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Sammendrag 

I Forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) «Et Forsvar i endring», som ble publisert 1. oktober 2015, 

ble det framlagt planer om å legge ned Andøya flystasjon og å fase ut de maritime overvåkings-

flyene P-3 Orion fra den militære strukturen. Utfasingen av P-3 Orion-flyene skal etter planen 

starte i perioden 2017-2020 og Andøya flystasjon foreslås med dette å legges ned i løpet av pe-

rioden 2021-2028. For å ivareta behovet for maritim overvåking foreslås det i FMR at nye over-

våkingsfly og ubemannede luftfartøy samles i en overvåkingsskvadron og samlokaliseres med 

QRA (Quick Reaction Alert)-beredskapen på Evenes flystasjon.  

I denne rapporten kartlegges og beregnes kostnadene for Forsvaret ved å legge ned Andøya fly-

stasjon. I tillegg beregner vi de regionale ringvirkningene som følge av denne nedleggelsen. I 

denne analysen har vi spesielt fokus på kostnadene for Forsvaret, samt konsekvensene for den 

sivile lufthavnen på Andenes og næringsklyngen ved Andøya Space Center. 

Forsvaret 

Konsekvensene ved å legge ned driften på flystasjonen vil blant annet avhenge av hva tomten 

skal brukes til etter at den militære basen er lagt ned. Vi legger til grunn at den sivile lufthavnen 

på Andenes viderefører driften. Videre tar vi for oss to alternativer for Andøya Test Center (ATC), 

Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring av Andøya Test Center.  

ATC er spesialisert på testing av utstyr og våpen til militære formål, og samarbeider tett med mi-

litært personell på Andøya flystasjon. Dessuten benyttes den militære infrastrukturen i forbin-

delse med testingen. En nedleggelse av Andøya flystasjon vil derfor ha store konsekvenser for 

ATC. Motsatt er Andøya sentral for Forsvaret som eneste lokasjon i Norge hvor Forsvaret kan 

gjennomføre denne type tester. ATC, med mobilt utstyr, rakettskytefelt og ekspertise, er en nød-

vendig brikke i dette. Alternativet er trolig å gjennomføre testene i California, noe som vil inne-

bære en betydelig økning i testkostnader for Forsvaret. Dermed burde det være betalingsvillig-

het i Forsvaret for å opprettholde Andøya-området til testformål – selv etter en nedleggelse av 

operativ virksomhet ved Andøya flystasjon. Dette krever imidlertid at Forsvaret opprettholder 

nødvendig infrastruktur på flystasjonen eller betale ATC en høyere pris for testing for at ATC skal 

kunne overta infrastrukturen. 

En nedleggelse og flytting av Forsvarets virksomhet fra Andøya til Evenes innebærer store kost-

nader, men også potensielle effektiviseringsgevinster. Kostnads- og effektiviseringselementene 

kan dermed grovt deles inn i fire: 

 Investeringer knyttet til oppbygging av ny infrastruktur på Evenes

 Nedleggelseskostnader på Andøya knyttet til sanering og utfasing av bygningsmasse

 Flyttekostnader i forbindelse med flytting av personell og materiell

 Endrede driftskostnader som følge av samlokalisering på Evenes og nedbemanning
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I alternativet med nedleggelse av Andøya Test Center har vi beregnet den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten til 111 millioner kroner over analyseperioden på 40 år. I tillegg inngår investe-

ringer på flystasjonen på Evenes og innkjøp av nye bemannede og ubemannede overvåkingsfly 

som vi ikke har prissatt i denne analysen. Det er imidlertid grunn til å tro at disse kostnadene vil 

være betydelige, og vil trolig føre til at dette alternativet ikke blir lønnsomt gitt våre forutset-

ninger. Av de kostnadene vi har regnet på er det betydelige kostnader knyttet til nedleggelse og 

flytting av personell og materiell til Evenes. Dette er store engangskostnader som kommer i lø-

pet av de første årene etter nedleggelsene. I tillegg bidrar økte kostnader i forbindelse med tes-

ting av våpen og utstyr til å trekke ned den bedriftsøkonomiske lønnsomheten i dette alternati-

vet. På den motsatte siden bidrar samlokalisering med QRA-basen på Evenes til potensielle ef-

fektiviseringsgevinster gjennom blant annet lavere bemanning, lavere vedlikeholdskostnader og 

lavere logistikkostnader. Dette gir store innsparinger på det årlige budsjettet for Forsvaret, og gir 

en positiv nåverdi for Forsvaret dersom man ser hele perioden under ett. Kostnadene og gevins-

tene oppsummeres i Tabell 1 og i Figur 1 vises utviklingen i nåverdiberegningen over tid.  

I alternativet hvor Andøya Test Center videreføres har vi beregnet den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten til 512 millioner kroner over analyseperioden på 40 år. I dette alternativet legger 

vi til grunn at infrastrukturen på flystasjonen på Andøya beholdes slik at ATC kan videreføre sin 

drift. Dette alternativet inneholder derfor betydelig lavere nedleggelseskostnader. I tillegg vil 

økningen i testkostnadene for Forsvaret være mye lavere i dette alternativet, som følge av at 

testingen kan gjennomføres i Norge. Samtidig vil en opprettholdelse av infrastrukturen på 

Andøya flystasjon innebære lavere besparelser i driftskostnadene som følge av økt bemanning 

og videreføring av drift på Andøya. Man kunne tenkt seg en annen organisering, der ATC overtar 

infrastrukturen og at Forsvaret således vil måtte betale en høyere pris. Dette vil imidlertid ikke 

endre regnestykket. 
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Tabell 1 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Andøya flystasjon 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Andøya Test Center 

Videreføring av Andøya 
Test Center 

Investeringer på Evenes --- --- 

Nedleggelseskostnader på Andøya -359 -27 

- Saneringskostnader -423 -49 

- Tomtesalg 39 0 

- Salg av bolighus 25 22 

Flyttekostnader -188 -167 

- Kostnader ved flytting av materiell -30 -30 

- Kostnader flytting av personell -39 -39 

- Kostnader ved pendling -66 -66 

- Kostnader ved nedbemanning -52 -31 

Driftskostnader 658 706 

- Endring lønnskostnader 663 398 

- Endring andre driftskostnader 823 412 

- Økte testkostnader -828 -103 

Samlet lønnsomhet 111 512 
Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av legge ned Andøya flystasjon i to alternativer, Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring 

av Andøya Test Center. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens drift på Andøya flystasjon (nullalternativet). 
Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-prissatte virkninger). 

Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2023–2062, diskontert til åpningsåret 2023.  

Figur 1  
Nåverdiutvikling i de to alternativene - Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring av And-
øya Test Center 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Kostnadsanslagene er usikre. Så langt det er mulig har vi basert anslagene våre på offentlig infor-

masjon. I de tilfellene der bakgrunnsmaterialet ikke har vært tilgjengelig er anslagene basert på 

vårt beste skjønn.  

Vi har også gjennomført sensitivitetsanalyser for å belyse usikkerheten i kostnadsanslagene våre. 

I et lavt og høyt alternativ til hovedanalysen ser vi på virkninger av å endre på forutsetningene 

knyttet til saneringskostnadene og testkostnadene til Forsvaret. I Høyt alternativ finner vi at 

lønnsomheten forverres til -941 millioner kroner i analyseperioden. I Lavt alternativ gir bereg-

ningene en positiv bedriftsøkonomisk lønnsomhet på 486 millioner kroner.  

Alternativet der Andøya Test Center videreføres er i stor grad upåvirket av de to usikkerhetsbe-

regningene. I Lavt og Høyt alternativ gir lønnsomhet på henholdsvis 527 og 498 millioner kroner. 

Regionale virkninger 

Andøya flystasjon sysselsetter en betydelig andel av befolkningen i Andøy kommune. En nedleg-

gelse av denne aktiviteten medfører store konsekvenser for befolkningen og øvrig næringsliv 

gjennom bortfall av arbeidsplasser. Disse effektene består av det direkte sysselsettingsfallet ved 

flystasjonen, Andøya Space Center (ASC) og Andøya Test Center (ATC). I tillegg kommer de indi-

rekte virkningene dette gir for leverandører av varer og tjenester til disse aktørene og videre 

konsekvenser for offentlig og privat sektor i kommunen som opplever redusert etterspørsel.  

Vi har beregnet de samlede regionale ringvirkningene til 533 sysselsatte i tilfellet hvor både For-

svaret og ATC nedlegges. Dette gir en reduksjon i sysselsettingen på hele 21 prosent i Andøy 

kommune. Dersom Andøya flystasjon kun nedskaleres beregnes sysselsettingsreduksjonen til 

478 personer. Dette betyr en nedgang i sysselsettingen i Andøy kommune på 19 prosent sam-

menlignet med 2014. Ringvirkningene på sysselsettingen oppsummeres i Figur 2.  

Figur 2  
Regionale ringvirkninger på sysselsetting ved de to alternativene - Nedleggelse av Andøya flystasjon 
og videreføring Andøya Test Center (ATC).  

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse
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Beregnet sysselsettingsnedgang tilsier befolkningsnedgang over tid, enten i form av økt fraflyt-

ting eller redusert tilflytting. Under forutsetningen om konstant forhold mellom sysselsetting og 

befolkning, reduseres befolkningen over tid med i overkant av 1 000 personer dersom Andøya 

flystasjon og Andøya Test Center (ATC) legges ned. En situasjon der ATC viderefører aktiviteten 

gir en sysselsettingsnedgang på 19 prosent, og en langsiktig befolkningsnedgang på i overkant av 

950 personer. 

Nedgangen i befolkning og sysselsetting reduserer passasjergrunnlaget for den sivile lufthavnen 

Andenes. Befolkningsnedgang reduserer etterspørselen etter fritidsreiser og redusert sysselset-

ting reduserer etterspørselen etter arbeidsreiser. Avinors inntekter fra Andenes lufthavn vil der-

med reduseres. Kostnadssiden bestemmes i større grad av gjeldende infrastruktur og bortfall av 

den eksisterende kostnadsfordelingsmodellen mellom Forsvaret og Avinor. Dette øker driftskost-

nadene for Avinor.  

Effekten på Avinor-konsernets driftsøkonomi er likevel marginal. Dette følger av at det reduserte 

passasjergrunnlaget til Andenes lufthavn forventes omfordelt til øvrige lufthavner i området, for-

trinnsvis Evenes. Bortfallet av trafikkinntekter og flybevegelser ved Andenes motsvares av tilsva-

rende økninger over Evenes. Driftskostnadene antas uendret ved Evenes, slik at de samlede 

driftskostnadene i Avinor-systemet øker tilsvarende økningen ved Andenes.  

Gitt at Avinor er selvfinansierende er det rimelig å anta økte avgiftsinntekter tilsvarende kost-

nadsøkningen ved Andenes lufthavn. Dette betyr at alle reisende over Avinors 46 lufthavner må 

bære kostnaden ved økte driftskostnader ved Andenes lufthavn, selv om den er liten. Nettoef-

fekten er antatt å være null for Avinors driftsresultat i alternativet hvor ATC videreføres. 
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1. Bakgrunn og formål med oppdraget

I Forsvarsjefens fagmilitære råd «Et Forsvar i endring» som ble publisert 1. oktober ble det fram-

lagt planer om at Andøya flystasjon skal legges ned og at de maritime overvåkingsflyene P-3 

Orion skal fases ut av den militære strukturen. Utfasingen av P-3 Orion-flyene skal etter planen 

starte i perioden 2017-2020, og flyene skal være faset ut av strukturen i løpet av perioden 2021-

2028. Flyene vil i så fall bli erstattet av bemannede og ubemannede overvåkingsfly. Andøya fly-

stasjon foreslås med dette å legges ned i løpet av perioden 2021-2028. 

Samfunnsøkonomisk analyse ble engasjert av Andøy kommune for å kartlegge og beregne kost-

nader for Forsvaret av en eventuell nedleggelse av Andøya flystasjon, samt å gjennomføre en be-

regning av de regionale ringvirkningene som følge av denne nedleggelsen. I denne analysen har 

vi spesielt fokus på konsekvensene for den sivile lufthavnen på Andenes og næringsklyngen ved 

Andøya Space Center. 

I kapittel 2 gir vi en kort områdebeskrivelse av Andøya med fokus på befolkning, sysselsetting og 

næringsvirksomhet, samt dagens lufthavnstruktur og reisestrømmer med fly.  

I kapittel 3 beregner vi direkte og indirekte kostnader for Forsvaret av å legge ned Andøya flysta-

sjon og flytte til Evenes flystasjon. Basert på egne vurderinger etablerer vi to alternativer for 

Andøya Test Center (ATC), nedleggelse eller videreføring.  

Informasjon om den militære infrastrukturen, personell og framtidige planer er på nåværende 

tidspunkt gradert informasjon. Dette har gitt oss betydelige utfordringer i arbeidet med å kart-

legge og tallfeste de ulike kostnadene og gevinstene ved en nedleggelse av Andøya flystasjon. I 

de tilfellene hvor det ikke foreligger offentlig informasjon har vi lagt til grunn skjønnsmessige for-

utsetninger som vi dokumenterer i rapporten. På bakgrunn av dette beregner vi den bedriftsøko-

nomiske lønnsomheten for Forsvaret ved en nedleggelse av Andøya flystasjon og kostnader ved 

flytting til Evenes. Disse kostnadene sammenlignes så med nullalternativet, som er en viderefø-

ring av Andøya flystasjon som i dag. 

I kapittel 4 drøftes de regionale ringvirkningene av å legge ned Andøya flystasjon sammenlignet 

med dagens situasjon. Metodebeskrivelse av beregninger av regionale ringvirkninger og hvordan 

ulike effekter påvirker samfunnsøkonomisk lønnsomhet beskrives før den faktiske direkte, indi-

rekte og induserte sysselsettingseffekten av en nedleggelse av flystasjonen beregnes. Vi drøfter 

de dynamiske effektene for næringsliv og bosetting. Til slutt gjør vi rede for hvordan Avinors 

driftsøkonomi påvirkes av endrede flystrømmer til og fra Andenes flystasjon. 
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2. Områdebeskrivelse Andøy kommune

Dette kapittelet gir en kort områdebeskrivelse av Andøy kommune med fokus på befolkning, sys-

selsetting og næringsliv, samt dagens lufthavn, flystasjon og materiell. 

2.1 Befolkning 

Andøy er den nordligste kommunen i Nordland, og også den nordligste delen av Vesterålen. Per 

1. januar 2015 hadde Andøy omtrent 5 000 innbyggere på sine 656 kvadratkilometer på Andøya

og deler av Hinnøya. 

I middelalternativet i befolkningsframskrivingene til SSB er prognosen tilnærmet det samme fol-

ketallet for kommunen i 2040 som i dag. Administrasjonssenteret i kommunen er Andenes, som 

per 1. januar 2014 hadde 2 685 innbyggere, altså over halvparten av kommunens innbyggere. 

Andenes var tidligere en egen kommune, men ble i 1964 slått sammen med øyas to andre kom-

muner.  

Figur 2.2  

Befolkning i Andenes og resten av Andøy kommune. 

Kilde: SSB, Folke- og boligtellingene i 1960, 1970 og 1980 (Vassenden, 1987) 

Siden 1970-tallet har befolkningssentralisering og redusert aktivitet på flystasjonen og tilhørende 

leir gitt et kraftig fall i befolkningen. I dag er altså befolkningen i Andenes omtrent 70 prosent av 

hva den var i 1980, en gjennomsnittlig årlig befolkningsnedgang på 1,2 prosent. I kommunen 

som helhet har det vært en befolkningsnedgang på 38 prosent siden toppen i 1970. Et fåtall av 

Andøy sine nabokommuner har opplevd befolkningsvekst siden slutten av 1980-tallet, jf. Figur 

2.3. Det er kun Sortland kommune som har en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på mer enn 
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0,5 prosent i perioden etter 1985, med en årlig vekst på 0,7 prosent. Dette er på linje med den 

samlede befolkningsveksten i Norge i samme periode. 

Figur 2.3 

Befolkning per 1. januar 2015 for et utvalg kommuner i Lofoten/Vesterålen. Gjennomsnittlig årlig 

befolkningsvekst, 1985-2015.    

2.2 Sysselsetting og næringsliv 

Hovednæringene i kommunen er offentlig administrasjon og forsvar, anleggsvirksomhet samt 

øvrig offentlig tjenesteyting som helse og undervisning og fiske og fiskeforedling. Forsvaret sys-

selsetter hele 300 mennesker i Andøy kommune, noe som utgjør 12 prosent av de 2 600 arbeids-

plassene i kommunen.  

Sysselsettingen i Andøy kommune har vært tilnærmet uendret siden 2008, med en gjennom-

snittlig årlig vekst på 0,3 prosent. Dette er et halvt prosentpoeng lavere enn sysselsettingsveks-

ten nasjonalt i samme periode. 

Rundt 88 prosent av de sysselsatte i Andøy bor også i kommunen. Innpendlingen kommer i all 

hovedsak fra nabokommunen Sortland, men også fra andre nærliggende kommuner og kommu-

ner som Narvik, Bodø, Tromsø og Oslo. Det er få personer som daglig pendler over lange avstan-

der, men at en del er ukependlere til for eksempel Forsvarets aktivitet i kommunen.  
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Andøy kommune har en relativ stor anleggsnæring, da sysselsettingsandelen er relativt mye 

større i kommunen enn for eksempel på landsbasis. Næringen sysselsatte 475 personer i kom-

munen ved utgangen av 2014, en sysselsettingsandel på 18 prosent. Dette var betydelig høyere 

enn landsgjennomsnittet på én prosent.  

Sysselsettingsandelen på 17 prosent innenfor offentlig administrasjon og forsvar er også relativt 

mye høyere i Andøy kommune sammenlignet med norsk økonomi for øvrig der det utgjør seks 

prosent. En stor del av sysselsettingen innenfor denne næringen i Andøy kommune stammer fra 

Forsvarets aktiviteter (anslått til 300 av totalt 440 sysselsatte i næringen). Hvor stor andel av For-

svarets sysselsatte som pendler inn til Andøy kommune er vanskelig å anslå, men den samlede 

innpendlingen til kommunen er på 559 personer.  

