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1. Sammendrag og konklusjon 
Kapittel 2 Innledning beskriver bakgrunnen for dokumentet som er en dokumentasjon av 
Vardø som beste lokalisering av Avinors planlagte helikopterbase i Øst-Finnmark. Det vises 
her til at den nye helikopterbasen ikke bare skal tilfredsstille olje- og gassindustriens behov, 
men også være sentral i forhold til sikring av Norges strategiske interesser i Barentshavet og 
styrking av katastrofeberedskapen i Øst-Finnmark 
 

Kapittel 3 Økte aktiviteter gir nye utfordringer beskriver utfordringer som Avinor må ta 
hensyn til i sine vurderinger slik som økende olje- og gassvirksomhet, økende skipstrafikk 
og Norges forpliktelser gjennom Arktisk Råds SAR-avtale. Alle medlemmene i Arktisk Råd 
har en gjensidig plikt til å bidra med SAR-oppdrag i hele Arktisk Råds ansvarsområde. 
 

Kapittel 4 Statens beredskap mot akutt forurensning viser et viktig samfunnsmessig 
område som må vektlegges der en lokalisering i Vardø vil være den beste løsningen i 
forhold til denne type beredskap. 
 

Kapittel 5 Helikopterbasens strategiske og beredskapsmessige betydning omhandler 
nødvendige støttefunksjoner og beredskapskritiske faktorer knyttet til responstid ved ulykker 
og katastrofer. Det et vises også til militærstrategiske faktorer, geopolitiske utfordringer og 
beredskap i forhold til terror. Dokumenter fra Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarets 
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etterretningstjeneste viser en ny geopolitisk situasjon i forhold til Russland der Vardø er 
eneste sted som oppfyller kravene til geografisk nærhet. 
 
 

Kapittel 6 Infrastruktur viser til Vardøs gode infrastruktur hva gjelder medisinsk 
katastrofeberedskap, veisamband der Vardø i motsetning til Berlevåg og Båtsfjord kan få 
fram vogntog med 25 meters lengde, havn med gode kaier og store arealer 500 meter fra 
flyplassen med gunstig topografi. I tillegg er Vardø sjøtrafikksentral og Vardø radio som er 
samlokaliserte, er sterk redningsfaglig faktor. Denne gode infrastrukturen tilsier at Vardø er 
beste stedsvalget for helikopterbasen i Øst-Finnmark.  
 

Kapittel 7 Næringsutvikling viser til helikopterbasens betydning for arbeidsplasser 
sysselsetting og vekstkraft. For å ha en framskutt beredskap mot øst er det nødvendig med et 
livskraftig samfunn som kan styrke og opprettholde denne beredskapen. Etablering av 
helikopterbase i Vardø vil i tillegg til å være det beste lokaliseringsvalget ha en gunstig 
effekt for utviklingen av et livskraftig Vardø-samfunn gjennom nye arbeidsplasser, 
sysselsetting, vekstkraft og et styrket omdømme.  
  
Kapittel 8 Oppsummering peker på utfordringer Avinor må ta hensyn til, og hvordan 
Vardø er svaret på utfordringene.  
 

Kapittel 9 Litteratur/dokumenter/vedlegg 
 

Konklusjon: 
Vardø er beste stedet for helikopterbase sammenliknet med Berlevåg og Båtsfjord fordi: 

• Vardø har beste/nærmeste beliggenhet i forhold til de nye områdene som er under 
utvikling i Barentshavet 

• Med Vardø som base kan redningsaksjoner og annen operativ virksomhet 
gjennomføres så langt øst som Karahavet og Jamalhalvøya med kortest responstid i 
forhold til Berlevåg og Båtsfjord 

• Vardø har betydelig større kapasitet hva gjelder infrastruktur, leger og 
akuttsykepleiere enn Berlevåg og Båtsfjord ved ulykker eller katastrofer. 
Førstehjelpstasjoner med stor kapasitet og arealer for underbringelse av store 
menneskemengder kan etableres på kort varsel. Flyavstanden til sykehuset i Kirkenes 
ved behov for videre behandling er kort. 

• Vardø lufthavn Svartnes har færrest dager med tåke 
• Vardø har svært gode havneforhold 500 meter fra flyplassen.  
• Samlokaliseringen av Vardø radio og Vardø trafikksentral og muligheten til å kople 

seg på forsvarets samband, setter Vardø i en særklasse hva gjelder beredskap og 
operasjonsdyktighet i forhold til krisesituasjoner. 

• Veisambandet ved E-75 sikrer framføring av materiell i motsetning til eksempelvis 
Båtsfjord med sine vinterproblemer på Båtsfjordfjellet 

• En helikopterbase i Vardø er viktig nyttig stedsutvikling, arbeidsplasser og 
vekstkraft. 

