det er verdt å merke seg at 

Torp lufthavn har nesten dobbelt så mange passasjerer som Haugesund lufthavn. 

Innenriks finnes det direkteruter til Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Utenriks 

finnes det ruter til en lang rekke destinasjoner i blant annet Spania, Polen, Storbritannia, 

Latvia, Litauen, Romania, Bulgaria, Nederland og Danmark. 

 

 
Figur 8 Årspassasjerer Torp lufthavn, kilde www.torp.no 
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Lufthavnen har i løpet av de seneste årene gjennomført et stort antall investeringer i 

sikkerhetssystemer og terminalbygg. I 2014 ble et større tilbygg til passasjerterminalen 

tatt i bruk (budsjett 180 millioner kroner) og i 2015 ble renovering av start- og 

landingsbanen påbegynt med et budsjett på 220 millioner kroner.  

Lufthavnen fastsetter sine egne avgifter, og disse er publisert på lufthavnens 

hjemmeside. Her tillater man seg også å gjøre avvik fra gjeldende prisliste, slik at en 

operatør har muligheten til å forhandle med lufthavnen om avgiftene. I skrivende stund 

består det norske monopolet med hensyn til ATS-tjenester, men lufthavnen akter å 

gjennomføre en kontrahering av ATS-tjenestene så snart det blir mulig. 

 

6.1.2 Skellefteå City Airport, Sverige 

Byen Skellefteå ligger ca. 780 km nord for Stockholm. Lufthavnen har ca. 300 000 

passasjerer, hvorav brorparten er innenrikspassasjerer til Stockholm. Lufthavnen var 

tidligere en av de statlig eide og drevne lufthavnene i Sverige, men ble i 2008 underlagt 

kommunalt hovedansvar med Skellefteå kommune som eier. 

 

Før overtagelsen fantes det et stort antall spørsmål dels omkring selve eierskiftet, men 

også omkring lufthavnens fremtidige utvikling og hvordan den nye eieren skulle drive 

virksomheten videre. Fremfor alt var tilgjengeligheten til Stockholm et spørsmål av 

sentral betydning, men også mulighetene til chartertrafikk og regulær utenlandstrafikk 

ble diskutert.  

 

Forut for eierskiftet ble det ført en rekke forhandlinger, der arbeidsrettslige og juridiske 

vilkår ble vedtatt og verdiene av eksisterende aktiva ble kartlagt. Etter at vilkårene var 

vedtatt, var eierskiftet en proformasak som imidlertid krevde mye praktisk arbeid, alt fra 

skifte av administrative systemer til reforhandling av enkelte avtaler osv. 

 

Lufthavnens utvikling etter eierskiftet har vært svært positiv til tross for at to av 

Swedavias større lufthavner ligger forholdvis nær. Luleå lufthavn ca. 120 km nord for 

og Umeå lufthavn omtrent like langt sør for Skellefteå, begge med ca. en millioner 

passasjerer per år. Hovedgrunnen til fremgangen er avstanden til Stockholm og behovet 

for å kunne komme seg dit i løpet av dagen, noe som i praksis bare går med fly.  

 

Samtidig er den nye eieren både engasjert og interessert samt innforstått med 

lufthavnens verdi for regionen. Dette har medført et stort fokus på å utvikle 

virksomheten, noe som har ført til at det har blitt foretatt en rekke investeringer, på tross 

av at lufthavnens eget resultatregnskap er negativt. Regionen anser at kostnadene 

forbundet med lufthavnen er mindre enn verdien for regionen, og har valgt å satse på 

investeringer som kan trekke til seg nye operatører og reisemål.  

 

Eksempler på prosjekter er blant annet oppgradering av lufthavnens referansekode samt 

utbygging av stasjonsplattformen. Begge disse tiltakene ble gjennomført for å kunne ta 

imot flere og større fly, og er eksempler på investeringer som er gjort i nær fortid. 

Dessuten pågår det (2016) planlegging med tanke på en forlengelse av rullebanen. 
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6.2 Forslag til ny organisasjon for lufthavndrift 

Lufthavnens organisatoriske inndeling avhenger i stor grad av den nye eierstrukturen. 

Tenkelige eierstrukturer er: 

 

- Kommunene i samarbeid med regionen overtar eierskapet av lufthavnen. 

- Private aktører overtar virksomheten. 

- En global lufthavneierorganisasjon.  

 

Ved en kommunal overtagelse vil både eierskap og drift kunne gå over i kommunal 

virksomhet. Et alternativ er at den kommunale eieren kontraherer drift av lufthavnen fra 

et eksternt selskap.  