Befolkningsveksten bestemmes i stor grad av tilgangen på arbeid enten i kommunen eller i kom-

muner innenfor pendleavstand. Sysselsettingsvekst fører som regel med seg en mer enn propor-

sjonal befolkningsøkning, da nye arbeidstakere enten stifter familie der dit de flytter eller har 

med seg en familie. Forholdstallet mellom bosatte og sysselsatte i Andøy kommune er 2,2. Som 

et overslag kan vi derfor si at for hver ekstra sysselsatt i Andøy, øker folkemengden med to per-

soner i gjennomsnitt. En reduksjon i sysselsettingen fører nødvendigvis med seg en tilsvarende 

nedgang i folkemengden. 

2.3 Lufthavn, rutetilbud og flymønster 

Andøya lufthavn, Andenes, er én av fem lokale lufthavner i området Lofoten/Vesterålen, jf. Figur 

2.4. Andenes har daglige avganger med Widerøe til destinasjonene Tromsø, Bodø, Stokmarknes, 

Harstad/Narvik. I tillegg opererer Norwegian med sommerruter og julerute direkte til Oslo. 

Fra sommeren 2015 eksisterer det én operativ rullebane ved Andenes på i underkant av 2 500 

meter (mot tidligere to operative rullebaner). Forsvarets aktivitet og Norwegians direkteruter 

med 737-800-maskiner krever rullebaner av denne størrelsen. Øvrig flytilbud med Widerøe kre-

ver derimot betydelig mindre rullebanelengde, minimum 800 meter for deres Dash 8-100, 8-200 

og 8-300 fly.   

I 2014 hadde Andenes lufthavn i underkant av 49 000 terminalpassasjerer. Dette er omtrent 

midt mellom passasjertallene over Lakselv og Sandane som hadde henholdsvis 60 000 og 37 000 

terminalpassasjerer i 2014, jf. Figur 2.4.  
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Figur 2.4  
Eksisterende lufthavner 

Figur 2.5 
Tusen terminalpassasjerer 2014. Kun inkludert lufthavner med færre enn én million terminal-
passasjerer. 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, GoogleMaps og Avinor 
Note: Influensområder defineres som nærmeste lufthavn målt som raskeste kjørevei fra kommunens rådhus. 

Kartgrunnlag: Kartverket© 
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Reisens formål fordeler seg mellom arbeidsreiser, fritidsreiser og pasientreiser som hovedkate-

gorier. Basert på den siste reisevaneundersøkelsen for fly i 2013 ble det anslått at i overkant av 

halvparten av reisene med Andenes lufthavn som destinasjon ble kategorisert som fritidsreiser. 

Dette inkluderer reiser i forbindelse med ferier, besøke familie og venner, deltakelse på sportsar-

rangementer eller reiser til og fra studiested. De resterende reisene ble kategorisert som ar-

beidsreiser (36 prosent) og pasientreiser (11 prosent).  

 Tabell 2.1 
 Fordeling av reiser etter formål, 2013. Andenes lufthavn (ANX). 

Formål Passasjerer Andel 
Reise til/fra arbeid 4 298 9 % 

Kurs, konferanse 5 901 12 % 

Salg, kjøp eller forhandlinger 1 038 2 % 

Kontakt med hovedkontor 621 1 % 

Service-/konsulentbistand 256 1 % 

Øvrige arbeidsreiser 5 020 11 % 

Besøke familie eller venner 16 382 34 % 

Helgetur 5 757 12 % 

Reise til/fra studiested 687 1 % 

Pasientreiser 4 988 11 % 

Reise til/fra sportsarrangement 
eller annet kulturarrangement 

367 1 % 

Øvrige fritidsreiser 2 185 5 % 

Sum 47 500 100 % 
Kilde: RVU-fly 2013, TØI 

Note: Vektet fordeling av passasjerer i RVU som oppgir ANX som endelig destinasjon 

Åpningen av Lofast i desember 2007 reduserte reisetiden fra Lofoten til Evenes betydelig. Det er 

likevel lange kjøreavstander mellom de lokale lufthavnene og fra de lokale lufthavnene til stam-

lufthavnene Bodø og Tromsø. For en reise sørover fra Andøya til Oslo er nærmeste alternativ 

Stokmarknes som ligger i underkant av to timer med bil sør for Andenes lufthavn.  

Store avstander til nærmeste alternative flytilbud sørover for befolkningen på Andøya genererer 

minimal lekkasjetrafikk. Omtrent 85 prosent av personer som reiser hjem til Andøy kommune 

benytter i dag Andenes lufthavn (Denstadli, Dybedal, & Thune-Larsen, 2014). Den lekkasjen som 

forekommer, skjer over Stokmarknes og Evenes med omtrent seks prosent hver. For turister 

som besøker Andøya er lekkasjen mindre. Hele 93 prosent av turister som besøker Andøya reiser 

over Andenes lufthavn. Tilnærmet all lekkasjetrafikken av turister skjer over Tromsø lufthavn, 

mest sannsynlig som en del av en rundreise i regionen.  
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Tabell 2.2 
 Kjørematrise 

 Andøya luft-
havn, Ande-
nes 

Stokmarknes 
lufthavn, 
Skagen 

Harstad/Nar-
vik lufthavn, 
Evenes 

Leknes luft-
havn 

Svolvær luft-
havn, Helle 

Bardufoss 
lufthavn, 
Bardufoss 

Stokmarknes luft-
havn, Skagen 

1t 50min     
 

Harstad/Narvik 
lufthavn, Evenes 

3t 7min 2t 5min    
 

Leknes lufthavn 
4t 2min 2t 43min 3t 22min   

 

Svolvær lufthavn, 
Helle 

2t 55min 1t 37min 2t 16min 1t 10min  
 

Bardufoss luft-
havn, Bardufoss 4t 51min 3t 49min 1t 47min 5t 4min 3t 58min 

 

Narvik lufthavn, 
Framnes 4t 15min 3t 13min 1t 12min 4t 28min 3t 22min 1t 51min 

 

Kilde: Google Maps 
Note: Raskeste kjøretid mellom lufthavnene 

 

Yrkesreiser med destinasjon Andenes lufthavn fordeler seg i stor grad i henhold til strukturen i 

næringslivet. Som nevnt over er de store næringene i Andøy kommune anleggsvirksomhet og of-

fentlig sektor. Dette gjenspeiler seg i at henholdsvis 15 og 26 prosent av yrkesreisene i 2013 til-

falt disse næringene, jf. Tabell 2.3. Yrkesreisene tilknyttet kraft, vannforsyning og bygge- og an-

leggsvirksomhet er over dobbelt så stor som landsgjennomsnittet.  

Yrkesreiser i forbindelse med offentlig admini-

strasjon og tjenester er noe høyere enn lands-

gjennomsnittet, men på lik linje med andre 

distriktskommuner som for eksempel Mosjøen 

og Sandnessjøen (Berg, et al., 2015). Denne 

gruppen av næringer inkluderer også yrkesrei-

ser i forbindelse med Forsvarets aktiviteter, 

men det er problematisk å tallfeste dette. Den 

drøye firedelen av yrkesreiser inkluderte like i 

overkant av 4 000 yrkesreiser i 2013.   

Restposten ‘Annet’ i næringsfordelingen av yr-

kesreiser er også relativt stor for Andenes luft-

havn sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Totalt antall yrkesreiser fordelt på næring og 

destinasjon Andøya i 2013 var i underkant av 

16 000, og rundt 4 200 av disse tilfalt restposten ‘Annet’. Én årsak til den høye andelen er at un-

dervisning inkluderes i samleposten og dermed all aktivitet i forbindelse med kurs og konferan-

ser knyttet til NAROM. Deltakelse på kurs/konferanse utgjør tolv prosent, i underkant av 6 000 

reiser, av de samlede reisene til Andenes lufthavn, jf. Figur 2.3. NAROM og de øvrige foretakene 

Tabell 2.3 
Næringsfordelte yrkesreiser, 2013. Andenes 
lufthavn (ANX) og landsgjennomsnitt. Prosent. 

Næring ANX Landsgjen-
nomsnitt 

Primær 8 0 

Olje, gass, gruve 5 23 

Industri 6 7 

Kraft, vannforsyning, bygg 
og anlegg 15 7 

Varehandel, hotell og res-
taurant 0 7 

Transport og lagring, tele-
kom 4 5 

Finans, bank og forsikring 5 4 

Andre private næringer 5 15 

Offentlig adm. og tjenester 26 19 

Annet 26 12 
 

Kilde: RVU-fly 2013, TØI 
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knyttet til de militære aktivitetene ved Andøya flystasjon tilskrives en stor andel av denne trafik-

ken.  

Ved en nedleggelse av Andøya flystasjon, og en samtidig nedleggelse av NAROM og ATC, er det 

rimelig å anta at en stor del av yrkesreisene, og særlig reisene knyttet til kurs/konferanse, bort-

faller. Dette drøftes mer utførlig under.  

2.4 Andenes lufthavn 

Avinors samfunnsoppdrag er, i henhold til vedtektene  

«(…) å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor og en samlet 

flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv 

og miljøvennlig måte, og sikre god tilgjengelighet for alle grupper reisende.» 

Virksomheten omfatter 46 lufthavner, inkludert Andenes lufthavn, samt kontrollsentraler og an-

nen teknisk infrastruktur. Morselskapet er selvfinansiert gjennom et solidarisk totalsystem. Over-

skuddene ved de store lufthavnene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er avgjørende for 

Avinors evne til å opprettholde et landsomfattende flyplassnett.  

Den sivile lufthavnen Andenes drives som en del av Avinors flyplassnett, men drar samtidig nytte 

av samlokaliseringen med den militære Andøya flystasjon. Forsvaret er lufthavnoperatør og eier 

av bygg og infrastruktur. Avinor drifter terminalområdet tilhørende den sivile luftfarten.  

Overlappende områder av den sivile og militære driften gjør at Forsvaret og Avinor kan fordele 

kostnader knyttet til fellesarealer og drift ved lufthavnen. De står selv ansvarlig for kostnadsele-

menter knyttet til henholdsvis militære og sivile krav til luftfart.  

Følgende kostnadselementer inngår i kostnadsmodellen: 

 Driftsmateriell  

 Maskiner, inventar og transportmidler 

 Kostnader til lokaler og tomt 

 Reparasjon, service og vedlikehold 

Kostnadselementer Avinor selv står for består hovedsakelig av lønn og personalkostnader, inn-

leie av sikkerhetstjenester1 og utgifter til intern kursing, reise, diett, forsikring, telefon etc.  

Avinors bemanning på Andenes er fra januar 2016 syv personer. Disse fordeler seg på admini-

strasjon (to årsverk), tårntjenester (fire årsverk) og teknikere (ett årsverk). I tillegg leies det inn 

sikkerhetstjenester av STAS som en del av Avinors sentrale anbudsavtale for sikkerhetstjenester. 

                                                        
1 Det er i dag en form for dobbeltdekning av sikkerhetstjenester ved lufthavnen på Andenes, da både Forsvaret 
og Avinor må forholde seg til sine egne sikkerhetskrav.  
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Ifølge SAFE2 sysselsatte STAS tolv personer ved Andenes lufthavn i 2015. Det er rimelig å anta at 

antall årsverk er noe lavere enn dette. 

Widerøe håndterer i tillegg bagasje og øvrige tekniske tjenester på sine fly ved Andenes. Ifølge 

SAFE sysselsatte Widerøe 17 personer ved Andenes lufthavn i 2015.  

Fra Avinors egen rapport om lufthavnstruktur fra våren 2015 (Avinor, 2015), vet vi at ingen av de 

lokale lufthavnene, herunder Andenes lufthavn, har inntekter som dekker kostnadene. Under-

skuddet dekkes av interne overføringer i samfinansieringen av Avinors 46 lufthavner.  

2.5 Andøya flystasjon  

Andøya flystasjon er en militær flystasjon som ligger inntil tettstedet Andenes, i Andøy kom-

mune. Det militære området utgjør et areal på ca. 12 000 daa (OPAK, 2015), inkludert infrastruk-

tur og areal som brukes av den sivile lufthavn. Det meste av arealet eies av Forsvaret.  

Andøya flystasjon ble operativ til militær bruk i 1957, mens sivil trafikk startet opp i 1964. Om lag 

300 personer har sitt daglige arbeid på Andøya flystasjon og fordeler seg slik:  

 133 Luftving, der 333 skvadron som opererer Orion-flyene er en underavdeling 

 FLO 

 Forsvarsbygg 

 Cyberforsvaret 

 E-tjenesten 

Alle har avdelinger på Andøya. Stasjonen er den eneste basen for maritime patruljefly (P-3 

Orion) i Forsvaret og bidrar til samarbeidet med NATO, og spesielt USA, med etterretningsinfor-

masjonen Orion-flyene og E-tjenesten skaffer til veie. Oppdraget går ut på overvåking av havom-

rådene, blant annet for å oppdage og følge bevegelsene til russisk marine, særlig ubåter.  

Oppgavene til 333 skvadron som opererer de seks Orion-flyene er både sivile og militære, blant 

annet i samarbeid med Kystvakta: Ubåt-søk og etterretningsarbeid for E-tjenesten, overvåking 

og kontroll av fiskeriaktivitet i Norges økonomiske sone, samt søk og redning (Orion-flyene har 

lengre rekkevidde enn Sea King-helikoptrene).  

P-3 Orion er firemotors anti-ubåt- og maritimt overvåkningsfly og første produksjonsmodell fløy i 

1961. Det norske Luftforsvaret har fire fly av typen P-3C og to fly av typen P-3N, alle stasjonert 

på Andøya flystasjon. P-3N-typen er spesialombygd for kystvaktoppdrag og ansvarsområdet in-

kluderer blant annet fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Til sammen 

dekker man 2,2 millioner kvadratkilometer, sju ganger Norges landareal.  

                                                        
2 Samfunnsøkonomisk analyses foretaks- og enhetsregister (SAFE) er en regnskapsmessig oversikt over alle 
norske foretak og virksomheter i perioden 2003-2014.  
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I 2016 har alle seks Orion-fly vært inne til såkalt «Aircraft Service Life Extension Program» (AS-

LEP) i Canada (Dalløkken, 2015). Dette er en svært omfattende og grundig oppgradering som tar 

12-14 måneder per flymaskin og gjør at Orion-flyene kan være operative i 20 år til. Til sammen 

har denne oppgraderingen kostet ca. 1,2 milliarder.  

I løpet av de siste ti årene har det blitt gjennomført flere infrastrukturinvesteringer og større 

vedlikeholdsprosjekter på Andøya flystasjon, med Forsvarsbygg som kontraktør: 

 Totalrenovering av hovedrullebanen i 2013/2014 for ca. 259 millioner kroner 

(Forsvarsbygg, 2015). Levetid på investeringen er anslått til 15 år.  

 Ny mannskapsforlegning og et nytt kjøkken- /messebygg til en verdi av 64 millioner kro-

ner i 2011 (Forsvarsbygg, 2011). 

 Nytt flytårn i 2009/2010 til ca. 50 millioner kroner. 

 Nytt forsyningslager med en kontraktsverdi på ca. 20 millioner kroner i 2009 

(Forsvarsbygg, 2011). 

 Nytt verkstedbygg for Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) til en verdi av ca. 40 millio-

ner kroner i 2006 (Forsvarsbygg, 2011).  

E-tjenesten på Andøya flystasjon ble etablert i 1974. Stasjonens viktigste oppgave er maritim 

overvåkning og strategisk varsling. Dessuten fungerer E-tjenesten som en innsamlingsressurs. De 

samarbeider med 333 skvadrons overvåkingsfly om et av Norges viktigste oppdrag for NATO: Å 

overvåke nordområdene og samle informasjon om russisk aktivitet. Grunnet hemmelighets-

stempling er det uklart hvor mange som jobber i E-tjenesten på Andøya.  

2.6 Andøya Space Center og datterselskaper 

Andøya Space Center (ASC) er et aksjeselskap som eies 10 % av Kongsberg Defence & Aerospace 

og 90 % av Nærings- og fiskeridepartementet, forvaltet av Norsk Romsenter. ASC, som tidligere 

het Andøya Rakettskytefelt, er morselskapet til både Andøya Test Center (ATC) og Nasjonalt sen-

ter for romrelatert opplæring (NAROM). Disse tre er samlokalisert på Oksebåsen på Andøya, fem 

km sørvest for Andenes. ASC disponerer et rakettskytefelt som brukes til testing av våpensyste-

mer, missiler og oppskyting av forskningsraketter, i tillegg til andre vitenskapelige formål.  

2.6.1  Andøya Space Center (ASC) 

ASC er en av Nord-Norges mest høyteknologiske bedrifter. Det er registrert 67 ansatte i ASC per 

november 20153. ASC eier og driver ALOMAR-observatoriet som befinner seg på toppen av fjellet 

Ramnan på Andøya og brukes til atmosfæreforskning. Selskapet har mange nasjonale og interna-

sjonale kunder, blant andre ESA, NASA, JAXA (Japans romorganisasjon), DLR (Tysklands romorga-

nisasjon) og flere universiteter og institutter. Universiteter og institutter fra åtte ulike land har 

installert instrumenter på stedet og bidrar til driftskostnader.  

                                                        
3 SAFE 
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2.6.2  Andøya Test Center (ATC) 

ATC er spesialisert på testing av utstyr og våpen til militære formål. Dette inkluderer testing av 

missiler og raketter, flysystemer og ubemannede fly. Selskapet har per november 20154 ni an-

satte. ATCs lokasjon er svært god for sitt formål på grunn av tilgang til veldig store testområder 

med liten trafikkonflikt. 24 timer med lys per døgn om sommeren er en annen fordel ved loka-

sjonen. De bygger på mange tiår med kompetanse med blant annet rakettoppskyting og målein-

strumenter gjennom forskningsaktiviteten som har eksistert på Andøya. I tillegg er flystasjonen 

viktig for transport og støtte. Samarbeidet og fordelene flystasjonen gir er mangfoldige: (i) logis-

tikk, (ii) flykapasitet pga. lang rullebane og hangarer, (iii) mekanisk og teknisk støtte, (iv) forsvar-

lig håndtering, lagring og fjerning av eksplosiver og (v) innkvartering.  

I januar 2011 signerte FLO/Maritime Kapasiteter og ATC en avtale om skytefelttjenester for 

årene 2013 – 2015. Kontrakten hadde en ramme på 117,6 millioner kroner. Avtalen innebar at 

ATC skulle støtte FLO i gjennomføringen av fyringer med Naval Strike Missile (NSM) under Tek-

nisk Evaluering (Tekeval). Tekeval-fyringer av NSM fra Skjold- og Fridtjof Nansen-klassen av mari-

nefartøyer ble gjennomført i området rundt Andøya i mai og september 2013. ATC var skytefelt-

ansvarlig og foretok fram til 2013 omfattende investeringer for å kunne møte de nødvendige sik-

kerhetskravene til et skytefelt.  