• De næringsmessige ringvirkningene for regionen Vadsø og Sør-Varanger/Kirkenes, 
blir betydelig større ved etablering av helikopterbasen i Vardø enn ved etablering i 
Berlevåg eller Båtsfjord. Lokalisering i Vardø gir et større og sikrere 
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rekrutteringsgrunnlag fordi en kan se på Vardø og Vadsø som et felles 
arbeidsmarked.  

• Svartnes industriområde har store ferdigregulerte, lett tilgjengelige områder for 
industrietablering 
 

2. Innledning 
Rapporten ”Avinor i Nordområdene” av mars 2014, publisert 2. april 2014, er Avinors 
strategi for nordområdene fram mot 20401. I rapportens kapittel 4.3 Ny helikopterbase vises 
det til at den økte olje- og gassutvinning i Barentshavet nord og øst vil medføre lengre 
avstander til petroleumsressursene og at de ikke kan nås fra en base i Hammerfest. Det 
pekes derfor på behovet for en helikopterbase øst for Hammerfest der flyplassene i 
Berlevåg, Båtsfjord eller Vardø vil gi de korteste avstandene til feltene. Samtidig drøftes 
ulike forhold ved å legge basen ved en stor flyplass som Kirkenes versus Berlevåg, Båtsfjord 
eller Vardø. Vardø kommune har etablert en gruppe med deltakere fra kommunens ledelse, 
Næringsforeningen og Vardø ProMor as til å beskrive hvorfor Vardø er riktig lokalisering 
og overbevise beslutningstakerne om dette. Det vil imidlertid være utbyggerne av nye 
oljefelt som til slutt foretar lokaliseringsvalget.  
For å sikre at nødvendige beslutninger fattes i rett tid slik at aktiviteten innen offshore ikke 
forsinkes, vil Avinor høsten 2014 ta initiativ til en dialog med petroleumsnæringen for å 
starte prosessen.  
En ny helikopterbase i Øst-Finnmark er imidlertid mer enn et ”verktøy” som skal 
tilfredsstille for olje- og gassindustriens behov. Helikopterbasen vil være sentral i forhold til 
sikring av Norges strategiske interesser i Barentshavet, styrking av katastrofeberedskapen 
som må etableres på grunn av økt aktivitet samt videreutvikling av bosetting og næringsliv i 
Øst-Finnmark.  
 

3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer 
Med klimaendringene følger økt sjøfart i de nordatlantiske farvannene. Ekstreme 
værforhold, iskaldt havvann, is og mange u-oppmålte områder, stiller redningsberedskapen i 
Arktis overfor store utfordringer for. Den økte skipsfarten betyr store økonomiske 
utviklingsmuligheter for regionen, men også store utfordringer der forlis eller ulykker vil 
kunne medføre store oljeutslipp i de sårbare områdene i nord. 
Stortingsmelding nr. 7 (2011-2012 ”Nordområdene. Visjon og virkemidler”, kapittel 10  Sjøsikkerhet, 
oljevern og redningskapasitet sier: 
 ”Arktis er et område kjennetegnet av lange avstander, krevende klima og forholdsvis få redningsressurser. Tre 
forhold er derfor sentrale. For det første er forebygging av ulykker viktig fordi konsekvensene for folk og miljø 
ofte vil være større ved ulykker i nordområdene. Derfor mener regjeringen det er nødvendig med særlig strenge 
sjøsikkerhetskrav. Dernest er samarbeid mellom landene avgjørende for en effektiv utnyttelse av tilgjengelige 
redningsressurser og for å komme nødstedte til unnsetning så raskt som mulig. Til sist er det viktig å være klar 
over at tidsfaktorene, avstandene og klima vil gjøre visse aksjoner umulige, uansett hvor store ressurser som 
brukes på redningstjenester. 

3.1 Arktis Råds SAR-avtale 
                                                
1	   
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.avinor.no%2Ftridionimages%2Favinors-nordomradestrategi_v11_tcm181-
164224.pdf&ei=tDteU8i7JIfqygP42IHYBg&usg=AFQjCNG0ve9P9k-Z6spykvoN0IoAgbjhlA 
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    Kart nr. 1. Medlemslandene i Arktisk råds ansvarsområder for søk og redning, SAR2 
 
Utfordringene med økende skipsfart i tillegg til olje- og gassvirksomheten er hoved-
grunnlaget for Arktis Råds SAR-avtale3 og det formelle rammeverket for samarbeid om 
fremtidens sjøberedskap i hele Arktis. Avtalen ble undertegnet 12. mai 2011 av de åtte 
medlemslandene Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island,  USA, Canada og Russland4, 
der Norge har ansvar for søk og redning i sektoren vist i kart nr.2.5 
Selv om SAR-avtalen presiserer de enkelte staters geografiske ansvarsområde for søk og 
redning, har statene et solidarisk ansvar for å bidra ved alle hendelser innen avtalens område 
slik det fremgår i kart nr. 1.  
 