 

En privat regional eier har de samme mulighetene som en kommunal aktør, men har 

antagelig en annen profittinteresse for funksjonen lufthavn. En privat aktør har 

imidlertid større fleksibilitet når det gjelder investeringer og kontrahering av både 

leverandører og systemer enn en kommunal aktør. Private eiere kan også se gevinst i 

virksomheter utenom funksjonen lufthavn, f.eks. hotell- og restaurantnæring eller 

temaparker og andre turistmål. 

 

En eier uten lokal tilknytning ser antagelig mer på den økonomiske gevinsten i driften 

av lufthavnen. En slik eier har trolig dokumentert erfaring fra lignende forretninger, 

tekniske systemer og back office-løsninger som kan implementeres direkte på 

Haugesund lufthavn. 

 

Ved en kommunal overtagelse finnes det antagelig forutsetninger for å innlemme 

lufthavnen i allerede eksisterende strukturer. Flyoperative systemer må antagelig kjøpes 

inn og det kan bli nødvendig å ansette personell til å ta seg av dette.  

 

Det er rimelig å anta at lufthavnens administrative avdeling må utvides med én eller 

flere administratorer for lufttrafikkledelse og flyoperative systemer. Det bør allerede 

finnes markeds- og kommunikasjonsavdelinger i den nye eierens øvrige organisasjoner. 

 

Lufthavnens plassorganisasjon styres for en stor del av både kompetansekrav og 

minimumsbemanning fra konsesjonsmyndigheten. Haugesund lufthavn ligger i dag på 

et minimum i forhold til kravene for brann og redning.  

 

I dag er funksjonene vakthold og sikkerhetskontroll outsourcet. Avtalen er inngått av 

Avinor og blir trolig vanskelig å reforhandle til samme vilkår for et mindre 

lufthavnselskap. Derfor kan det bli aktuelt å insource denne virksomheten, noe som 

også kan gi andre muligheter for ytterligere arbeid med multikompetansetenkning.  

 

Mer dyptgående organisasjonsmodeller må utredes i samarbeid med en ny tenkt eier. 
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6.2.1 ATS-tjenester  

Norges regjering har bestemt at yting av flysikringstjenester (ANS – Air Navigation 

Services) skal konkurranseutsettes for å oppnå kostnadseffektivitet, samtidig som 

nåværende sikkerhets- og forsvarsstandarder samt tjenestekvalitet opprettholdes. 

 

Med noen få unntak i form av private lufthavner ytes flysikringstjenestene av ett enkelt 

nasjonalt monopol, Avinor Flysikring («Flysikring»), et heleid datterselskap av Avinor 

AS. Flysikring ilegger lufthavnoperatørene avgifter og de betaler gjennom avgifter som 

pålegges luftfartøyene. Bare de fire største lufthavnene kan dekke disse kostnadene. De 

andre Avinor-eide lufthavnene avhenger av store subsidier fra de kommersielle 

inntektene. Slike subsidier finnes ikke for de private lufthavnene, slik som Torp og 

Rygge. 

 

Av rapporten «Study into Air Navigation Services to be opened to Competition in 

Norway» utarbeidet av Helios i Storbritannia, som ble publisert i november 2015, 

fremgikk det at Haugesund er én av lufthavnene sammen med fem andre (Oslo, 

Stavanger, Bodø, Ålesund, Kristiansund) som vil være egnet for konkurranseutsetting 

som en gruppe, ettersom innflygingskontroll- og tårnkontrolltjenestene er geografisk 

atskilt. Dette gjør det enklere å identifisere oppdelingen av tjenestene og reduserer 

risikoen for duplisering av kostnader. På den måten unngår man fragmentering samtidig 

som man maksimerer potensielle fordeler og bevarer markedets frihet til å foreslå 

løsninger. Avinor har planlagt innføring av fjernstyrte ATS-tjenester ved Haugesund 

lufthavn innen 2020. 

 

Selv om det kan ta ett år eller mer å sette opp et anbud, vil det være gjenstand for mange 

hindringer som vil skape betydelige forsinkelser før de er løst. Disse er knyttet til 

sikkerhet, bemanning, avgifter og kostnadsinndekning, militære krav, organisering av 

tjenestene, driftsaspekter, flynavigasjonstjenester (CNS) og tekniske grensesnitt, aktiva 

og investeringer, fjernstyrte kontrolltårn, markedsattraktivitet og anskaffelser. 