I 2014/2015 etablerte ATC og Airbus i fellesskap en logistikktjeneste for flydeler til Orion-flyene. 

Et lignende samarbeid er tidligere satt i gang mellom Airbus og det tyske forsvaret for deres åtte 

Orion-fly. Aktivitetene startet opp i mai 2015. Samarbeidet er satt på plass for å sørge for en mer 

effektiv logistikktjeneste for etterforsyning av flydeler og komponenter til Orion-flyene. Forsva-

rets logistikkorganisasjon er teknisk ansvarlig for alt materiell i Forsvaret og har bidratt til avta-

len, som sørger for at flydeler blir tilgjengelige for Luftforsvaret mye raskere enn før. Dermed får 

Forsvaret tilgang til flere operative fly enn før, noe som gir mulighet for flere flytimer. ATC vil ha 

det lokale ansvaret for logistikktjenesten på Andøya. Som følge av denne avtalen og videre Tysk-

Norsk samarbeid vil Orion-flyene vil kunne driftes effektivt i ytterligere 20 år.  

2.6.3 Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) 

NAROM er samlokalisert med ASC og benytter seg av den eksisterende infrastrukturen ved ASC 

og forskningsstasjonen ALOMAR. NAROM ble åpnet i 2000 og er et ideelt aksjeselskap med ba-

sisbevilgninger over Kunnskapsdepartementets budsjett og har i dag 19 ansatte5. Det er årlig 

rundt 3000 kursdeltakere som besøker NAROM. 

 

                                                        
4 SAFE 
5 SAFE 
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3. Konsekvenser for Forsvaret av å legge ned Andøya 
flystasjon 

Forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) la i oktober 2015 fram planer om betydelige strukturend-

ringer i Forsvaret de neste årene. For Andøya luftstasjon innebærer de nye planene nedleggelse 

og en gradvis utfasing av de maritime overvåkingsflyene P-3 Orion. For å ivareta behovet for ma-

ritim overvåking foreslås det at nye overvåkingsfly og ubemannede luftfartøy samles i en overvå-

kingsskvadron og samlokaliseres med QRA (Quick Reaction Alert)-beredskapen på Evenes flysta-

sjon. De bemannede etterretnings- og overvåkingsflyene fases inn parallelt med at P-3 Orion tas 

ut av strukturen og Andøya flystasjon legges ned.  

Med dette som bakteppe beregner vi forventede kostnader for Forsvaret ved en nedleggelse av 

Andøya flystasjon og flytting av Forsvarets virksomhet til Evenes flystasjon. Konsekvensene ved å 

legge ned driften på flystasjonen vil blant annet avhenge av hva tomten skal brukes til etter at 

den militære basen er lagt ned. Vi legger til grunn at den sivile lufthavnene på Andenes viderefø-

rer driften. Videre tar vi for oss to alternativer som avhenger av videre drift av Andøya Test Cen-

ter (ATC), Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring av Andøya Test Center.  

ATC er spesialisert på testing av utstyr og våpen til militære formål, og samarbeider tett med mi-

litært personell på Andøya flystasjon. Dessuten benyttes den militære infrastrukturen i forbin-

delse med testingen. En nedleggelse av Andøya flystasjon vil derfor ha store konsekvenser for 

ATC. Motsatt er Andøya sentral for Forsvaret som eneste lokasjon i Norge hvor Forsvaret kan 

gjennomføre denne type tester. ATC, med mobilt utstyr, rakettskytefelt og ekspertise, er en nød-

vendig brikke i dette. Alternativet er trolig å gjennomføre testene i California, noe som vil inne-

bære en betydelig økning i testkostnader for Forsvaret. Dermed burde det være betalingsvillig-

het i Forsvaret for å opprettholde Andøya-området til testformål – selv etter en nedleggelse av 

operativ virksomhet ved Andøya flystasjon. Dette krever imidlertid at Forsvaret opprettholder 

nødvendig infrastruktur på flystasjonen eller betale ATC en høyere pris for testing for at ATC skal 

kunne overta infrastrukturen. 

En nedleggelse og flytting av Forsvarets virksomhet fra Andøya til Evenes innebærer store kost-

nader, men også potensielle effektiviseringsgevinster. På kostnadssiden vil investeringer knyttet 

til oppbygging av ny infrastruktur på Evenes, nedleggelseskostnader på Andøya knyttet til sane-

ring og utfasing av bygningsmasse, samt kostnader i forbindelse med flytting av personell og ma-

teriell til ny base være sentrale. Motsatt vil effektiviseringsgevinster knyttet til samlokalisering 

på Evenes flystasjon og nedbemanning gi gevinster for Forsvaret i form av lavere lønnskostnader 

og andre driftskostnader. Kostnads- og effektviseringselementene kan dermed grovt deles inn i 

fire: 

 Investeringer på Evenes 

 Nedleggelseskostnader på Andøya 
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 Flyttekostnader 

 Driftskostnader 

Vi avgrenser denne analysen til å beregne kostnadene ved nedleggelse av Andøya flystasjon og 

kostnadene i forbindelse med flytting til Evenes. Vi beregner derfor ikke investeringskostnadene 

som vil påløpe ved å bygge ut den militære basen på Evenes, samt innkjøp av nye bemannede og 

ubemannede overvåkingsfly. 

I alternativet med nedleggelse av Andøya Test Center har vi beregnet den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten til 111 millioner kroner over analyseperioden på 40 år. I tillegg inngår investe-

ringer på flystasjonen på Evenes og innkjøp av nye bemannede og ubemannede overvåkingsfly 

som vi ikke har prissatt i denne analysen. Det er imidlertid grunn til å tro at disse kostnadene vil 

være betydelige, og vil trolig føre til at dette alternativet ikke blir lønnsomt gitt våre forutset-

ninger. Av de kostnadene vi har regnet på er det betydelige kostnader knyttet til nedleggelse og 

flytting av personell og materiell til Evenes. Dette er store engangskostnader som kommer i lø-

pet av de første årene etter nedleggelsene. I tillegg vil økte kostnader i forbindelse med testing 

av våpen og utstyr bidra til å trekke ned den bedriftsøkonomiske lønnsomheten i dette alternati-

vet. På den motsatte siden bidrar samlokalisering med QRA-basen på Evenes til potensielle ef-

fektiviseringsgevinster gjennom blant annet lavere bemanning, lavere vedlikeholdskostnader og 

lavere logistikkostnader. Dette gir store innsparinger på det årlige budsjettet for Forsvaret, og gir 

en positiv nåverdi for Forsvaret dersom man ser hele perioden under ett. Kostnadene og gevins-

tene oppsummeres i Tabell 3.1 og i Figur 3.1 vises utviklingen i nåverdiberegningen over tid.  

I alternativet hvor Andøya Test Center videreføres har vi beregnet de bedriftsøkonomiske lønn-

somheten til 512 millioner kroner over analyseperioden på 40 år. I dette alternativet legger vi til 

grunn at infrastrukturen på flystasjonen på Andøya beholdes slik at ATC kan videreføre sin drift. 

Dette alternativet inneholder derfor betydelig lavere nedleggelseskostnader. I tillegg vil øk-

ningen i testkostnadene for Forsvaret være mye lavere i dette alternativet, som følge av at tes-

tingen kan gjennomføres i Norge. Samtidig vil en opprettholdelse av infrastrukturen på Andøya 

flystasjon innebære lavere besparelser i driftskostnadene som følge av økt bemanning og videre-

føring av drift på Andøya. Man kunne tenkt seg en annen organisering, der ATC overtar infra-

strukturen og at Forsvaret således vil måtte betale en høyere pris. Dette vil imidlertid ikke endre 

regnestykket. 
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Tabell 3.1 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Andøya flystasjon 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Andøya Test Center 

Videreføring av Andøya 
Test Center 

Investeringer på Evenes --- --- 

Nedleggelseskostnader på Andøya  -359 -27 

- Saneringskostnader -423 -49 

- Tomtesalg 39 0 

- Salg av bolighus 25 22 

Flyttekostnader -188 -167 

- Kostnader ved flytting av materiell -30 -30 

- Kostnader flytting av personell  -39 -39 

- Kostnader ved pendling -66 -66 

- Kostnader ved nedbemanning -52 -31 

Driftskostnader 658 706 

- Endring lønnskostnader 663 398 

- Endring andre driftskostnader  823 412 

- Økte testkostnader -828 -103 

Samlet lønnsomhet 111 512 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av legge ned Andøya flystasjon i to alternativer, Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring 
av Andøya Test Center. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens drift på Andøya flystasjon (nullalternativet). 

Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-prissatte virkninger). 
Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2023–2062, diskontert til åpningsåret 2023.  

Figur 3.1  
Nåverdiutvikling i alternativet Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring av Andøya Test 
Center 

 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

-600

-400

-200

0

200

400

600

Nedleggelse av Andøya Test Center Videreføring av Andøya Test Center



Rapport 25-2015                                                 Konsekvenser av å legge ned Andøya flystasjon                                      

15 

 

Kostnadsanslagene er usikre. Så langt det er mulig har vi basert anslagene våre på offentlig infor-

masjon. I de tilfellene der bakgrunnsmaterialet ikke har vært tilgjengelig er anslagene basert på 

vårt beste skjønn. Vi har dokumentert forutsetningene i rapporten. 

Vi har også gjennomført sensitivitetsanalyser for å belyse usikkerheten i kostnadsanslagene våre. 

I et lavt og høyt alternativ til hovedanalysen ser vi på virkninger av å endre på forutsetningene 

knyttet til saneringskostnadene og testkostnadene til Forsvaret. I Høyt alternativ legger vi til 

grunn en økning i disse kostnadene på 30 prosent sammenlignet med hovedanalysen, mens vi i 

Lavt alternativ legger til grunn en forutsetning om 30 prosent lavere kostnader 

Det er først og fremst kostnadene i alternativet med nedleggelse av Andøya Test Center som 

påvirkes i særlig grad i de to usikkerhetsberegningene. I Høyt alternativ finner vi at lønnsomhe-

ten forverres til -941 millioner kroner i analyseperioden. Dette er som følge av betydelig høyere 

saneringskostnader og testkostnader. I Lavt alternativ gir beregningene en positiv bedriftsøkono-

misk lønnsomhet på 486 millioner kroner dersom vi ser bort fra investeringskostnadene på Eve-

nes.   

Alternativet der Andøya Test Center videreføres er i stor grad upåvirket av de to usikkerhetsbe-

regningene. I Lavt og Høyt alternativ gir lønnsomhet på henholdsvis 527 og 498 millioner kroner. 

3.1 Bakgrunn og forutsetninger 

I Forsvarsjefens fagmilitære råd «Et Forsvar i endring» publisert 1. oktober 2015 ble det lagt fram 

planer om betydelige strukturendringer i Forsvaret i årene framover. Rådet er et innspill til lang-

tidsplanen som regjeringen legger fram våren 2016. For å nå budsjettrammene i årene framover, 

anbefaler Forsvarssjefen at Forsvarets aktivitet skal konsentreres til færre områder og knyttes til 

landets hovedfartsårer, noe som forventes å gi positive operative effekter og samtidig redusere 

driftskostnadene. Ifølge planen foreslås det således å legge ned 15 baser i perioden 2017-2028, 

jf. Tabell 3.2.  

Tabell 3.2  
Baser som anbefales å utrangeres i perioden 2017-2028 

Felles baser Land Sjø Luft 
Åsegarden Heggelia Sortland Andøya 

Hovemoen Grunden 22 Trondenes Kjevik 

Karljohansvern Dombås Harstad Syd  

Vealøs Setnesmoen   

Kjeller Nærøysund   
Kilde: Forsvarsjefens fagmilitære råd «Et Forsvar i endring». 

 

På kort sikt vil imidlertid den foreslåtte strukturendringen innebære betydelige kostnader i for-

bindelse med nedleggelse av eksisterende baser og oppbygging av ny infrastruktur på nye baser. 

I FMR anslås det at den anbefalte strukturen vil innebære en samlet investering i bygg og anlegg 
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på rundt 11 milliarder kroner i perioden 2017-2023. Investeringene skal bidra til å forbedre til-

standen på bygningsmassen, noe som vil gi reduserte vedlikeholds- og fornyelseskostnader på 

lenger sikt. I tillegg foreslås mange baser å legges ned. Den nye planen innebærer en reduksjon i 

basestrukturen på 282 000 kvadratmeter.  

For Andøya luftstasjon innebærer de nye planene nedleggelse og en gradvis utfasing av de mari-

time overvåkingsflyene P-3 Orion.  For å ivareta behovet for maritim overvåking foreslås det å 

etablere en kombinasjon av satellittbaserte sensorer og bemannede og ubemannede overvå-

kingsfly. Det foreslås videre at overvåkingsfly og ubemannede luftfartøy samles i en overvåkings-

skvadron og samlokaliseres med QRA (Quick Reaction Alert)-beredskapen på Evenes flystasjon. 

De bemannede etterretnings- og overvåkingsflyene fases inn parallelt med at P-3 Orion tas ut av 

strukturen og Andøya flystasjon legges ned.  

Utfasingen av P-3 Orion-flyene skal etter planen starte i perioden 2017-2020, og flyene skal være 

faset ut av strukturen i løpet av perioden 2021-2028. Som følge av at forslagene fra Forsvarssje-

fens fagmilitære råd om utfasing av P-3 Orion-flyene og nedleggelse av Andøy flystasjon, legger 

vi til grunn følgende forutsetninger: 

 Orion-flyene fases ut i 2023, og erstattes av bemannede og ubemannede overvåkingsfly 

på Evenes.  

 Forsvarets aktivitet på Andøya flystasjon legges ned i 2023. Dette gjelder alle avdeling-

ene i 133 Luftving, Cyberforsvaret, FLO, Forsvarsbygg og E-tjenesten med til sammen 300 

ansatte. Vi kjenner ikke til de konkrete planene for Evenes flystasjon, og heller ikke til 

hvilke flytype og virksomhet som vil erstatte dagens virksomhet på Andøya. I vår analyse 

legger vi til grunn at alle avdelingene flytter sin virksomhet til Evenes flystasjon. Dette 

gjelder også E-tjenesten som har et tett samarbeid med overvåkingsaktiviteten på And-

øya flystasjon. Vi legger til grunn at behovet for samlokalisering med overvåkingsenheten 

vil vedvare, og at E-tjenesten derfor også flytter til Evenes. 

Konsekvensene ved å legge ned driften på flystasjonen vil avhenge av hva tomten skal brukes til 

etter at den militære basen er lagt ned. Som vi omtaler i kapittel 4.4 legger vi til grunn at den si-

vile lufthavnen på Andenes viderefører driften. Dette innebærer at all infrastruktur i forbindelse 

med denne driften opprettholdes, dette gjelder rullebane, flytårn og terminalbygning. Videre tar 

vi for oss to alternativer som avhenger av videre drift av Andøya Test Center (ATC). ATC er spe-

sialisert på testing av utstyr og våpen til militære formål, inkludert testing av missiler og raketter, 

flysystemer og ubemannede fly. ATC samarbeider tett med militært personell på Andøya flysta-

sjon og benytter den militære infrastrukturen i sine prosjekter. En nedleggelse av Andøya flysta-

sjon vil derfor ha store konsekvenser for ATC (se kapittel 3.3 for en nærmere diskusjon av 

denne).  
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En nedleggelse av Andøya Test Center vil ha konsekvenser for Forsvarets muligheter til å teste 

militære våpen og utstyr i Norge. Andøya er eneste lokasjon i Norge hvor Forsvaret kan gjen-

nomføre denne type tester, og en nedleggelse av Andøya Test Center vil således føre til at For-

svaret må gjennomføre testene i utlandet. Basert på intervjuer fremstår California som det mest 

aktuelle alternativet, både rent teknologisk og når det gjelder geografiske kjennetegn (nærhet til 

hav og flystasjon). Dette vil imidlertid innebære en betydelig økning i testkostnader for Forsva-

ret. Dermed burde det være betalingsvillighet i Forsvaret for å opprettholde Andøya-området til 

testformål – selv etter en nedleggelse av Andøya flystasjon. Dette krever imidlertid at Forsvaret 

opprettholder nødvendig infrastruktur på flystasjonen, tillegg til at de i større grad enn i dag må 

fly inn personell og utstyr i forbindelse med testingen.  

Med dette som bakgrunn legger vi til grunn to ulike alternativer for infrastrukturen på Andøya 

flystasjon: 

o Nedleggelse av Andøya Test Center: I dette alternativet legger vi til grunn sane-

ring av all militær infrastruktur med unntak av rullebanen (hangarer, bunkere, øv-

rige bygninger, rensing av skytefelt og underjordisk lagre for drivstoff). 

o Videreføring av Andøya Test Center: Opprettholdelse av nødvendig infrastruktur 

for at Andøya Test Center kan videreføre sin drift. 

I forbindelse med flyttingen av den militære basen fra Andøya til Evenes legger vi følgende forut-

setninger til grunn: 

o 250 av de ansatte i Forsvaret takker ja til ny jobb på Evenes flystasjon 

o Flytting av virksomheten innebærer en nedbemanning på 50 personer i alternati-

vet Nedleggelse av Andøya Test Center, og 30 personer i alternativet Viderefø-

ring av Andøya Test Center. Forskjellen framkommer ved at vi legger til grunn en 

bemanning på 20 sysselsatte for å opprettholde nødvendig infrastruktur for at 

Andøya Test Center kan videreføre sin drift. Denne forutsetningen er basert på 

skjønn. 

o Alt militært materiell destrueres eller flyttes til Evenes 

Videre i dette kapittelet vil vi beregne forventede kostnader som påløper Forsvaret ved en ned-

leggelse av Andøya flystasjon. Kostnadsanslagene våre sammenlignes med nullalternativet, som 

er videreføring av dagens drift på Andøya flystasjon.  

