
                                                                                                                                            

Referat Styremøte flyplassutvalget 17. des 2021 
 
Møte avholdt på teams, deltagere:  
Fra styret: 
Terje Bartholsen (leder), Espen Andre, Ludvigsen (nestleder), Ole Jonny Korsvold,  
 
Øvrige deltagere: Carl Oscar Pedersen, Forsvarsbygg, Geir-Olav Skogstad, Avinor, Eirik Guldvog, 133 
Luftving, Evenes flystasjon, Stein-Even Fjellaksel, Evenes kommune (på første sak), Sigbjørn Astrup 
(ref) 
 
 
1: Status generelt: 
Fotruter: Styreleder orienterte om prosess FOT-ruter. Tilbudsfrist 30/11, konkurranse med 
forhandling. Oppstart 1/4-2022. Ingen opplysninger fra SD om antall tilbydere før tildeling er gjort. 
 
Regulering E10 – orientering fra leder plan og utvikling, Evenes, Stein Even Fjellaksel 
Regulering vedtatt endelig 14/12. Gjennomgang av planløsningene for nytt flyplasskryss.  Veivesenet 
kostnadsberegner flyplasskrysset, ferdig 1. kvartal 2022. 
 
Status fra AVINOR , Geir Olav Skogstad 
Noen flere utenlandsfly, Gdansk, Las Palmas, Zürich, Kreta, Kroatia.   Harstad har avhjulpet testing av 
Covid 19 noe som har fungert meget bra.  Det nevnes at det er svært forskjellige testregimer ved 
flyplassene i Norge, dette burde vært standardisert. 
 
 
2: Status støy (Styret i Flyplassutvalget har behov for å bli orientert om status på arbeidet med 
flystøy/tiltak etter høstens oppmerksomhet omkring saken) 
        Det konstateres at sivil trafikk har forrang, unntatt ved «skarp» alarm.  Det er satt opp en 
prosedyre for varsling av avgang/ankomst F35 for å unngå hørselskader for ansatte/passasjerer ved 
lufthavnen.  Prosedyren gir 10 min varsel.  Dette anses fra Avinor som midlertidige  tiltak frem til at 
permanente er på plass.  
Det utredes i dag permanente tiltak med passasjerbroer på gatene 27-30, flyoppstillingsplass utenfor 
støysonen til ca 150 mnok.  Sårbarhet ved cargovirksomhet, taxier, busser i venteposisjon, biler med 
åpne vinduer eller kabrioleter. 
 
133 LV er tydelig på at utviklingen av den sivile trafikken på Evenes ikke skal hemmes av Forsvarets 
tilstedeværelse. 
 
3: Private utviklingsplaner ved flyplassen v/Hallgren Gundersen, Volt entreprenør / Evenes utvikling  
Saken utgår, men omrisset av planer ble referert, parkeringshus for 1100 biler er lansert. Vedlegger 
presentasjon sammen med referat. 
Nye planer om storhall i regi av Volt entreprenør ved Flyplassveien ble også kort nevnt. 

-  
4: Eventuelt – og eventuelle uttalelser fra styremøtet 
Ingen saker 
 
 