 

 

6.3 Milepæler for overtagelse av lufthavn 

Erfaringer vedrørende kommunal/privat overtagelse av lufthavn i Sverige er studert og 

sammenfattet nedenfor. Det vurderes dithen at samme prosess kan anvendes på norske 

lufthavner.  

 

Samferdselsdepartementet må innledningsvis gi Avinor i oppdrag å selge Haugesund 

lufthavn og definere kriteriene for dette. 

 

Deretter bør det foretas en grunnleggende verdivurdering av lufthavnens infrastruktur 

og hvilke deler som skal inngå i salget. En grundig verdivurdering er viktig både for å 

fastslå salgsverdien, men også for å fastslå forsikringsverdien etter overtagelsen. Ved 

salget må også ansvaret for «gammel gjeld», f.eks. når det gjelder miljø, tas hånd om og 
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verdivurderes. Verdivurderingen bør også innbefatte planlagte og kommende 

investeringsbehov. 

 

All gammel dokumentasjon må sammenstilles og deles opp mellom ny og gammel eier. 

Som statlig selskap stiller Avinor antagelig andre krav til arkivering og sporbarhet enn 

en privat/kommunal aktør. Derfor er det viktig å komme til bunns i dette spørsmålet. 

 

Eierstrukturen til den nye eieren må gjennomgås og sikres i overensstemmelse med 

gjeldende myndighetskrav og tillatelse. Kjøperens organisasjon må overta konsesjonen 

for drift og sertifikatet for lufthavndrift. Regelverket for lufthavndrift stiller krav på 

personnivå til lufthavnorganisasjonen, og derfor er det viktig for den nye eieren å sikre 

at det er tilstrekkelig kompetanse igjen på lufthavnen. 

 

Ved skiftet/driftsovertagelsen kreves det som oftest at alle gjeldende avtaler, både med 

kunder og leverandører, er reforhandlet og overføres til det nye selskapet. Det vil 

sannsynligvis også bli stilt krav om at Avinors varemerke fjernes fra lufthavnen. Det 

innebærer at all bekledning, skilt osv. må byttes ut eller modifiseres.  

 

Det anbefales også på det sterkeste å påbegynne prosessen med overtagelse av 

virksomhet, forhandlinger med så vel personell som personalorganisasjoner i så god tid 

som mulig. 

 

Videre blir det en overgang både med hensyn til datanett og IT-system. En lufthavn har 

en rekke ulike helt spesifikke IT-systemer. Noen av dem vil trolig inngå i salget, mens 

andre må kjøpes inn på nytt. 

 

Man bør i god tid ha det klart for seg hvordan all lufttrafikkledelse skal utføres samt 

forvaltningen av utstyret til lufttrafikkledelse. 

 

Ved overtagelsen forsvinner også slike konsernstøttefunksjoner som økonomi og 

fakturabehandling, bokføring, systemovervåking, kommunikasjon osv. Avhengig av 

eierstrukturen kan disse funksjonene finnes i den nye organisasjonen, men det kan også 

hende at de må opprettes i lufthavnens organisasjon. 

 

 

7 DRØFTING 

Regionen og en gruppe private investorer har aktivt markedsført regionen overfor 

lavprisflyselskaper og turistsektoren i utlandet med nyttige nye konsepter som f.eks. 

«GoToNordic.no» og «GoTo.no». Disse to siste ideene er basert på etableringen av et 

nettverk av mindre lufthavner i Europa som samarbeider for å endre maktbalansen bort 

fra lavprisflyselskapene. Disse lokale initiativene er basert på viktigheten av 

velfungerende flyplassnettverk som dekker behovene til lokal industri, næringsliv og 

innbyggerne. Disse tilnærmingene er viktige ved planleggingen av strategiske trekk. Et 

annet forhold er at denne policyen har vist seg å svekke lavprisflyselskapenes for store 

forhandlingsmakt og styrke de mindre lufthavnenes forhandlingsmakt.  
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Avinor pålegger en policy om likebehandling av alle selskapets lufthavner. Avinor 

oppgir at i løpet av de siste 15 årene har det blitt brukt 340 millioner kroner på 

Haugesund lufthavn. Disse investeringene er gjort for å etterleve nye regler, men også 

for at økte passasjertall skal komme fra internasjonale passasjerer. Per i dag har ikke 

lufthavnen noe direkte behov for ytterligere kapasitetsinvesteringer, men det finnes 

andre potensielle investeringer for å øke den økonomiske inntekten og trekke til seg nye 

passasjerer. 