 

Metode 

Denne rapporten vurderer de bedriftsøkonomiske kostnadene for Forsvaret ved en nedleggelse 

av Andøya flystasjon og kostnader ved flytting til Evenes. Disse kostnadene sammenlignes så 
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med nullalternativet, som er en videreføring av Andøya flystasjon som i dag. Vi legger til grunn 

følgende forutsetninger for analysen6: 

 Analyseperiode på 40 år 

 Kalkulasjonsrente på 4 prosent i analyseperioden 

 Alle kostnader og gevinster er oppgitt i 2015-kroner 

Arbeidet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg har vi gjennomført intervjuer 

med personer i Forsvaret, Avinor og Andøya Test og Space Center. Forsvarsdepartementet har 

engasjert ekstern konsulentstøtte for å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som ligger til 

grunn for de anbefalte tiltakene knyttet til basestrukturen i FMR. Resultatene fra dette arbeidet 

vil bli gjort offentlig tilgjengelig i tilknytning til planlagte fremleggelsen av langtidsplanen for for-

svarssektoren våren 2016. Informasjon om den militære infrastrukturen, personell og framtidige 

planer er på nåværende tidspunkt gradert informasjon. Dette har gitt oss betydelige utfordringer 

i arbeidet med å kartlegge og tallfeste de ulike kostnadene og gevinstene ved en nedleggelse av 

den militære flystasjonen. Vi har basert kostnadsanslagene på offentlig tilgjengelig informasjon. I 

de tilfellene hvor det ikke foreligger informasjon har vi lagt til grunn skjønnsmessige forutset-

ninger. Forutsetningene som er lagt til grunn dokumenteres i rapporten. 

3.2 Konsekvenser for forsvarets kostnadsstruktur 

Omstillinger i det offentlige begrunnes ofte ut fra effektiviseringshensyn, og det sentrale målet 

bak mange omstillinger er både mer effektiv bruk av arbeidskraft og innsparinger på statsbud-

sjettet. Med utgangspunkt i en rapport fra Statskonsult (2007) har vi kartlagt potensielle kostna-

der og gevinster som er særlig relevant for vårt oppdrag.  

En nedleggelse og flytting av Forsvarets virksomhet fra Andøya til Evenes innebærer store kost-

nader, men også potensielle effektiviseringsgevinster. På kostnadssiden vil investeringer knyttet 

til oppbygging av ny infrastruktur på Evenes, nedleggelseskostnader på Andøya knyttet til sane-

ring og utfasing av bygningsmasse, samt kostnader i forbindelse med flytting av personell og ma-

teriell til ny base være sentrale. Vi avgrenser denne analysen til å beregne kostnadene ved ned-

leggelse av Andøya flystasjon, og vi ser dermed bort fra investeringskostnadene som vil påløpe 

ved å bygge ut den militære basen på Evenes. Motsatt vil effektiviseringsgevinster knyttet til 

samlokalisering på Evenes flystasjon og nedbemanning gi gevinster for Forsvaret i form av lavere 

lønnskostnader og andre driftskostnader. Tabell 3.3 trekker fram de mest relevante kostnads- og 

gevinstelementene som inntreffer ved en eventuell nedleggelse av Andøya flystasjon: 

                                                        
6 Vi legger til grunn tilsvarende prinsipper som i veilederen for samfunnsøkonomiske analyser fra Direktoratet 
for økonomistyring (2015). 
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Tabell 3.3 
 Kostnader og gevinster ved å legge ned Andøya flystasjon 

  

Investeringer på Evenes (tallfestes ikke)  Investeringer i nye lokaler, kontorutstyr etc.  
 Investeringer i nye bemannede og ubemannede 

overvåkingsfly  
 Andre investeringskostnader, for eksempel IKT- 

utstyr 

Nedleggelseskostnader på Andøya, to alternati-
ver (tallfestes): 

 Nedleggelse av Andøya Test Center 
 Opprettholdelse av Andøya Test Center 

 

 Kostnader i forbindelse med sanering og avhen-
ding av tomter og bygningsmasse på Andøya 

 Kostnader i forbindelse med utfasing av Orion-
flyene (tallfestes ikke) 

Flyttekostnader (tallfestes)  Fysisk flytting av militært materiell 
 Omstillingskostnader nedbemanning og flytting 

av personell 

Driftskostnader (tallfestes), avhenger av:  
 Nedleggelse av Andøya Test Center 
 Opprettholdelse av Andøya Test Center 

 Effektivisering som følge av samlokalisering på 
Evenes og nedbemanning 

 Endret kostnader ved våpentesting (to alternati-
ver) 

 

Kilde: Samfunnsøkonomsik analyse 

3.2.1 Investeringer på Evenes 

Som nevn i kapittel 1 skal basen for maritim overvåking flyttes til Evenes flystasjon i tidsperioden 

2021-2028. Den største kostnaden for Forsvaret ved nedleggelse av Andøya og utfasing av Orion-

flyene er knyttet til nødvendige investeringer på Evenes og innkjøp av nye fly. Vi skal imidlertid 

ikke tallfeste dette, og omtaler dette bare kvalitativt.  

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes - den sivile flyplassen - ble åpent i 1973, mens Evenes flystasjon 

- den militære flystasjonen - ble etablert i 1979. Den militære flystasjonen ble imidlertid nedlagt i 

1993. Mellom 1993 og 2004 var den en mobiliseringsflystasjon, men ble så nedlagt på bakgrunn 

av stortingsproposisjon fra Forsvarsdepartementet (2004), godkjent i statsråd. Området har se-

nere blitt brukt til vintertrening av personell og vedlikehold av bygningsmasse har blitt gjennom-

ført av personell tilknyttet nærliggende militærleir.  

Det skal etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO 

QRA (Quick Reaction Alert)-beredskap med de nye F35-kampflyene og periodisk treningsvirk-

somhet. Basen på Evenes vil håndtere QRA, være beredskapsbase samt kontrollere luftrommene 

i nordområdene. Evenes skal dessuten håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale-, 

nordiske- og allierte kampflyøvelser. Det skal gjennomføres nødvendig utvikling av basen for ut-

føring av QRA-oppdraget. Basen skal ha fasiliteter til å kunne støtte operasjoner med inntil 15 fly 

samtidig, og investeringene skal omfatte etablering av tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og 

øvrig nødvendig infrastruktur.  
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Når det gjelder kapasitet og evne til å drive maritim overvåking skal Evenes huse både beman-

nede og ubemannede fly, og personell og materiell skal flyttes fra Andøya. Dette krever en utvi-

delse av den eksisterende basen på Evenes, der følgende er aktuelt: hangarer, innkvartering, la-

ger- og verkstedbygg, kjøkken- og messebygg og kontorplasser. I tillegg vil man trolig måtte an-

skaffe private bolighus til personell. Utover disse momentene kommer kjøp av bemannede og 

ubemannede fly. Dette vil koste flere milliarder, men anslag på dette ligger som sagt ikke innen-

for vårt mandat.  

3.2.2 Høye nedleggelseskostnader på Andøya  

Andøya flystasjon består av en omfattende infrastruktur med to rullebaner, og anslagsvis 6 store 

hangarer/garasjer/lagerhaller, 120-140 mindre og større bygg, hangarer og bunkere samt under-

jordiske tankanlegg7. Det vil være betydelige kostnader ved å sanere denne infrastrukturen. 

Kostnadene ved å legge ned driften på flystasjonen avhenger av hva tomten skal brukes til etter 

at den militære basen er lagt ned. Som vi omtaler i kapittel 4.4 legger vi til grunn at den sivile 

lufthavnen på Andenes viderefører driften. Dette innebærer at all infrastruktur i forbindelse med 

denne driften opprettholdes, dette gjelder rullebane, flytårn og terminalbygning. Videre tar vi 

for oss to alternativer som avhenger av videre drift av Andøya Test Center (ATC): 

o Nedleggelse av Andøya Test Center. Dette innebærer sanering av all militær 

infrastruktur med unntak av rullebanen, flytårn og terminalbygg (hangarer, bun-

kere, øvrige bygninger, rensing av skytefelt og underjordisk lagre for drivstoff). Vi 

legger videre til grunn at de frigjorte arealene kan selges til andre bruksformål, 

herunder boligarealer, næringsarealer eller skog- og jordbruksarealer. 

o Videreføring av Andøya Test Center. Dette alternativet innebærer at deler av 

infrastrukturen på Andøya flystasjon opprettholdes slik at Andøya Test Center 

kan videreføre sin drift. Dette alternativet vil redusere saneringskostnadene, men 

vil bety høyere driftskostnader for Forsvaret sammenliknet med nedleggelse. 

Det foreligger ingen kjente anslag for saneringskostnaden av den eksisterende infrastrukturen på 

Andøya flystasjon. Det eneste kjente estimatet er en tidligere studie gjennomført av SEMCO i 

2000, hvor det legges til grunn saneringskostnader på 500 millioner kroner. Framskrevet8 til 

2015-kroner utgjør dette 863 millioner kroner.  

Saneringskostnadene omfatter sanering av rullebane, oppstillingsplasser, bygninger, bunkere, 

hangarer, rensing av skytefelt og fjerning av underjordiske anlegg. Etter studien fra SEMCO har 

Skarsteindalen leir blitt lagt ned. Leiren besto av en bygningsmasse på 32 000 kvadratmeter, et 

fjellanlegg og et skytefelt. Bygningsmassen på 8 kontor/administrasjonsbygg, 7 verkstedbygg, 7 

                                                        
7 Vi har benyttet Kartverket for å anslå omfanget av infrastrukturen på området. 
8 Framskrivingen er basert på økningen i byggekostnadsindeksen for boliger og veianlegg mellom 2000-2014 fra 
Statistisk sentralbyrå og anslag for gjennomsnittlig lønnsvekst i norsk økonomi i 2015, publisert av Statistisk 
sentralbyrå i Konjunkturtendensene 3. september 2015. 
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forlegnings/messebygg, 6 lagerbygg og 8 andre bygg har siden blitt solgt. Videre planlegges sky-

tefeltet i Skarsteindalen ryddet og miljøsanert i 2015, og det er avsatt 10 millioner kroner til 

blant annet dette formålet (Regjeringen, 2014). Dette beløpet skal også dekke rydding og miljø-

sanering av skytefeltet i Melbu/Haugtuva i Vesterålen. I tillegg legges det i SEMCO (2000) til 

grunn sanering av all infrastruktur på flystasjonen, dette skiller seg fra våre forutsettinger om vi-

dere drift av den sivile lufthavnen på Andenes og en eventuell videreføring av Andøya Test Cen-

ter. 

Basert på kostnadsanslagene fra rapporten fra SEMCO, nedleggelse av Skarsteindalen leir og vår 

forutsetning om videre drift av den sivile lufthavnen, anslår vi saneringskostnadene i alternativet 

med nedleggelse av Andøya Test Center til 432 millioner kroner. Dette er halvparten av anslaget 

fra 2000 som er justert med utviklingen i byggekostnadsindeksen. I alternativet der Andøya Test 

Center videreføres forutsetter vi at tilnærmet all eksisterende infrastruktur opprettholdes, noe 

som gir lavere saneringskostnader. Vi anslår kostnadene i dette alternativet til 50 millioner kro-

ner. Vi legger videre til grunn at saneringskostnadene fordeler seg mellom de to årene 2023 og 

2024. På grunn av usikkerheten i anslagene har vi i tillegg valgt å foreta alternative beregninger 

med +/- 30 prosent i saneringskostnadene. 

Når tomten er ryddet og miljøsanert, kan det være aktuelt å selge tomten til annet formål. I en 

analyse fra OPAK høsten 2015 (OPAK, 2015) ble deler av tomten på Andøya flystasjon taksert til 

14,5 millioner kroner.9  Verdivurderingen gjelder kun for 717 daa av totalt 12 000 daa på eien-

dommen slik den fremstår i dag med påregnelig utnyttelse, men uten eksisterende bebyggelse 

og infrastruktur. Verdivurdert tomt utgjør hovedrullebane med taksebaner.  

Vi legger til grunn videre drift av den sivile lufthavnen, noe som gjør at andre deler av tomten fri-

gjøres til andre formål. Det er liten grunn til å tro at området er egnet til boligbygging da tomten 

ligger inntil en operativ lufthavn, slik at vi antar at tomten kun er aktuell til næringsbruk. I OPAKs 

verdivurdering (OPAK, 2015) anslår de at verdien av de 717 daa er fra 7,5 millioner kroner til 12,5 

millioner kroner dersom eiendommen reguleres til næringsformål/blandingsformål. Dersom vi 

lar kvadratmeterprisen som minimumsverdien på 7,5 millioner kroner innebærer og oppskalerer 

denne til å gjelde hele eiendommen på 12 000 daa, får man en tomteverdi på ca. 125,5 millioner 

kroner. I alternativet der Andøya Test Center nedlegges anslår vi en betydelig befolkningsned-

gang, og dermed et dårligere eiendomsmarked. Når man i tillegg skal selge unna et stort areal 

må man forvente lavere salgsverdi. Derfor legger vi i dette alternativet til grunn inntekter fra 

tomtesalg på 42 millioner kroner, én tredjedel av 125,5 millioner kroner. Inntektene fra tomte-

salg antas realisert i 2025.  I alternativet der Andøya Test Center videreføres legger vi ikke til 

grunn inntekter fra tomtesalg. Årsaken til dette er at den militære infrastrukturen opprettholdes 

og at det dermed ikke frigjøres tomtearealer som kan selges.  

                                                        
9 Samfunnsøkonomisk analyse har fått innsyn i verdivurderingen OPAK gjennomførte i 2015 gjennom Offentlig 
elektronisk postjournal 
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Bolighus 

I tillegg til den militære bygningsmassen forvalter Forsvarsbygg en rekke private bolighus på 

Andøya. I 2004 hadde Forsvaret 234 boliger på Andøya og 84 av disse sto tomme 

(Forsvarsforum, 2004). Siden 2004 har Forsvarsbygg solgt flere boliger både til privatpersoner og 

til kommunen. Høsten 2015 kjøpte kommunen tre boliger til å huse flyktninger til en gjennom-

snittlig salgssum på omtrent 870 000 kroner (Sivertsen, 2015).  

Dersom Forsvaret legger ned aktivitet på Andøya flystasjon er det grunn til å tro at Forsvarsbygg 

selger unna alle boligene over tid. Vi kjenner ikke til hvor mange boliger Forsvarsbygg eier på nå-

værende tidspunkt, men anslår dette til 150 boliger. Boligsalg kan potensielt generere inntekter 

til Forsvaret ved nedleggelse. Samtidig vil en nedleggelse av Andøya flystasjon føre til et kraftig 

fall i sysselsetting og bosetting på øya, jf. kapittel 4 under. Dette vil føre til en situasjon med et 

stort overskudd av boliger på Andøya, og trolig føre til at boligmassen vil falle kraftig i verdi. Som 

et overslag legger vi til grunn en gjennomsnittlig netto salgssum på 200 000 kroner per bolig, fra-

trukket utgifter til salg.  

Under forutsetningene våre, vil salg av boliger på det private markedet generere inntekter for 

Forsvaret på om lag 30 millioner kroner i alternativet der Andøya Test Center nedlegges. I alter-

nativet hvor Andøya Test Center videreføres legger vi til grunn at Forsvarsbygg beholder 20 boli-

ger på Andøya, noe som gir salgsinntekter på 26 millioner kroner. Vi legger til grunn at inntek-

tene fordeler seg over perioden 2023-2033. 

3.2.3 Betydelige kostnader ved flytting av materiell og personell 

Om lag 300 personer har sitt daglige arbeid på Andøya flystasjon. Disse jobber i 133 Luftving, der 

333-skadronen som opererer Orion flyene er en underavdeling, Forsvarsbygg, Cyberforsvaret, 

FLO og E-tjenesten. Vi kjenner ikke til de konkrete planene for Evenes flystasjon, og heller ikke til 

nøyaktig hvilke flytyper og virksomhet som vil erstatte dagens virksomhet på Andøya. I vår ana-

lyse legger vi til grunn at alle avdelingene flytter sin virksomhet til Evenes flystasjon. Dette gjel-

der også E-tjenesten som i dag har et tett samarbeid med overvåkingsaktiviteten på Andøya fly-

stasjon. Arbeidet som gjennomføres av E-tjenesten er strengt hemmelig og skjult for offentlighe-

ten. Våre undersøkelser indikerer imidlertid at det er positive synergier ved en samlokalisering 

med basen som gjennomfører overvåkingsaktivitet i nordområdene, og at E-tjenesten dermed 

flytter til Evenes sammen med opprettelsen av en overvåkingsskvadron der. 

Flytting av avdelingene fra Andøya til Evenes flystasjon innebærer både flytting av fysisk materi-

ell og av personell. I kapittelet under går vi gjennom de ulike kostnadene som vil kunne utløses i 

en flytteprosess. 
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Flytting av fysisk materiell 

Nedleggelse av Andøya flystasjon og flytting til Evenes vil innebære en del kostnader i forbin-

delse med flytting av fysisk materiell, som kontorutstyr, kontorrekvisita og andre kostnader i for-

bindelse med nedleggelse av kontorlokaler. I tillegg vil det innebære flytting av annet militært 

materiell, reservedeler, verktøy, maskiner, kjøretøy osv.  

Vi kjenner ikke omfanget av hva som skal flyttes mellom de to flystasjonene, men basert på 

SEMCO (2000)10 legger vi til grunn et kostnadsoverslag på 30 millioner kroner knyttet til den fy-

siske flyttingen. 

Flyttekostnader personell som er ansatt på Andøya flystasjon 

I forbindelse med flytting og nedbemanning i statlige virksomheter har de ansatte krav på kom-

pensasjon. Eksempler på dette er flyttebonus, ventelønn, støtte til kjøp og salg av bolig, dekning 

av flyttekostnader eller pendlekostnader. For å identifisere de ulike omstillingsvirkemidlene som 

slår inn ved flytting og/eller nedbemanning av statlige virksomheter har vi tatt utgangspunkt rap-

portene «Personalpolitikk i omstillingsprosesser» fra KMD i 2015, «Kostnads- og gevinstelemen-

ter ved omstillinger i staten» fra Statskonsulent i 2007 og «Særavtalen for Forsvaret» tariffavta-

len til Forsvaret. I tillegg har vi vært i kontakt med ansatte i NTL Forsvaret og BFO. 

Siden vi ikke kjenner detaljene rundt de framtidige planene på Evenes flystasjon eller detaljene 

til det ansatte personellet på Andøya har vi lagt følgende antakelser til grunn: 

 250 av de ansatte på Andøya flystasjon takker ja til ny jobb på nytt tjenestested 

 Flytting av virksomheten innebærer en nedbemanning på 50 personer i alternativet Ned-

leggelse av Andøya Test Center 

 Flytting av virksomheten innebærer en nedbemanning på 30 personer i alternativet Vide-

reføring av Andøya Test Center.  

De 250 ansatte som takker ja til ny jobb på Evenes står overfor valget om de ønsker å flytte bo-

sted fra Andøya til Evenes (eller i nært omland) eller om de ønsker å pendle fra nåværende bo-

sted til nytt tjenestested. Dersom de velger å flytte legger vi til grunn at de ansatte får flyttebo-

nus, kompensasjon ved kjøp og salg av bolig, dekket flyttekostnader og noen dager avsatt til flyt-

teprosessen. De som velger å pendle vil få dekket pendlekostnader i fem år. I vår analyse legger 

vi til grunn at 50 prosent av de ansatte velger å flytte det året Forsvaret flytter virksomheten til 

Evenes, mens 50 prosent av de ansatte velger å pendle i fem år. I tillegg gjør vi en antakelse om 

at 70 prosent av de ansatte på Andøya flystasjon eier sin egen bolig, og at disse lever i et parfor-

hold (gift eller samboer) eller er forsørgere.11  

                                                        
10 I SEMCO (2000) ble denne kostnaden anslått til 15 millioner kroner. Vi har framskrevet dette beløpet til 
2015-kroner basert på økningen i lønnskostnader innenfor transporttjenester mellom 2000-2014 fra Statistisk 
sentralbyrå, og anslag for gjennomsnittlig lønnsvekst i norsk økonomi i 2015, publisert av Statistisk sentralbyrå i 
Konjunkturtendensene 3. september 2015. 
11 Basert på antall personer i befolkningen som lever i parforhold, kilde Statistisk sentralbyrå. 
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Kostnader ved flytting av personell 

Vi har beregnet kostnadene ved flytting av personell til 41 millioner kroner. Disse kostnadene 

fordeler seg med 22 millioner kroner i 2023, og snaut 5 millioner kroner i årene 2024 til 2027.  

Vi har lagt til grunn følgende forutsetninger i beregningene:  

 Flyttebonus: Størrelsen på denne kompensasjonen er landsdelsavhengig og ifølge Særav-

talen til Forsvaret fra 2015 utløses det en månedlig utbetaling ved beordring internt i 

landsdeler (i dette tilfellet Nord-Norge) for gifte på 20 000 kroner og for enslige på 

10 400 kroner. Flyttebonusen kan utbetales i inntil fem år. 

 I forbindelse med geografisk flytting av statlig virksomhet kan de tilsatte som blir med på 

flyttingen få dekket faktiske, legitimerte utgifter med inntil 150 000 kroner i forbindelse 

med kjøp og salg av bolig (KMD, 2015). Det forutsettes en bindingstid i virksomheten på 

to år. 

 Dekning av flyttekostnader og innvilgelse av flyttedager: De ansatte kan få dekket kost-

nader i forbindelse med flytting. Dette gjelder forsendelse, på-/av-/omlasting og pakking 

fra billigste av tre anbud, utgifter til forsikring, vask av bolig, elektrisk montering, flytting 

av telefon og rørleggerarbeid. Som et overslag legger vi til grunn en samlet kostnad på 

25 000 kroner per husholdning. 

 Innvilgelse av flyttedager: I tråd med tariffavtalen kan de ansatte få innvilget inntil 5 da-

ger til flytting til/fra selvstendig bolig. Dette gir en indirekte kostnad for Forsvaret på 

drøyt 12 000 kroner per ansatt som skal flytte, og er basert på en gjennomsnittlig lønns-

kostnad per sysselsatt på 643 820 kroner i næringen Offentlig administrasjon og Forsvar 

ifølge Statistisk sentralbyrå. 

 Lønnstilskudd til nøkkelpersonale: Ansatte som flytter med og som står i stillingen mot 

avtalt bindingstid kan få utbetalt et ekstra lønnstilskudd i inntil tre år (KMD, 2015). Dette 

gjelder for arbeidstakere som arbeidsgiver vurderer som sentrale i omstillingsprosessen, 

og som de ser det som nødvendig å beholde. Vi legger til grunn at dette gjelder 50 perso-

ner som får et lønnstilskudd på 50 000 kroner ekstra i lønn i tre år.  

 

Kostnader ved pendling 

Tilsatte som ikke ønsker å skifte bopel, men ønsker å fortsette i stillingen etter utflytting, kan få 

dekket pendlekostnader og kost- og losji i inntil 5 år ifølge «Særavtalen for Forsvaret». Videre 

har personer som er gift eller tilsvarende rett til 33 tur-returreiser i året, mens enslige som ikke 

har forsørgeransvar, men som eier eller leier bosted et annet sted har krav på 6 tur-returreiser 

årlig. 

Mange av de ansatte har bodd lenge i Andøy kommune, og har etablert familie der. Det kan der-

for være aktuelt å pendle til det nye tjenestestedet, spesielt for en periode. Under forutsetning 

om at halvparten av de ansatte ukependler i fem år, gir dette en årlig kostnad for Forsvaret på 14 
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millioner kroner. Dette fordeler seg likt utover årene 2023 til 2027. I beregningene har vi lagt til 

grunn daglig kostnad for kost- og losji på 400 kroner, og reisegodtgjørelse på 3,80 kroner per km 

som er i tråd med satsene i Statsbudsjettet 2016. 

 

Kostnader ved nedbemanning 

Ansatte i statlige virksomheter som uforskyldt blir sagt opp, kan få ventelønn. Årsakene kan 

blant annet være at stillingen er inndratt eller arbeidsoppgavene har falt bort, eller dersom per-

sonene ikke lenger har de kvalifikasjonene som stillingen krever. For å få ventelønn må en fast 

tilsatt tjenestemann ha mer enn to års sammenhengende tjeneste. Videre kreves det at vente-

lønnsmottakeren aktivt søker arbeid i perioden.  

Ventelønnen beregnes ut fra lønnen i stillingen som tjenestemannen blir sagt opp fra, og utgjør 

66 prosent av lønn på fratredelsestidspunkt. Ventelønnen skal videre vurderes hvert år, og faller 

bort fra det tidspunktet tjenestemannen kan få alders- eller uførepensjon. Maksimal periode 

som det kan mottas ventelønn, avhenger av tjenestemannens alder ved fratredelsestidspunktet, 

og er inntil tre år før fylte 50 år, inntil 4 år for 50 til 55 år, og inntil 12 år fra fylte 55 år.  

For å beregne kompensasjonen til overtallige tjenestemenn har vi forutsatt at de fordeler seg li-

neært over tjenestealder, fra 20 år til 60 år. Vi har videre forutsatt at tjenestemenn under 50 år i 

gjennomsnitt får ventelønn i to år, mens tjenestemenn over 50 år får ventelønn i fire år. Vi leg-

ger videre til grunn gjennomsnittlig lønnskostnader per sysselsatt på i overkant av 640 000 kro-

ner i næringen Offentlig administrasjon og Forsvar fra SSB. 

Basert på forutsetningene over har vi beregnet kostnadene ved nedbemanning til 54 millioner 

kroner i alternativet med nedleggelse av Andøya Test Center, og 32 millioner kroner i alternati-

vet hvor Andøya Test Center videreføres.  

 

3.2.4 Nedleggelse betyr lavere driftskostnader 

Flytting av statlige virksomheter begrunnes ofte ut fra effektiviseringshensyn, og sentrale mål 

bak mange omstillinger er både å oppnå en mer effektiv bruk av arbeidskraft og å oppnå innspa-

ringer i budsjettene. I vår analyse har vi lagt til grunn en nedbemanning på 50 personer ved en 

flytting fra Andøya flystasjon til Evenes i alternativet med nedleggelse av Andøya Test Center. 

Dette begrunnes med realisering av stordriftsfordeler gjennom samlokalisering med QRA-basen 

på Evenes. Samlokalisering vil kunne bety effektiviseringsgevinster innenfor flere nivåer av drif-

ten, som forvaltning av bygningsmasse, renhold, kantinevirksomhet, vakthold og sikkerhet, brøy-

ting om vinteren og på ledelsesnivå. I tillegg vil en mindre og fornyet bygningsmasse på Evenes 

kunne gi lavere vedlikeholdskostnader og kostnader ved drift av eiendom. 
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I alternativet der Andøya Test Center videreføres legger vi til grunn en nedbemanning på 30 per-

soner. I dette alternativet forutsetter vi en bemanning på 20 personer for å opprettholde nød-

vendig infrastruktur på Andøya flystasjon slik at Andøya Test Center kan videreføre sin drift, og 

Forsvaret kan benytte seg av deres tjenester.  

Vi har beregnet de reduserte lønnskostnadene i alternativet hvor Andøya Test Center nedlegges 

til 32 millioner kroner årlig.12 I tillegg til reduserte lønnskostnader, legger vi til grunn at Forsvaret 

vil ha ytterliggere effektiviseringsgevinster som følge av en samlokalisering på Evenes flystasjon. 

Dette har vi skjønnsmessig beregnet til 40 millioner kroner årlig, og er en følge av lavere vedlike-

holdskostnader, lavere kostnader ved drift av eiendommen og potensielt lavere logistikkostna-

der.  

I alternativet der Andøya Test Center videreføres har vi beregnet de reduserte lønnskostnadene 

til 19 millioner kroner årlig. I dette alternativt vil Forsvaret både flytte virksomheten til Evenes 

flystasjon og opprettholde drift på Andøya flystasjon. Dette gir en samlet innsparing i driftskost-

nader for Forsvaret på 20 millioner kroner i dette alternativet. Innsparingen i driftskostnader be-

står av 40 millioner kroner i effektiviseringsgevinster fra samlokalisering på Evenes, og driftskost-

nader på 20 millioner kroner fra videreføring av nødvendig infrastruktur ved Andøya flystasjon. 

Økte kostnader for Forsvaret som følge av økte «testkostnader» 

Det mest åpenbare alternative teststedet til Andøya, rent teknologisk og når det gjelder geogra-

fiske kjennetegn (nærhet til hav og flystasjon), er California13. Å benytte seg av dette teststedet 

istedenfor Andøya ville innebære en betydelig økning i testkostnader for Forsvaret, både i form 

av økt tidsbruk, administrasjons- og logistikkostnader. Alternativkostnaden til å teste militært ut-

styr ved Andøya Test Center er trolig svært høy. 

Andøya Test Center hadde i 2014 totale driftsinntekter på snaut 27 millioner kroner. Basert på 

intervjuer anslår vi at det norske Forsvaret står for om lag 75 prosent av dette. Det er vanskelig å 

anslå de økonomiske konsekvensene av å flytte Forsvarets testing av våpen til California. Dersom 

vi legger til grunn en økning med en faktor på tre gir det 40 millioner kroner i årlig økte kostna-

der for Forsvaret. På grunn av usikkerheten i anslagene har vi i tillegg valgt å foreta alternative 

beregninger med +/- 30 prosent i disse kostnadene. I alternativet der Andøya Test Center videre-

føres vil trolig testkostnadene øke noe som følge av at Forsvaret i større grad enn i dag må fly inn 

personell og utstyr i forbindelse med testingen. Vi anslår denne kostnaden til årlig 5 millioner 

kroner. 

  

                                                        
12 Lønnskostnaden beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig lønnskostnad per sysselsatt på 643 820 kro-
ner i næringen offentlig administrasjon og Forsvar, ifølge Statistisk sentralbyrå. 
13 Basert på intervjuer med ASC og ATC 
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3.2.5 Oppsummering kostnader Forsvaret 

Dette kapittelet sammenstiller kostnader og gevinster for Forsvaret for de to alternativene med 

henholdsvis nedleggelse og videreføring av Andøya Test Center. Begge kostnadsanslagene er 

sammenlignet med nullalternativet, som er en videreføring av dagens drift på Andøya flystasjon. 

Flere av forutsetningene som ligger til grunn for beregningene i hovedanalysen er svært usikre 

og er i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger. Vi har derfor gjennomført en usikkerhets-

analyse der vi ser på ulike alternativer for saneringskostnadene og «testkostnader» for Forsva-

ret.  

Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten for Forsvaret i de to alternativene er oppsummert i Ta-

bell 3.4. Kostnad og gevinster er vist enten i millioner 2015-kroner for de virkningene vi har pris-

satt eller ved bruk av pluss og minus for de ikke-prissatte virkninger. Den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten er vist for hele analyseperioden 2023–2062, diskontert til nedleggingsåret 2023.  

I alternativet med nedleggelse av Andøya Test Center har vi beregnet den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten til 111 millioner kroner over analyseperioden. I tillegg inngår investeringer på fly-

stasjonen på Evenes og innkjøp av nye bemannede og ubemannede overvåkingsfly som vi ikke 

har prissatt i denne analysen. Det er imidlertid grunn til å tro at disse kostnadene vil være bety-

delige, og vil trolig føre til at dette alternativet ikke blir lønnsomt gitt våre forutsetninger. Av de 

kostnadene vi har regnet på er det først og fremst kostnader i forbindelse med sanering av infra-

strukturen på Andøya flystasjon og økte kostnader i forbindelse med testing av våpen som bidrar 

til å trekke ned den bedriftsøkonomiske lønnsomheten i alternativet Nedleggelse av Andøya Test 

Center. Motsatt bidrar samlokalisering med QRA-basen på Evenes til potensiell effektiviserings-

gevinster gjennom blant annet lavere bemanning, lavere vedlikeholdskostnader, lavere over-

head-kostnader og logistikkostnader. En nedleggelse av Andøya Test Center og Andøya Flysta-

sjon vil innebære at Forsvaret må teste våpen i utlandet, eksempelvis California. Dette vil inne-

bære betydelige testkostnader for Forsvaret, noe som trekker ned lønnsomheten ved å legge 

ned Andøya flystasjon.  

I alternativet hvor Andøya Test Center videreføres har vi beregnet de bedriftsøkonomiske lønn-

somheten til 512 millioner kroner. I dette alternativet legger vi til grunn at infrastrukturen på fly-

stasjonen på Andøya beholdes slik at ATC kan videreføre sin drift. Dette alternativet inneholder 

derfor betydelig lavere nedleggelseskostnader. Samtidig vil økningen i testkostnadene for For-

svaret være mindre i dette alternativet som følge av at testingen kan gjennomføres i Norge. 

Motsatt vil en opprettholdelse av infrastrukturen på Andøya flystasjon innebære lavere bespa-

relser i driftskostnadene som følge av økt bemanning og videreføring av drift på Andøya. 
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Tabell 3.4 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Andøya flystasjon 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Andøya Test Center 

Videreføring av Andøya 
Test Center 

Investeringer på Evenes --- --- 

Nedleggelseskostnader på Andøya  -359 -27 

- Saneringskostnader -423 -49 

- Tomtesalg 39 0 

- Salg av bolighus 25 22 

Flyttekostnader -188 -167 

- Kostnader ved flytting av materiell -30 -30 

- Kostnader flytting av personell  -39 -39 

- Kostnader ved pendling -66 -66 

- Kostnader ved nedbemanning -52 -31 

Driftskostnader 658 706 

- Endring lønnskostnader 663 398 

- Endring andre driftskostnader  823 412 

- Økte testkostnader -828 -103 

Samlet lønnsomhet 111 512 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av legge ned Andøya flystasjon i to alternativer, Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring 
av Andøya Test Center. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens drift på Andøya flystasjon (nullalternativet). 

Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-prissatte virkninger). 
Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2023–2062, diskontert til åpningsåret 2023.  

3.2.6 Usikkerhetsanalyse 

Usikkerheten knyttet til saneringskostnader ved nedleggelse av Andøya flystasjon og Forsvarets 

kostnader i forbindelse med testing av våpen og utstyr er stor. I et lavt og høyt alternativ til ho-

vedanalysen ser vi på virkninger av å endre på forutsetningene knyttet til disse kostnadene. I 

Høyt alternativ legger vi til grunn en økning i saneringskostnadene og testkostnadene på 30 pro-

sent sammenlignet med hovedanalysen, mens vi i Lavt alternativ legger til grunn en forutsetning 

om 30 prosent lavere kostnader. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten ved Lavt og Høyt alter-

nativ er oppsummert henholdsvis i Tabell 3.5 og Tabell 3.6.  

Tabell 3.5 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Andøya flystasjon, Lavt 
alternativ 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Andøya Test Center 

Videreføring av Andøya 
Test Center 

Investeringer på Evenes --- --- 

Nedleggelseskostnader på Andøya -232 -12 

Flyttekostnader -188 -167 

Driftskostnader 906 706 

Sum 486 527 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av legge ned Andøya flystasjon i to alternativer, Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring 
av Andøya Test Center. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens drift på Andøya flystasjon (nullalternativet). 

Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-prissatte virkninger). 
Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2023–2062, diskontert til åpningsåret 2023.  
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Tabell 3.6 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Andøya flystasjon, Høyt 
alternativ 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Andøya Test Center 

Videreføring av Andøya 
Test Center 

Investeringer på Evenes --- --- 

Nedleggelseskostnader på Andøya -486 -42 

Flyttekostnader -188 -167 

Driftskostnader -267 706 

Sum -941 498 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av legge ned Andøya flystasjon i to alternativer, Nedleggelse av Andøya Test Center og Videreføring 
av Andøya Test Center. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens drift på Andøya flystasjon (nullalternativet). 

Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-prissatte virkninger). 
Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2023–2062, diskontert til åpningsåret 2023.  

 

Det er først og fremst kostnadene i alternativet med nedleggelse av Andøya Test Center som 

påvirkes i særlig grad i de to usikkerhetsberegningene. I Høyt alternativ finner vi at lønnsomhe-

ten forverres til -941 millioner kroner i analyseperioden. Dette er som følge av betydelig høyere 

saneringskostnader og testkostnader. I Lavt alternativ gir beregningene en positiv bedriftsøkono-

misk lønnsomhet på 486 millioner kroner dersom vi ser bort fra investeringskostnadene på Eve-

nes.   

Alternativet der Andøya Test Center videreføres er i stor grad upåvirket av de to usikkerhetsbe-

regningene. I Lavt og Høyt alternativ gir lønnsomhet på henholdsvis 527 og 498 millioner kroner. 

 

3.3 Konsekvenser for Andøya Space Center og datterselskaper 

Andøya Space Center (ASC) med datterselskaper, Andøya Test Center (ATC) og Nasjonalt senter 

for romrelatert opplæring (NAROM), må ses i sammenheng med geografien og flystasjonen på 

Andøya. Konsernet, i samspill med flystasjonen, utgjør en høyteknologisk næringsklynge når det 

gjelder geografisk nærhet, kompetanse, infrastruktur og samarbeid. ATC er attraktive på grunn 

av moderne teknologi og umiddelbar nærhet til både havn og flystasjon.  