 

For øyeblikket har Avinor flere pågående kapitalinvesteringer. Ifølge Moodys Investor 

Relations datert 10. august 2015 har Avinor pågående investeringer for årene 2014–

2019 i størrelsesorden 24 milliarder kroner.  

 

Avinors investeringsmodell er basert på en komplisert algoritme for å støtte alle 

lufthavner i Avinor-selskapet i like stor grad. Internasjonalt omtales Avinor som en 

ansvarlig og kostnadseffektiv lufthavneier. Utgangspunktet for Avinors økonomistyring 

er at økonomien er strengt basert på inntektene og utgiftene på de lokale lufthavnene. 

Fra Avinors ståsted kan Haugesund lufthavn betraktes som en tapsbringende lufthavn 

som må støttes med fortjenesten fra de store lufthavnene i gruppen. 

 

Avinor har uttalt at det er gode muligheter for at de kan forbedre lufthavnens 

økonomiske resultat for å gå i balanse innen et rimelig tidsrom. Avinor søker for tiden 

etter god driftsøkonomi og effektivitet ved å implementere et «lean-konsept» på alle 

lufthavner.  

 

Lean-konseptet innebærer at driftskostnader og investeringer som ikke er en del av 

kjerneaktivitetene, vil bli redusert eller fjernet. Globalt synes det som om lufthavner 

som går med tap blir presset med et lean-konsept, ettersom de får mindre 

oppmerksomhet. 

 

Regionen påpeker viktigheten av de internasjonale rutene ved Haugesund lufthavn, og 

frykter at disse destinasjonene vil forsvinne når avtalen med Avinor utløper i 2018. 

Uavhengig av den internasjonale trafikken er antallet passasjerer til og fra Oslo ikke 

ubetydelig og det skaper et godt utgangspunkt for den fremtidige lufthavnutviklingen, 

med eller uten internasjonal trafikk.  

 

Regionen mener naturligvis at en velfungerende lufthavn er et avgjørende element som 

støtter økonomiske og sosiale aktiviteter i regionen. Følgelig ønsker regionen forståelig 

nok å utvikle lufthavnen og øke passasjervolumene mer enn Avinor. Mesteparten av 

virksomhetene i regionen har gjentatte ganger uttalt at en lufthavn er en nødvendig 

forutsetning for at de skal bli værende i regionen. Gitt betydningen lufthavnen har for 

attraksjonsverdi og økonomiske inntekter, er det ikke av stor betydning å ha en 

kostnadsnøytral lufthavn.  

 

Med en sterk finansiell eier, muligens sammen med kommunene som omgir lufthavnen, 

er en kostnadsnøytral lufthavn ikke førsteprioritet. Hovedprioriteten vil være å trekke til 
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seg nye passasjerer, nye turister og beholde selskapene i regionen. Dette krever en sterk 

lufthavn og motiverer til nye investeringer i en lufthavn som går med tap, ettersom det 

vil være av verdi for regionen. 

 

Haugesund er godt egnet til å bli en lufthavn for lavprisflyselskaper for omlandet rundt 

Haugesund samt for Bergen og Stavanger. De har allerede omfattende erfaring fra 

vellykket håndtering av lavprisflyselskaper, og de har slått inn på en linje hvor de søker 

etter likesinnede mindre lufthavner for å skape nettverk til gjensidig nytte. 

 

Som en avsluttende kommentar, og som er svært kontroversiell, kan det ikke herske 

noen tvil om at lufthavnen er bygd i et usedvanlig naturskjønt område. På den ene siden 

åpent hav med spektakulær utsikt langt ut i Nordsjøen. På den andre siden de tårnende 

fjellene med Folgefonna og Hardangervidda nasjonalpark. Hvis lufthavnen skulle 

mislykkes, vil eierne sitte igjen med et eksklusivt landområde på flere hundre mål som 

aldri vil kunne føres tilbake til den opprinnelige tilstanden. Uansett utfall, er det ingen 

tvil om at et slikt område vil bli revet bort av lokale interessenter til bolig- og 

næringsutviklingsformål.  

 

 

7.1 Foreslåtte alternative fremtidige løsninger 

7.1.1 Alternativ 1 – Avinor-modellen 

Dette alternativet innebærer at Avinor overtar hele styringen av lufthavnen, herunder 

alle driftsutgifter og -inntekter samt vedlikehold og investeringer. Avinor vil dekke 

driftstapene og fungere som kasserer for fremtidige investeringer. Vi forstår at Avinor 

vil bestrebe seg på å demme opp for tapene over tid for å gå i balanse samt fortsette å 

utvikle nye ruter med eller uten regional støtte. 