NAROM er først og fremst brukere av den sivile delen av flyplassen. For hovedaktiviteten til ASC 

gjelder også dette, men ASC er avhengige av den militære flystasjonen gjennom datterselskapet 

ATC, både på grunn av inntektene ATC genererer for konsernet og gjennom utleie av personell. 

ATCs andel av konsernets omsetning utgjør om lag 40 prosent. Basert på intervjuer anslår vi at 
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ATC leier årlig rundt 8000 timer med ingeniørarbeid av ASC, noe som tilsvarer omtrent syssel-

satte14.  

I dag utgjør det norske Forsvaret en betydelig andel av omsetningen til ATC, resten er fra NATO-

allierte. ATC har kun konkurrenter utenfor Norge, og basert på intervjuer legger vi til grunn at 

ATC trolig vil bli lagt ned dersom flystasjonen avvikles fullstendig. Dette innebærer at de fem an-

satte i ASC og de ni ansatte i ATC mister jobben. Utover dette vil konsernets inntekter falle når 

ATC nedlegges. Dermed vil flere arbeidsplasser stå i fare i ASC. I intervju med Samfunnsøkono-

misk analyse har daglig leder i ASC uttalt at de vil måtte nedskalere, men vil trolig overleve, på 

grunn av unik beliggenhet og riktig teknologi. I denne rapporten ser vi også på et alternativ med 

en delvis videreføring av infrastrukturen på Andøya flystasjon slik at Andøya Test Center kan vi-

dereføre driften 

                                                        
14 Regnestykket er basert på to forutsetninger: For det første at det er 1 750 timer i et årsverk og for det andre 
at en gjennomsnittlig arbeidstaker i Norge jobber 0,88 årsverk 
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4. Regionale ringvirkninger 

Andøya flystasjon sysselsetter en betydelig andel av befolkningen i Andøy kommune. En nedleg-

gelse av denne aktiviteten medfører store konsekvenser for befolkningen og øvrig næringsliv 

gjennom bortfall av arbeidsplasser. Slike negative sysselsettingsimpulser kan kategoriseres som 

direkte, indirekte og induserte.   

Direkte virkninger består av sysselsetting og verdiskaping som hovedsakelig kan knyttes til drif-

ten av Andøya flystasjon og som er lokalisert enten på, eller i umiddelbar nærhet til flystasjonen. 

I tillegg til Forsvaret kategoriseres Andøya Space Center (ASC) og datterselskapet Andøya Test 

Center (ATC) som direkte virkninger.  

Vi legger til grunn av Forsvarets aktivitet ved Andøya flystasjon nedlegges. Det er derimot en re-

ell mulighet for at ATC viderefører driften, selv om det er uttalt at også deres aktivitet vil opp-

høre dersom Forsvarets aktivitet nedlegges. Derfor analyseres både en situasjon der ATC nedleg-

ges, og en situasjon der aktiviteten videreføres på tross av at Forsvarets aktivitet nedlegges. ASC 

antas å videreføre sin aktivitet uavhengig av hva som skjer med Forsvaret og ATC. 

Nedleggelse av både Forsvarets aktivitet og ATC reduserer den direkte sysselsettingen i Andøy 

kommune med 314 personer. Delvis nedleggelse av flystasjonen, men videreføring av ASC og 

ATC, reduserer den direkte sysselsettingen med 280 personer. 

Andøya flystasjon har, i tillegg til den direkte sysselsettingen og verdiskapingen, virkninger i se-

kundærmarkeder. Ringvirkningene kategoriseres som indirekte eller induserte virkninger.  

Indirekte virkninger omfatter sysselsettingen generert av virksomhetene som selger varer og/el-

ler tjenester til virksomhetene på Andøya flystasjon, ASC og ATC. Underleverandører til den di-

rekte sysselsettingen er typisk lokale leverandører av støttetjenester som renhold, catering, 

overnatting og transport.  

De direkte sysselsettingseffektene reduserer etterspørselen etter underleveranser, og skaper en 

negativ sysselsettingseffekt i øvrig næringsliv med 44 personer dersom ATC nedlegges, og 40 

personer dersom ATC videreføres. Den indirekte sysselsettingseffekten består av redusert etter-

spørsel etter støttetjenester til Andøya flystasjon som for eksempel renhold og catering. 

Induserte virkninger omfatter sysselsetting som følger av økt forbruk og investeringer knyttet til 

inntektene generert av den direkte og indirekte sysselsettingen, og inkluderer både offentlig og 

privat sektor. Konsumgenererte virkninger inkluderer typisk kjøp av varer fra lokal varehandel og 

lokalt produserte tjenester. De induserte virkningene er således en resirkulering av den gener-

erte inntekten som kan knyttes til Andøya flystasjon, ASC, ATC og underleverandører. 
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De direkte og indirekte sysselsettingseffektene reduserer inntekter til arbeidstakere og bedrifts-

eiere, og reduserer skatteinntekter for stat og kommune. Arbeidstakernes inntekt konsumeres i 

all hovedsak, og retter seg hovedsakelig mot varer fra lokal varehandel og lokalt produserte tje-

nester som servering, overnatting og øvrig privat tjenesteyting.  

Sysselsettingsnedgang og redusert verdiskaping reduserer skatteinntekter, gjennom arbeidsgi-

veravgift, inntektsskatt og overskuddsskatt fra bedriftene. Bortfall av skatteinntekter legger 

press på kommuneøkonomien og kan medføre innstramminger i offentlig konsum og investe-

ringer. 

Vi anslår at all lønnsinntekt konsumeres, og at åtte av ti konsumkroner rettes mot lokalt næ-

ringsliv. Lokalt konsum beregnes til 266 millioner 2015-kroner. Konsumfallet beregnes å medføre 

en overkapasitet på 175 sysselsatte i lokalt næringsliv. Konsumvirkningene er noe lavere i alter-

nativet der flystasjonen delvis opprettholdes og ATC videreføres. Konsumvirkningen beregnes til 

i overkant av 240 millioner 2015-kroner rettet mot lokalt næringsliv, og 158 sysselsatte personer.  

Samlede regionale ringvirkninger fra de direkte, indirekte og induserte effektene beregnes til 

533 sysselsatte i tilfellet hvor både Forsvaret og ATC nedlegges, en reduksjon i sysselsettingen på 

hele 21 prosent i Andøy kommune. Dersom Andøya flystasjon kun nedskaleres beregnes syssel-

settingsreduksjonen til 478 personer. Dette betyr en nedgang i sysselsettingen i Andøy kom-

mune på 19 prosent sammenlignet med 2014. De økonomiske ringvirkningene oppsummeres i 

tabellen under. 

Tabell 4.1  
Regionale ringvirkninger ved de to alternativene - Nedleggelse av Andøya flystasjon og videreføring 
Andøya Test Center (ATC). Sysselsetting 

 

 Direkte Indirekte Induserte Regionale ring-
virkninger 

Nedleggelse ATC -314 -44 -175 -533 

Videreføring ATC -280 -40 -158 -478 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Beregnet sysselsettingsnedgang tilsier befolkningsnedgang over tid, enten i form av økt fraflyt-

ting eller redusert tilflytting. Under forutsetningen om konstant forhold mellom sysselsetting og 

befolkning, reduseres befolkningen over tid med i overkant av 1 000 personer dersom Andøya 

flystasjon og Andøya Test Center (ATC) legges ned. En situasjon der ATC viderefører aktiviteten 

gir en sysselsettingsnedgang på 19 prosent, og en langsiktig befolkningsnedgang på i overkant av 

950 personer. 

Nedgangen i befolkning og sysselsetting reduserer passasjergrunnlaget for den sivile lufthavnen 

Andenes. Befolkningsnedgang reduserer etterspørselen etter fritidsreiser og redusert sysselset-

ting reduserer etterspørselen etter arbeidsreiser.  
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Andenes lufthavn betjenes i dag med ruter til og fra Tromsø og Bodø. Rutene er omfattet av 

FOT-systemet, og tilskuddet beregnes til å utgjøre 46 millioner 2015-kroner. Ved å sammenligne 

driftsøkonomien ved lignende lufthavner både med tanke på antall terminalpassasjerer og rulle-

banelengde anslår vi overføringene til Andenes lufthavn til 34 millioner 2015-kroner. Driftsun-

derskuddet ved Andenes lufthavn dekkes av interne overføringer i Avinor-systemet. Kostnaden 

ved rutetilbudet over Andenes lufthavn anslås derfor til 80 millioner kroner årlig.  

Avinors inntekter over Andenes følger utviklingen i sysselsetting og befolkning. Kostnadssiden 

bestemmes i større grad av gjeldende infrastruktur og bortfall av den eksisterende kostnadsfor-

delingsmodellen mellom Forsvaret og Avinor. Nedleggelse av Andøya flystasjon og Andøya Test 

Center (ATC) øker Avinors driftskostnader ved Andenes med 3,5 millioner kroner årlig. Dette 

medfører en forverring av driftsresultatet for Andenes lufthavn på 4,5 millioner kroner årlig. 

Dersom ATC videreføres, og Forsvaret opprettholder nødvendig infrastruktur inkludert samdrif-

ten med Andenes lufthavn, forblir Avinors driftskostnader uendret. Driftsresultatet forverres 

derimot likevel med 0,9 millioner kroner.   

Effekten på Avinor-konsernets driftsøkonomi er marginal. Dette følger av at det reduserte passa-

sjergrunnlaget til Andenes lufthavn forventes omfordelt til øvrige lufthavner i området, fortrinns-

vis Evenes. Bortfallet av trafikkinntekter og flybevegelser ved Andenes motsvares av tilsvarende 

økninger over Evenes. Driftskostnadene antas uendret ved Evenes, slik at de samlede driftskost-

nadene i Avinor-systemet øker tilsvarende økningen ved Andenes.  

Gitt at Avinor er selvfinansierende er det rimelig å anta økte avgiftsinntekter tilsvarende kost-

nadsøkningen ved Andenes lufthavn. Dette betyr at alle reisende over Avinors 46 lufthavner må 

bære kostnaden ved økte driftskostnader ved Andenes lufthavn, selv om den er marginal. Netto-

effekten er null for Avinors driftsresultat i alternativet hvor ATC videreføres. 

Den anslåtte reduksjonen i sysselsetting og befolkning er betydelig, særlig med tanke på at 

Andøy kommune i utgangspunktet er en relativt liten kommune. Etablering av ny næringsvirk-

somhet kan bidra til å dempe de negative konsekvensene av bortfallet av det som må betraktes 

som en hjørnesteinsbedrift i kommunen, altså Forsvaret. Den planlagte investeringen i gjeldende 

NTP i utbedringer av Andenes havn er et eksempel på dette. En ny og moderne havn kan bidra til 

å styrke Andøy kommunes komparative fortrinn innenfor fiskeri og havbruk, samt reiseliv. 
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4.1 Betydelige økonomiske ringvirkninger 

Nedleggelse av Andøya flystasjon medfører en negativ sysselsettingsimpuls både direkte og hos 

lokale leverandører av varer og tjenester. Redusert sysselsetting reduserer lønnsinntekter og 

konsum, som igjen gir negative sysselsettingsimpulser for den lokale økonomien.  

De aller fleste økonomiske ringvirkningene er regionale fordelingseffekter og representerer lite 

eller ingen samfunnsøkonomisk nettoeffekt. Når samfunnsøkonomiske analyser av langsiktige 

næringsendringer vurderes, må en ta stilling til om tiltaket endrer arbeidstilbudet, øker produkti-

viteten, reduserer kostnadene eller gir ekstra nytte for den norske befolkningen samlet.  

Redusert sysselsetting i Andøy kommune endrer ikke arbeidstilbudet i landet, men bidrar til mar-

ginalt økt produktivitet ved at kommunen avgir investeringer og sysselsetting til andre deler av 

landet (i hovedsak Evenes som følger av at Forsvaret flytter aktiviteten hit) som presumtivt kan 

gi høyere avkastning på arbeid og kapital. Produktivitetsforbedringen representerer en sam-

funnsøkonomisk nettogevinst, men er for marginal og usikker til å kvantifiseres. Det ligger heller 

ikke i denne utredningens mandag å beregne samfunnsøkonomiske gevinster. 

Redusert arbeidstilbud i Andøy kommune representerer like fullt en negativ inntekts- og syssel-

settingseffekt for kommunen, som trolig er større enn den nasjonale produktivitetsgevinsten. 

Effekten betraktes som en negativ fordelingseffekt for kommunen. Hvordan man tenker rundt 

denne typen fordelingseffekter og beregninger av disse drøftes i de påfølgende avsnittene.  

 

Metode for beregning av regionale ringvirkninger 

Vi deler de økonomiske ringvirkningene i tre hovedkategorier: direkte, indirekte og induserte.  

Direkte virkninger består av sysselsetting og verdiskaping som hovedsakelig kan knyttes til drif-

ten av Andøya flystasjon og som er lokalisert enten på, eller i umiddelbar nærhet til flystasjonen. 

De direkte virkningene er derfor mulig å avgrense både geografisk og funksjonelt, og er de virk-

ningene det er mulig å fastslå med størst presisjon.  

Med bakgrunn i intervjuer og øvrig datainnsamling ser vi det som hensiktsmessig å definere And-

øya Space Center (ASC) og datterselskapet Andøya Test Center (ATC) som direkte virkninger. ATC 

er avhengig av Forsvarets aktiviteter ved Andøya flystasjon på en måte som gjør det rimelig å 

anta at en fullstendig nedleggelse av Andøya flystasjon medfører en nedleggelse også av ATCs 

aktiviteter, jf. kapittel 3.3. Samtidig samarbeider ASC og ATC tett gjennom at ATC leier anslagsvis 

fem årsverk av morselskapet årlig. Det er derfor rimelig å betrakte begge som direkte berørt av 

Forsvarets aktivitet ved Andøya flystasjon.  
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Figur 4.1  
Kategorisering av regionale ringvirkninger 

 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Andøya flystasjon har, i tillegg til den direkte sysselsettingen og verdiskapingen, virkninger i se-

kundærmarkeder. Ringvirkningene kategoriseres som indirekte eller induserte virkninger.  

Indirekte virkninger omfatter sysselsettingen generert av virksomhetene som selger varer og/el-

ler tjenester til virksomhetene på Andøya flystasjon, ASC og ATC, altså den direkte sysselset-

tingen. Underleverandører til den direkte sysselsettingen er typisk lokale leverandører av støtte-

tjenester som renhold, catering, overnatting og transport.  

Induserte virkninger omfatter sysselsetting som følger av økt forbruk og investeringer knyttet til 

inntektene generert av den direkte og indirekte sysselsettingen, og inkluderer både offentlig og 

privat sektor. Konsumgenererte virkninger inkluderer typisk kjøp av varer fra lokal varehandel og 

lokalt produserte tjenester, som servering og overnatting. Investeringer kommer fra at lokalt 

næringsliv kanskje må endre sin produksjonskapasitet som følge av etterspørselsendringene. De 

induserte virkningene er således en resirkulering av den genererte inntekten som kan knyttes til 

Andøya flystasjon, ASC, ATC og underleverandører.  

Verdiskapingen fra den direkte og indirekte sysselsettingen genererer inntekter til både arbeids-

takere og bedriftseiere, og øker skatteinntektene til stat og kommune. Arbeidstakernes inntekter 
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konsumeres i all hovedsak, og en stor del av konsumet antas å tilfalle lokal varehandel og tjenes-

tekjøp som servering, frisørtjenester mv.15 Noe konsum tilfaller nødvendigvis reiser både nasjo-

nalt og internasjonalt samt import av varer og tjenester fra utlandet eller områder utenfor 

Andøy kommune. Sysselsetting og verdiskaping knyttet til de direkte og indirekte effektene tilfal-

ler likevel i stor grad Andøy kommune.  

Verdiskapingen generert av Forsvarets aktiviteter ved Andøya flystasjon skaper overskudd både 

for Forsvaret og øvrige berørte virksomheter. Overskuddet kan beholdes i virksomheten gjen-

nom reinvesteringer, eller gå til eierne i form av økt utbytte. Sannsynligheten for at virksomheter 

reinvesterer overskuddet antas å være økende med lokalt eierskap.  

Sysselsetting og verdiskaping i Andøy kommune representerer skatteinntekter fra arbeidsgiver-

avgift, inntektsskatt, eiendomsskatt og overskuddsskatt fra virksomhetene. Dette tilfaller stat og 

kommune i ulik grad og øker mulighetsrommet for offentlig konsum og investeringer.  

 

Direkte sysselsetting ved Andøya flystasjon utgjør en betydelig andel av 

samlet sysselsetting i kommunen 

Forsvarets aktivitet ved Andøya flystasjon sysselsetter om lag 300 personer og er med dette en 

av de største arbeidsgiverne i kommunen. De ansatte og deres familier er også en viktig bidrags-

yter til lokalt og regionalt næringsliv gjennom konsum i handelsleddet og av servering, frisørtje-

nester samt offentlige tjenester.  

De direkte virkningene består av to komponenter, Forsvaret og Andøya Space Center (ASC) inklu-

dert datterselskapet Andøya Test Center (ATC). Uavhengig av hvor aktiviteten flyttes og eventu-

elt effektiviseres, er konsekvensen for Andøy kommune en sysselsettingsreduksjon på 300 men-

nesker. Dette alene betyr en sysselsettingsnedgang på tolv prosent sammenlignet med 2014. 

Det er derimot ikke gitt hva ASC og ATC velger å gjøre ved nedleggelse av den militære aktivite-

ten ved Andøya flystasjon. Selv om det er uttalt at ATC vil legge ned aktiviteten, er det en reell 

mulighet for å videreføre driften, særlig med tanke på at det eksisterer få eller ingen alternative 

teststeder i Norge for Forsvaret. Videreføring av aktiviteten ved ATC krever at de selv, eller For-

svaret, opprettholder den nødvendige infrastrukturen ved Andøya flystasjon. ASC antas å videre-

føre sin aktivitet uavhengig av hva som skjer med Forsvaret og ATC, med unntak av de fem års-

verkene ATC kjøper av dem internt årlig.  

Videreføring av ATC åpner muligheten for at Forsvaret kun betaler en mindre sum for å rydde og 

flytte nødvendig militært utstyr ved Andøya flystasjon, og la eksisterende infrastruktur stå. Vi 

                                                        
15 SSB: Tabell: 09174 og SSB: Tabell: 09185 viser at norske husholdningers konsumandel av lønnsinntekt er 
større enn én. Dette fremgår også av SSB publikasjon «Økonomiske analyser 1/2013», kapittel 6. 
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legger til grunn at all eksisterende infrastruktur ved Andøya flystasjon er nødvendig for viderefø-

ring av den eksisterende aktiviteten ved ATC. Dette inkluderer også hangarer og lagerbygninger 

samt overnattingsmuligheter.  

Videre antar vi at Forsvaret selv opprettholder nødvendig infrastruktur og militære sikkerhetsbe-

stemmelser. Dette krever anslagsvis et personell på 20 personer. Forsvarets effektiviseringsge-

vinster på personell er derfor noe mindre i dette alternativet sammenlignet med et alternativ 

der all aktivitet ved Andøya flystasjon nedlegges. Samtidig sparer Forsvaret betydelige kostnader 

sammenlignet med gjennomføring av testing i utlandet, for eksempel i California.   

Nedleggelse av både Forsvarets aktivitet og ATC reduserer sysselsettingen i Andøy kommune 

med 314 personer. Delvis nedleggelse av flystasjonen, men videreføring av ASC og ATC, reduse-

rer sysselsettingen med 280 personer. De direkte sysselsettingseffektene ved de to alternativene 

illustreres i Tabell 4.2 under.  

Tabell 4.2  
Direkte sysselsettingseffekter 

 

Arbeidssted Nedleggelse ATC Videreføring ATC 
Andøya flystasjon -300 -280 

Andøya Test Center -9 0 

Andøya Space Center -5 0 

Direkte sysselsetting -314 -280 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Indirekte sysselsetting 

Den indirekte sysselsettingen knyttet til Andøya flystasjon inkluderer sysselsatte årsverk i virk-

somhetene som selger varer og/eller tjenester til virksomhetene omfattet av den direkte syssel-

settingen drøftet over, altså Forsvaret, Andøya Space Center (ASC) og Andøya Test Center (ATC).  

Kartlegging av de indirekte virkningene baseres delvis på SSBs tilgang- og anvendelsestabeller. En 

mer detaljert beskrivelse av metoden er gitt i Vedlegg B. 

De direkte sysselsettingseffektene reduserer etterspørselen etter underleveranser, og skaper en 

negativ sysselsettingseffekt i øvrig næringsliv med 44 personer dersom ATC nedlegges, og 40 

personer dersom ATC videreføres. 

Den indirekte sysselsettingseffekten består av redusert etterspørsel etter støttetjenester til And-

øya flystasjon som renhold og catering.  
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Tabell 4.3  
Indirekte sysselsettingseffekter 

 

Arbeidssted Nedleggelse ATC Videreføring ATC 
Indirekte sysselsetting -44 -40 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Induserte virkninger 

Redusert direkte og indirekte sysselsetting reduserer inntekter til arbeidstakere og bedriftseiere, 

og reduserer skatteinntekter for stat og kommune. Effektene er størst i Andøy kommune. Fall i 

aktivitetsnivået innebærer overkapasitet i lokalt næringsliv, og redusert behov for nyinveste-

ringer.  

Arbeidstakernes inntekt konsumeres i all hovedsak. Konsumet retter seg typisk mot varer fra lo-

kal varehandel og lokalt produserte tjenester som servering, overnatting og øvrig privat tjeneste-

yting. I tillegg retter noe av konsumet seg mot import av varer og tjenester fra utlandet eller fra 

andre deler av Norge.  

Sysselsettingsnedgang og redusert verdiskaping reduserer skatteinntekter, gjennom arbeidsgi-

veravgift, inntektsskatt og overskuddsskatt fra bedriftene. Bortfall av skatteinntekter legger 

press på kommuneøkonomien og kan medføre innstramminger i offentlig konsum og investe-

ringer. 

For å isolere de induserte virkningene for Andøy kommune er det nødvendig å anslå andelen av 

varer og tjenester som konsumeres lokalt. Den nasjonale importandelen er 10 prosent16, men 

det er rimelig å anta at importandelen til Andøy kommune er noe høyere som følger av en be-

grenser geografisk utstrekning og spesialiserte næringsliv. Vi anslår at all lønnsinntekt konsume-

res, og at åtte av ti konsumkroner rettes mot lokalt næringsliv. Det høye konsumet lokalt be-

grunnes med at utpendlingen er begrenset samt at mennesker tenderer mot å handle de fleste 

varer i nærheten av bosted. 

Nedgang i konsum og investeringer reduserer verdiskaping i næringslivet som i neste omgang 

reduserer sysselsettingen. Sysselsettingsreduksjonen beregnes med antakelsen om at sysselset-

tingen vokser i takt med produksjonsverdien.  

En nedleggelse av både Andøya flystasjon og ATC reduserer den direkte og indirekte sysselset-

tingen med 358 sysselsatte i tråd med drøftingen over. Verdiskapingen knyttet til denne syssel-

settingen beregnes til i underkant av 300 millioner 2015-kroner. Konsumet rettet mot lokalt næ-

ringsliv beregnes til omtrent 266 millioner 2015-kroner. Konsumfallet beregnes å medføre en 

                                                        
16 Direkte importandeler for Norge i Økonomiske analyser 1/2015 (SSB). 
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overkapasitet på ytterligere 175 sysselsatte i lokalt næringsliv. De induserte konsumvirkningene 

realiseres hovedsakelig i tjenesteproduserende næringer, som for eksempel overnatting, serve-

ring og varehandel.17  

Konsumvirkningene er noe lavere i alternativet der flystasjonen delvis opprettholdes og ATC vi-

dereføres. Konsumvirkningen beregnes til i overkant av 240 millioner 2015-kroner rettet mot lo-

kalt næringsliv, og 158 sysselsatte personer.  

Skatteinntektene faller og demper offentlig konsum og investeringer i regionen, som reduserer 

antall offentlige ansatte. Samlede regionale ringvirkninger fra de direkte, indirekte og induserte 

effektene beregnes til 533 sysselsatte i tilfellet hvor både Forsvaret og ATC nedlegges. Dette til-

svarer en reduksjon i sysselsettingen på hele 21 prosent i Andøy kommune. Dersom aktiviteten 

ved ATC videreføres beregnes sysselsettingsreduksjonen til 478 personer, en sysselsettingsre-

duksjon i Andøy kommune på 19 prosent sammenlignet med 2014. De økonomiske ringvirk-

ningene oppsummeres i Tabell 4.4 under.  

Tabell 4.4  
Regionale ringvirkninger ved de to alternativene - Nedleggelse av Andøya flystasjon og Videreføring 
Andøya Test Center (ATC). Sysselsetting 

 

 Direkte Indirekte Induserte Regionale ring-
virkninger 

Nedleggelse ATC -314 -44 -175 -533 

Videreføring ATC -280 -40 -158 -478 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

4.2 Dynamiske effekter og bosetting 

Regionale ringvirkninger fra nedleggelse av Andøya flystasjon, og en samtidig nedleggelse av 

Andøya Test Center (ATC), reduserer sysselsettingen som følger av redusert aktivitet i eksiste-

rende næringsliv og færre virksomhetsetableringer. Effektene rammer i hovedsak Andøy kom-

mune, men kan også påvirke øvrige deler av Lofoten og Vesterålen.   

Det er tydelig at næringslivet i kommunen svekkes i størrelse og endrer sammensetning. Dyna-

miske virkninger kan resultere i et mindre attraktivt næringsliv både for virksomheter og arbeids-

takere. Fra økonomisk teori er det velkjent at såkalte agglomerasjonseffekter kan være selvfor-

sterkende ved at lønnsomheten til bedrift A øker når en direkte eller indirekte samvirkende be-

drift B lokaliseres i nærheten. Tilsvarende øker lønnsomheten også for arbeidstakere av å bo i 

                                                        
17 Tjenesteproduserende næringer defineres som alle næringer med næringskode høyere enn 33 (SN2007). 
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regioner der ulike næringsmiljøer vokser.18 I tilfellet med Andøy kommune reduseres denne ty-

pen effekter gjennom at en stor virksomhet flytter ut av regionen, og dermed svekker agglome-

rasjonseffektene for gjenværende næringsliv. 

Over tid må alle virksomheter, private som offentlige, ta stilling til en rekke investeringsbeslut-

ninger. Både fornyelse av bygninger, produksjonsutstyr og kapasitetsendringer krever investe-

ringsbeslutninger. Det kan ikke utelukkes at flere virksomheter uten eksisterende bånd til And-

øya, vurderer det som mer gunstig å lokalisere seg et annet sted i regionen eller helt andre ste-

der i Norge dersom Andøya flystasjon legges ned. Relativ svekkelse av agglomerasjonseffekter 

taler for færre virksomhetsetableringer i Andøy kommune framover.  

Vi har ikke grunnlag for å anslå størrelsen på de langsiktige effektene av agglomerasjonsvirk-

ningene. Det er likevel viktig å være klar over at slike effekter kan bety mer for regional fordeling 

av sysselsetting og bosetting enn de direkte, indirekte og induserte effektene drøftet over.  

På samme måte som for virksomheter påvirker den sterke sysselsettingsnedgangen innbygger-

nes nytte, særlig knyttet til arbeidsmarkedets reduserte attraktivitet. Et mindre næringsliv, både 

i størrelse og variasjon, gjør Andøy kommune til et mindre attraktivt arbeidssted.  

Pendling gjør at endringer i arbeidsmarkedet ikke umiddelbart fører med seg endringer i boset-

tingsmønsteret. Pendling er imidlertid normalt belastende, og over tid er det rimelig å anta at 

bosettingen innenfor en bo – og arbeidsmarkedsregion tilpasser seg næringsstrukturen i regio-

nen. Teori og empiri fra økonomisk geografi peker på et betydelig samsvar mellom befolknings-

utvikling og næringsutvikling innenfor en sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion.19  

Andøy kommune defineres i dag som en selvstendig bo- og arbeidsmarkedsregion.20 Dette 

henger sammen med betydelige pendleavstander til nærliggende arbeidsmarkeder i for eksem-

pel Sortland. Befolkningsutviklingen over tid antas derfor å følge sysselsettingsmulighetene i 

egen kommune for innbyggere i Andøy.  

 

 

 

 

                                                        
18 Se f.eks. Produktivitetskommisjonens rapport kap. 7 for en lengre litteraturgjennomgang (NOU 2015: 1 Pro-

duktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport) 
19 Se (Storper, 2011) 
20 Se (Gundersen & Juvkam, 2013) 



Rapport 25-2015                                                 Konsekvenser av å legge ned Andøya flystasjon                                      

41 

 

Befolkningen følger arbeidsmulighetene over tid 

Beregnet sysselsettingsnedgang tilsier befolkningsnedgang over tid, enten i form av økt fraflyt-

ting eller redusert tilflytting. Befolkningen reduseres mer enn proporsjonalt med sysselsettingen, 

som følge av at én sysselsatt i gjennomsnitt forsørger både familiemedlemmer og andre deler av 

befolkningen som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Effektene realiseres over tid og vi 

legger til grunn et konstant forhold mellom sysselsetting og befolkning.  

Nedleggelse av Andøya flystasjon og Andøya Test Center (ATC) reduserer sysselsettingen med 

533 personer i Andøy kommune, en sysselsettingsnedgang på 21 prosent. Under forutsetningen 

om konstant forhold mellom sysselsetting og befolkning, reduseres befolkningen over tid med i 

overkant av 1 000 personer. En situasjon der ATC viderefører aktiviteten gir en sysselsettings-

nedgang på 19 prosent, og en langsiktig befolkningsnedgang på i overkant av 950 personer.  

Hvor hurtig befolkningen endres bestemmes av flere faktorer, som for eksempel i hvor stor grad 

de ansatte i Forsvaret velger å pendle til nytt arbeidssted fremfor å flytte. En overføring av 250 

ansatte i Forsvaret fra Andøya flystasjon til Evenes åpner muligheten for å pendle på ukesbasis. 

Desto flere som velger pendling fremfor å flytte, desto mindre effekt får sysselsettingsreduksjo-

nen på Andøy kommunes folketall på kort sikt.  

Overkapasiteten i lokale tjenesteproduserende næringer legger et press på sysselsettingen som 

følger av redusert konsum og lavere lønnsomhet. Uten tilfang av nye arbeidsplasser er det rime-

lig å anta at befolkningen forflytter seg til områder med bedre arbeidsmuligheter. Dette gjelder 

sysselsettingen knyttet til de indirekte og induserte ringvirkningene av nedleggelse av Andøya 

flystasjon.  

 

4.3 Ny næringsaktivitet kan dempe de negative ringvirkningene 

Drøftingen over skisserer relativt store negative konsekvenser for Andøy kommune, med ned-

gang på rundt 20 prosent i sysselsetting og befolkning for de to alternativene for videreføring av 

ATC. En rekke norske kommuner opplever bortfall av store hjørnesteinsbedrifter og generell 

nedgang i befolkning og sysselsetting. Ett tiltak for å bøte på slike problemer er Innovasjon Nor-

ges regionale omstillingsmidler.21 Dette er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og 

Innovasjon Norge for å skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i kommuner som for ek-

sempel Meløy som mistet REC Wafer med sine 650 arbeidsplasser. Meløy ønsker å etablere 570 

nye arbeidsplasser for å bli et kraftsenter i Saltenregionen gjennom å utnytte sine komparative 

fortrinn innen industri, olje og gass samt fiske, marin sektor, landbruk og reiseliv. Til dette bevil-

ges 50 millioner fra Stortinget, samt 25 millioner fra både Nordland fylkeskommune og Meløy 

kommune. Tidsrammen for prosjektet er seks år.  

                                                        
21 Innovasjon Norge, http://www.regionalomstilling.no/ 
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Et lignende omstillingsprosjekt kan tenkes i Andøy kommune, men det er på nåværende tids-

punkt stor usikkerhet knyttet til en slik søknad og eventuell utforming av omstillingstiltaket. Det 

er likevel nyttig å være klar over slike omstillingsprosjekter, og det understreker viktigheten av å 

etablere et solid og variert næringsliv som et ledd i å gjøre kommunen attraktiv. 

Den planlagte utbedringen av Andenes havn er derimot et konkret eksempel på en næringsin-

vestering som kan skape nye arbeidsplasser og gjøre kommunen mer attraktiv, både med tanke 

på bosetting og næringsliv, selv etter en eventuell nedleggelse av Andøya flystasjon. Det er bevil-

get hele 510 millioner kroner til utdyping og ny molo ved Andenes havn i siste del av Nasjonal 

transportplan (NTP) 2014-2023 (Meld. St. 26 (2012-2013)).  

Havnen bidrar til å styrke Andøy kommunes komparative fortrinn i fiskeri og havbruksnæringen. 

Samtidig muliggjør store landarealer i tilknytning til havnen ny næringsvirksomhet, for eksempel 

i foredlingsleddet. Integrering med eksisterende infrastruktur, herunder den sivile lufthavnen, 

muliggjør effektiv transport til øvrige deler av Norge og til utlandet. Fiskeprodukter av høy verdi 

kan transporteres med fly til globale markeder.  

Andøy kommune har i dag relativt stor aktivitet i reiselivsnæringen. Dette er et fortrinn som for-

sterkes med planlagte forbedringer av havnen. Muligheten for å ta imot større cruisebåter og 

nærheten til en flyplass med kapasitet til å håndtere større jetfly kan åpne for å etablere Ande-

nes havn som snuhavn for større cruiseskip.  

 

4.4 Konsekvenser for Avinor, herunder Andenes lufthavn 

En eventuell nedleggelse av Andøya flystasjon påvirker sysselsetting og bosetting i regionen. Be-

folkningsnedgang reduserer etterspørselen etter fritidsreiser og redusert sysselsetting reduserer 

etterspørselen etter arbeidsreiser. Alt dette påvirker driftsøkonomien for Andenes lufthavn og 

driftsøkonomien for Avinor-konsernet. 

Fra tidligere studier vet vi at driftsunderskuddet ved Avinors lufthavner henger tett sammen 

med antall terminalpassasjerer, og at et anslått break-even inntreffer ved mellom 800 000 og 

1 000 000 årlige terminalpassasjerer (Berg, et al., 2015). Samtidig vet vi fra Avinors rapport om 

lufthavnstruktur fra 2015 (Avinor, 2015) at ingen av de lokale lufthavnene har inntekter som dek-

ker kostnadene, herunder Andenes lufthavn.  

Passasjergrunnlaget på de fleste flyrutene over de lokale lufthavnene er ikke stort nok til at de 

kan drives på kommersiell basis. Det er like fullt ønskelig at disse rutene betjenes, sett i sammen-

heng med Avinors samfunnsoppdrag. Staten, ved Samferdselsdepartementet, kjøper derfor ka-

pasitet på utvalgte ruter gjennom anbudsrunder. Dette er de såkalte FOT-rutene (Forpliktelse til 

offentlig tjenesteyting). FOT-rutene opereres i sin helhet av Widerøe og statens kostnad ved 

dette er 675 millioner årlig i gjeldende anbudsrunde, hvorav 600 millioner gjelder ruter til og fra 

de lokale lufthavnene.  
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FOT-rutene fordeles på en rekke ruteområder, herunder rutene Tromsø-Andenes-Bodø. Anbuds-

ruten ble utlyst for perioden april 2012 til mars 2017. Andenes lufthavn betjenes med ruter til og 

fra Tromsø og Bodø, og anbudstrafikken utgjorde omtrent 33 500 passasjerer i perioden april 

2013-mars 2014 (Bråthen, et al., 2015). Det stilles krav til antall flyvninger og seter på anbudsru-

tene, hvor de for Andenes fordeles likt mellom Tromsø og Bodø med 600 flyvninger hver vei på 

hver rute. FOT-tilskuddet per passasjer på rutene Andenes-Bodø og Andenes-Tromsø ble i 2015 

estimert til henholdsvis 1 611 og 212 kroner (Bråthen, et al., 2015). Under forutsetningen om at 

passasjerene fordeler seg likt mellom rutene til de to destinasjonene var det totale FOT-tilskud-

det for rutene over Andenes 46 millioner 2015-kroner i 2014.  

Summen av Avinors samfinansiering og FOT-tilskuddet er et uttrykk for statens kostnader ved å 

opprettholde det eksisterende flytilbudet. Endringer i lufthavnstrukturen i form av færre lufthav-

ner og færre FOT-ruter vil redusere Avinors samfinansiering og behovet for tilskudd.  