 

Scenarioet ovenfor innebærer at lufthavnen vil forbli som den er i dag. Det vil bli økt 

konkurranse fra Bergen og Stavanger når den nye veien åpner. Avinor vil trolig kutte de 

årlige utleggene til lufthavnen, og det er rimelig å anta at de ikke vil ta ansvaret for 

gjøre betydelige nye kjekt-å-ha-investeringer i infrastrukturen.  

 

Det er sannsynlig at lufthavnen kan eksistere i lang tid under Avinor på nivåer som går i 

balanse med nøye kontroll med personalkostnader, terminaltjenester og optimal 

eiendomsforvaltning. Det er imidlertid urimelig å forvente at lufthavnen vil utvikle seg 

fra å være en beskjeden regional norsk lufthavn.  

 

7.1.2 Alternativ 2 – Privat majoritetseierskap og offentlig minoritetseierskap 

Som beskrevet ovenfor synes det som om en optimal løsning vil være å teste aksepten 

for å plassere majoritetseierskapet i hendene på lokale investorer i privat sektor. 

Grunnene er åpenbare – eiere i privat sektor vil kjempe for lufthavnen og gjøre så mye 

som mulig for å sikre at den er lønnsom på lang sikt. Naturligvis vil regional offentlig 

sektor fortsatt være minoritetseier. Man kan imidlertid trygt anta at en 
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majoritetsinteresse på private hender trolig vil føre til tøffere forhandlinger med de ulike 

aktørene enn er majoritetseier i regional offentlig sektor.  

 

Det er mange iboende risikoer, utfordringer og usikkerheter knyttet til investeringer i 

lufthavnen. Den nye veien, konkurransen fra Bergen og Stavanger lufthavn, 

lavprisflyselskapenes opptreden, forhandlinger med andre mindre lufthavner, 

oljebransjens fremtid, vedtak fattet av fremtidige regjeringer vedrørende mindre 

lufthavner. Alle disse elementene er i beste fall utfordrende og takles trolig best 

gjennom entreprenørskap, som synes å være høyst levende og oppegående i regionen. 

 

Denne løsningen byr imidlertid på en god mulighet til vedvarende og innovativ 

passasjerutvikling med lavprisflyselskaper på grunn av den geografiske plasseringen i et 

nedslagsfelt på én million beboere, potensialet til å tilby lavere landingsgebyrer samt 

rullebanens nærhet til oppstillingsplattformen. 

 

Erfaring fra Sverige har vist at et salg etter armlengdeprinsippet av en lufthavn fra staten 

til en regional offentlig sektor og private investorer innebærer komplekse forhandlinger, 

ettersom evalueringen av en eksisterende lufthavn som går med tap må ta i betraktning 

nåværende tilstand og de nødvendige investeringene i et lengre perspektiv.  

 

Til slutt, hvis ting skulle gå fra vondt til verre, kan lufthavnen alltids opparbeides til et 

bolig- og næringsområde. Selv om dette ganske visst er et kontroversielt anliggende, 

kan det ikke være noen tvil om at rullebanen og terminalen befinner seg på en av de 

fineste tomtene i regionen. 

 

 

8 ANBEFALINGER 

LFV Aviation Consultings konklusjoner er at det finnes to veier å gå. Hvis staten mener 

at lufthavnen skal fortsette å utvikle seg som en lufthavn for utenrikstrafikk med en 

orientering mot feriedestinasjoner og lavprisflygninger, kan dette sannsynligvis gjøres 

best utenfor Avinor. Dette forutsetter en sterk og interessert eier og medfører selvsagt en 

økt risiko for at kostnadsmassen blir for stor på grunn av fremtidige regelendringer eller 

eierens investeringsvilje. 

 

Hvis staten mener at Haugesund er så strategisk viktig for innenriksflygningen og vil 

garantere for lufthavnens fremtid, men med risiko for lavere passasjertall for 

utenrikstrafikken, bør lufthavnen ikke gå over i privat/regionalt eie. I Avinors direktiv 

inngår det å drive lufthavnen effektivt, noe som på sikt bør føre til lavere 

driftskostnader. LFV Aviation Consulting foreslår i dette alternativet at Avinor får 

råderett over den fremtidige driftsmodellen. 

 

LFV Aviations Consultings anbefaler å gi Avinor i oppdag å selge eller overlate 

lufthavnen til en privat eller kommunal aktør, og la vedkommende aktør fortsette å 

utvikle lufthavnen i egen regi. 