Driftsunderskuddet og overføringer internt i Avinor-systemet drøftes nærmere under. Ved å 

sammenligne driftsøkonomien ved lignende lufthavner både med tanke på antall terminalpassa-

sjerer og rullebanelengde anslår vi overføringene til Andenes lufthavn til 34 millioner 2015-kro-

ner. 

Avgjørelsen om å videreføre den sivile lufthavnen betraktes som uavhengig av avgjørelsen om å 

legge ned Andøya flystasjon. Avgjørelsen må sees i sammenheng med Avinors samfunnsoppdrag, 

herunder sikre god tilgjengelighet for alle grupper reisende. Selv om dagens flytilbud kommer til 

en pris, medfører nedleggelse en betydelig samfunnsøkonomisk kostnad. Den samfunnsøkono-

miske tidskostnaden ved å legge ned Andenes lufthavn kan grovt måles ved å multiplisere økt 

kjøretid til nærmeste alternative lufthavn med antall passasjerer. Ved nedleggelse av Andenes 

lufthavn må reisende fly over Stokmarknes til antatt uendret billettpris, flytid og rutetilbud. 

Dette øker tidsbruken med like i underkant av 90 000 timer. En samfunnsøkonomisk lønnsom-

hetsberegning av nedleggelse av Andenes lufthavn er utenfor dette prosjektets rammer, men 

spørsmålet er om tidsverdien av 90 000 timer overskrider Avinors kostnad ved dagens flytilbud 

over Andenes, altså 80 millioner kroner.  

En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsberegning i tillegg til en vurdering av Avinors samfunnsopp-

drag må ligge til grunn for en avgjørelse om videreføring av flytilbudet over Andenes. Vi legger til 

grunn at eksisterende flytilbud videreføres med tilhørende infrastruktur.  

4.4.1 Reduserte driftsinntekter som følge av redusert passasjertrafikk 

Inntektssiden påvirkes av nedleggelse av Andøya flystasjon gjennom at sysselsettingen reduseres 

med over 500 personer, og befolkningen reduseres med over 1 000 personer. Trafikkgrunnlaget 

til Andenes lufthavn svekkes betydelig.  
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Avinors driftsinntekter kan i all hovedsak kategoriseres som enten trafikkinntekter eller kom-

mersielle inntekter. Trafikkinntektene består av avgiftene lufthavnbrukerne (altså flyselskapene) 

betaler ved bruk av Avinors lufthavner. Reguleringen er todelt: 

 Lufthavnavgifter (start-, passasjer-, sikkerhets- og avisingsavgift) reguleres i «Forskrift 

om avgifter på lufthavnene til Avinor AS» (Takstregulativet) 

 Flysikringsavgifter (terminalavgift for tårntjeneste, TNC, og underveisavgift) reguleres i 

«Forskrift om avgift på flysikringstjenester» (Flysikringsforskriften) 

Avgiftsinntektene samvarierer i stor grad med antall passasjerer, noen mer enn andre. Passasjer-

avgiften bestemmes direkte av antall passasjerer og det samme gjelder sikkerhetsavgiften som 

betales per avreisende passasjer. Startavgift og terminalavgift bestemmes i større grad av antall 

flybevegelser, flytype og vekt.  

Ut over avgiftsinntektene består Avinors driftsinntekter av kommersielle inntekter fra salgs- og 

leieinntekter. Salgs- og leieinntektene inkluderer for eksempel duty-free og parkering. Denne ty-

pen inntekter tilfaller lufthavner med et betydelig omfang terminalpassasjerer, og er dermed av 

svært begrenset omfang ved de lokale lufthavnene.  

Endringer i Avinors avgiftsinntekter over Andenes beregnes med utgangspunkt i gjeldende av-

giftssatser.22 Vi legger videre til grunn følgende forutsetninger for beregninger av eksisterende 

og framtidige avgiftsinntekter til Andenes lufthavn: 

 Gjennomsnittlig belegg på FOT-rutene opprettholdes på 42 prosent (Bråthen, et al., 

2015) 

 FOT-rutene opereres med Dash 8-100 maskiner med 39 seter og maksimal take-off-vekt 

(MTOW) på 15,6 tonn 

 Antall utreisende passasjerer anslås som halvparten av antall terminalpassasjerer i 2014, 

altså 24 313. 

 Antall avganger fra Andenes beregnes med utgangspunkt i 15 personer per avgang (42 

prosent belegg i 39-seters maskiner) 

 Alle næringer antas å være like reiseintensive, og alle bosatte i Andøy kommune antas å 

være like reiseintensive. Dette impliserer at arbeidsreiser og fritidsreiser beveger seg i 

takt med endringer i henholdsvis sysselsetting og bosetting. 

 

                                                        
22 Se Avinor.no (https://avinor.no/konsern/flyselskap/avgifter/) 
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Tabell 4.5  
Effekter på Andenes lufthavns økonomi fra nedleggelse av Andøya flystasjon 

 

 Størrelse 

Eksisterende nivå  

   Avreisende passasjerer 24 313 

   Flybevegelser (avgang) 1 583 

   Avgift per avgang 2 827 

   Avgiftsinntekter (MNOK) 4,476 

Nedleggelse ATC  

   Avreisende passasjerer 19 207 

   Flybevegelser (avgang) 1 251 

   Avgiftsinntekter (MNOK) 3,536 

Videreføring ATC  

   Avreisende passasjerer 19 693 

   Flybevegelser (avgang) 1 283 

   Avgiftsinntekter (MNOK) 3,626 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Andenes lufthavns passasjergrunnlag består av befolkningen i lufthavnens influensområde, som 

vi definerer til Andøy kommune.23 Ved nedleggelse av både Andøya flystasjon og Andøya Test 

Center (ATC) reduseres befolkningen og sysselsettingen i kommunen med 21 prosent. Under an-

tagelsen om at alle næringer er like reiseintensive og hele befolkningen etterspør like mange fri-

tidsreiser, beregner vi antall terminalpassasjerer til å reduseres til 38 000. For gitt kabinfaktor 

reduseres antall flybevegelser med 665, til omtrent 2 500 årlig over Andenes lufthavn.  

Avgiftsinntektene reduseres med like mye som befolkningen og sysselsettingen, altså med 21 

prosent. Dette gir et fall på i underkant av én million kroner fra avgiftsinntektene i 2014. Vi an-

slår de kommersielle inntektene til å være på lik linje med lufthavner med omtrent like mange 

årlige terminalpassasjerer, som for eksempel lufthavnene på Helgeland. Kommersielle inntekter 

til Andenes beregnes til 1,5 millioner kroner årlig, men antas å ikke påvirkes av endringer i antall 

terminalpassasjerer og flybevegelser. Dette betyr at den isolerte effekten på Andenes lufthavns 

driftsresultat, og derigjennom Avinors overføringer, fra endringer på inntektssiden er en forver-

ring på 21 prosent.  

De negative effektene er noe lavere i alternativet hvor ATC videreføres, jf. Tabell 4.5. Dette føl-

ger direkte av at effektene på befolkning og sysselsetting er to prosentpoeng lavere, altså 19 

prosent. 

                                                        
23 Kommune A defineres som del av lufthavn X sitt influensområde dersom korteste kjørevei målt i tid fra råd-
huset til kommune A er til lufthavn X.  
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Det er vanskelig å anslå hvor raskt, eller i hvilken grad, de ansatte i Forsvaret flytter etter den mi-

litære aktiviteten til Evenes. Hvor raskt, og i hvilket omfang de flytter, legger nødvendigvis fø-

ringer på hvordan driftsøkonomien til Andenes lufthavn utvikler seg. Om befolkningen flytter et-

ter spiller derimot i mindre grad en rolle for driftsøkonomien til Avinor-konsernet, da vi må anta 

at de som flytter opprettholder reiseaktiviteten sin over Evenes. Dette betyr at det samlede an-

tall terminalpassasjerer og flybevegelser gjennom Avinor-systemet ikke reduseres, men omfor-

deles fra Andenes til Evenes. Avinors samlede driftsinntekter antas derfor å i liten grad påvirkes 

av en nedleggelse av Andøya flystasjon. 

 

4.4.2 Driftskostnadene tilnærmet uendret, men omfordeles fra Forsva-
ret til Avinor 

To sentrale faktorer påvirker kostnadsnivået ved lufthavner: antall terminalpassasjerer og meng-

den infrastruktur, herunder rullebanelengde. For å anslå driftskostnadene ved Andenes lufthavn 

støtter vi oss på erfaringer fra tidligere utredninger, og benytter regnskapstall for lignende luft-

havner målt i antall terminalpassasjerer og flytyper (Mosjøen og Mo i Rana, samt Sandane og 

Sogndal). For beregninger av kostnader knyttet til infrastruktur tar vi utgangspunkt i kostnadsni-

vået ved Kirkenes lufthavn.  

Vi kategoriserer kostnadene ved Andenes lufthavn i henhold til Tabell 4.6. Det er kun kostnader 

knyttet til innleid sikkerhetspersonell som bestemmes av antall terminalpassasjerer, resterende 

kostnader bestemmes av infrastrukturen. Kostnader til kjøp av sikkerhetstjenester anslås til seks 

millioner kroner ved Andenes årlig, med bakgrunn i kostnadsnivået ved lufthavnene på Helge-

land.  

Basert på Berg et. al (2015) har vi at driftskostnadene ved Kirkenes lufthavn knyttet til driftsma-

teriell, rullende materiell, kostnader til lokaler og tomt samt reparasjon og vedlikehold var om-

trent syv millioner kroner i 2014. Kostnadene knyttet til drift av infrastrukturen antas å fordeles 

likt mellom Forsvaret og Avinor i dag, slik at den ved nedleggelse av Andøya flystasjon dobles 

(for Avinor), jf. Tabell 4.6. 

Lønns- og personalkostnader anslås til 20 millioner kroner årlig ved Andenes lufthavn. Anslaget 

bygger på at lønnskostnadene i all hovedsak bestemmes av mengden infrastruktur, og legges 

dermed opp mot kostnadsnivået ved Kirkenes lufthavn. Det kan tenkes at en del av denne kost-

nadsposten er knyttet til drift av infrastrukturen, og dermed er en del av kostnadsfordelingsmo-

dellen Avinor i dag har med Forsvaret. Vi velger likevel å tilegne denne kostnaden i sin helhet til 

Avinor, og heller betrakte driftskostnadene som et øvre anslag.  

Øvrige kostnader inkluderer kostnader som forsikring, verdiendringer, innleid bistand og konsu-

lentbistand samt interne kjøp. Kostnaden anslås til 10 millioner kroner årlig for Andenes. Ansla-

get bygger på tallene for Kirkenes lufthavn.  
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Eksisterende driftskostnader ved Andenes lufthavn anslås til 43 millioner kroner, jf. Tabell 4.6.  

Den direkte konsekvensen av en nedleggelse av Andøya flystasjon og Andøya Test Center (ATC) 

er at Avinor selv må bære kostnadene ved drift av infrastrukturen ved lufthavnen. Dette gjelder 

alle driftskostnader knyttet til det som i dag anses som felles for den militære og sivile lufthav-

nen, som rullebanen samt teknisk infrastruktur knyttet til denne og terminalbygg. Avinors drifts-

kostnader anslås økt med 3,5 millioner kroner årlig.   

Dersom ATC videreføres, og Forsvaret opprettholder nødvendig infrastruktur inkludert samdrif-

ten med Andenes lufthavn, forblir Avinors driftskostnader uendret. 

Øvrige kostnadselementer forventes uendret som følger av endringer i antall terminalpassasje-

rer og flybevegelser over Andenes.  

Tabell 4.6  
Effekter på Andenes lufthavns driftsresultat. Status 2014, avvik fra videreføring for alternativ 1 og 
alternativ 2. 

 

 Andenes lufthavn 
2014 

Alternativ 1 
Nedleggelse ATC 

Alternativ 2 
Videreføring ATC 

Avgiftsinntekter       4 476 000     -1 000 000        -936 000  

Øvrige inntekter       1 500 000                       -                       -  

Netto driftsinntekter       5 976 000     -1 000 000        -936 000  

Lønn- og personalkostnader   -20 000 000                       -                       -  

Innleid kontrolltjeneste/sikkerhet     -6 000 000                       -                       -  

Driftskostnader infrastruktur     -3 500 000     -3 500 000                       -  

Øvrige kostnader   -10 000 000                       -                       -  

Sum kostnader   -39 500 000     -3 500 000                       -  

Driftsresultat   -33 524 000     -4 500 000        -936 000  

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.4.3 Avinors driftsresultat i liten grad påvirket 

Driftsresultatet ved Andenes lufthavn anslås til -34 millioner kroner. Anslaget baserer seg på 

regnskapstall for sammenlignbare lufthavner med tanke på infrastruktur og antall terminalpassa-

sjerer. Vårt anslag på driftsunderskudd ved Andenes lufthavn er tilnærmet identisk med hva Kir-

kenes lufthavn hadde i 2014. Kirkenes har sammenlignbar infrastruktur, men et betydelig høyere 

antall terminalpassasjerer sammenlignet med Andenes. Alt i alt betrakter vi anslått driftsresultat 

med tilhørende overføringer på rundt 34 millioner kroner for Andenes som rimelig.  

Ved nedleggelse av både Andøya flystasjon og Andøya Test Center (ATC) beregnes driftsresulta-

tet ved Andenes lufthavn å forverres med 4,5 millioner kroner årlig. Videreføring av ATC reduse-

res inntektene med omtrent 0,9 millioner og kostnadene forblir uendret, dette gir et forverret 

driftsresultat med 0,9 millioner kroner årlig.  

Effekten på Avinor-konsernets driftsøkonomi er derimot marginal. Dette følger av antagelsen om 

at det reduserte passasjergrunnlaget til Andenes lufthavn omfordeles til øvrige lufthavner i om-

rådet, fortrinnsvis Evenes. Bortfallet av trafikkinntekter og flybevegelser ved Andenes motsvares 

av tilsvarende økninger over Evenes. Driftskostnadene antas uendret ved Evenes, slik at de sam-

lede driftskostnadene i Avinor-systemet øker tilsvarende økningen ved Andenes. Gitt at Avinor 

er selvfinansierende er det rimelig å anta økte avgiftsinntekter tilsvarende kostnadsøkningen ved 

Andenes lufthavn. Dette betyr at alle reisende over Avinors 46 lufthavner må bære kostnaden 

ved økte driftskostnader ved Andenes lufthavn, selv om den er marginal. Nettoeffekten er null 

for Avinors driftsresultat i alternativet hvor ATC videreføres.  
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6. Vedlegg 

I dette kapittelet følger en presentasjon av Samfunnsøkonomisk analyses ringvirkningsmodell. 

Modellen har blant annet vært brukt til å utrede konsekvenser av petroleumsutvinning i Barents-

havet Sørøst for økonomien i Finnmark, Nordland og Troms (Pöyry-rapport nr. 2012-31) og rundt 

Jan Mayen (Pöyry-rapport nr. 2012-32), begge på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. 

Ringvirkningsmodellen er også brukt til å analysere betydningen av eksportnæringene for økono-

mien i Møre og Romsdal (temp – konjunkturbarometeret for Møre og Romsdal 2013 s. 4-7) og 

utredning av lufthavnstruktur på Helgeland. 

Ringvirkningsmodellen bruker nasjonalregnskapets kryssløp til å fordele en gitt produksjon til le-

veranser og verdiskaping hos underleverandører, og videre til underleverandørenes underleve-

randører, etc. Nedenfor presentere vi hvordan modellen er bygd opp.  

Presentasjon av kryssløpsmodellen 

Etterspørselen etter produkter fra virksomheten på Andøya flystasjon utgjør en økonomisk im-

puls. Impulsen fordeler seg på innenlandsk produksjon og import:  

(1)    Økonomisk impuls = produksjon + import 

SSBs kryssløpstabell 1500 angir hvor mye av hvert produkt som importeres til Norge. Når det gjø-

res nasjonale kryssløpsanalyser, er det naturlig å bruke disse importandelene. Siden vi utfører en 

regional analyse i denne rapporten, representerer importandelene hvor mye av impulsene som 

enten blir produsert i utlandet eller i andre landsdeler i Norge.  

Ved regionale kryssløpsanalyser tar vi utgangspunkt i de nasjonale importandelene og justerer 

dem på bakgrunn av en vurdering av næringslivet i regionen vi studerer. Det som ikke importe-

res, produseres av næringslivet i Andøy kommune.  

Produksjonen i bedriftene fører både til verdiskaping i den enkelte bedrift, men også til etter-

spørsel etter nye varer og tjenester fra sine underleverandører. Få bedrifter klarer seg uten å et-

terspørre andre produkter. Produksjonen i norsk fastlandsøkonomi består altså av verdiskaping 

(bruttoprodukt) og vareinnsats: 

 

(2)    Produksjon = bruttoprodukt + vareinnsats 

Vi har altså fire samfunnsøkonomiske begreper i kryssløpsmodellen: Produksjon, vareinnsats, im-

port og bruttoprodukt. Vareinnsatsen representerer en ny impuls til økonomien, og gir opphav 

til mer verdiskaping – hos underleverandører:  

 (3)    Vareinnsats = ny økonomisk impuls 
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Nasjonalregnskapets kryssløpstabeller 1500 og 1600 

For å fastsette leveranser og underleveranser benytter vi SSBs kryssløpstabeller 1500 og 1600 fra 

nasjonalregnskapet. Kryssløpstabell 1600 viser hvilke produkter de ulike næringene etterspør i 

sin produksjonen (input). Kryssløpstabell 1500 viser hvilke næringer som produserer hvert av 

produktene i nasjonalregnskapet (output).  

Kryssløpskoeffisientene vi benytter er fra siste tilgjengelige nasjonalregnskapstall i 2012. Vi antar 

konstante kryssløpskoeffisienter i årene framover. Det betyr at én type næring etterspør samme 

sammensetning av produkter, samtidig som ett produkt produseres av de samme næringene 

over tid. I virkeligheten vil trolig inputsammensetningen i norske næringer endre seg framover, 

men det er vanskelig å vite på hvilken måte. Vi har derfor valgt å holde produktetterspørselen til 

næringene (fra tabell 1600) konstant.  

Flere runder med effekter – leverandører til leverandører 

Når vi har beregnet hvilke næringer som leverer til Andøy flystasjon, finner vi ut hvilke produkter 

leverandørnæringen etterspør. Slik identifiserer vi hvilke næringer som leverer til leverandørnæ-

ringen. Deretter beregner vi hvilke produkter disse etterspør, og hvilke næringer som leverer til 

dem. Vi stopper etter fire runder i tillegg til den første med direkteleveranser.  
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