 
 
 
 

                                                
2 http://arcticportal.org/features/751-arctic-search-and-rescue-agreement 
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.forskningsradet.no%2Fservlet%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobheader%3Dapplication
%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-
Disposition%253A%26blobheadervalue1%3D%2Battachment%253B%2Bfilename%253DPaalSigurdHilde.pd
f%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1274501933592%26ssbinary%3Dtrue
&ei=sIdDU9aYBIGCzAO0zoGgDQ&usg=AFQjCNFxXI0GN1ZWLbEwyNY85d8lQnbTYQ&bvm=bv.64367
178,d.bGQ 
3 http://www.ifrc.org/docs/idrl/N813EN.pdf 
4 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/nordomradene/arktisk_rad.html?id=1157 
5 http://www.barentswatch.no/Tema/Sjotransport/Redningstjenester/Sok-og-redning-i-norsk-ansvarsomrade/ 
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Kart nr. 2. Norges hovedansvarsområde i henhold til SAR-avtalen  
 
Et viktig grunnlag for SAR-avtalen er Arktisk råds fem faste programmer  

• Det arktiske miljøovervåkingsprogrammet (Arctic Monitoring and Assessment 
Programme AMAP)6 

• Programmet for bevaring av arktisk fauna og flora (Conservation of Arctic Flora and 
Fauna, CAFF)7 

• Beredskapsprogram for utslipp ved ulykker (The Emergency Prevention, 
Preparedness and Response Working Group, EPPR)8 

                                                
6 http://www.amap.no/ 
7 http://www.caff.is/ 
8 http://www.arctic-council.org/eppr/ 
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• Program for beskyttelse av det marine miljø (The Protection of the Arctic Marine 
Environment Working Group, PAME)9 

• Programmet for bærekraftig utvikling (Sustainable development programme, 
(SDP)10 

 
Kart nr. 6 og kart nr. 7 viser søk og redningsoppdrag i 2010 og perioden 2008-2012 i den 
norske SAR-regionen. Majoriteten av SAR-operasjonen ble gjennomført relativt nær land, 
og dermed innenfor rekkevidden av eksisterende nasjonale SAR-kapasiteter. En mindre del 
av operasjonene fant sted i avsidesliggende områder der dekningen er lav, noe som er en 
betydelig utfordring for de nasjonale SAR-kapasitetene. 11  
Fram mot 2040 kan det forventes en betydelig økning i SAR operasjoner i områdene mot 
Karahavet og Jamal. Derfor må oppfyllelse av Arktisk råds forpliktende SAR-avtale veie 
tyngre enn de enkelte oljeselskapers næringsinteresser.  En framskutt helikopterbase i Vardø 
vil være et betydelig bidrag til Norges evne til å oppfylle intensjonene i avtalen. 
Dagens helikoptertyper har en rekkevidde på ca. 170 nautiske mil (315 km) med full last. 
Store deler av Barentshavet Nord eller polhavet er derfor ikke dekket, og det er for tiden 
ikke tilgjengelige mellomlandingsstasjoner som kan gi utvidet rekkevidde.  
Når aktiviteten flytter inn i Barentshavet nord vil det være så langt unna fastlandet at selv de 
nærmeste flyplassene i Øst Finnmark vil være for langt unna til at det kan opereres direkte 
fra fastlandet til dette området. Dette kan imidlertid løses ved faste utplasseringer av 
flytende installasjoner i form av plattformer eller fartøyer som mellomlandingssteder med 
muligheter for fylling av drivstoff for helikopter. 
Disse mellomlandingsstedene vil også kunne være kommunikasjonssentraler som utvider 
rekkevidden for telekommunikasjon. Slike operasjoner anvendes i dag i helikoptertrafikken 
mellom plattformer i Nordsjøen.  
I Barentshavet vil det i tillegg være mange værmessige og operative utfordringer. En 
alternativ løsning vil kunne være etablering av operasjoner på Bjørnøya. Avinor vil sammen 
med helikopterselskapene og oljenæringen arbeide for gode og sikre løsninger. 12 
 
3.2 Skipstrafikk gjennom Nord-Østpassasjen 
Klimaendringene i nord gjør at skipstrafikk etterhvert kan gå gjennom den Nordlige sjørute 
på helårsbasis. I dag er passasjen kun seilbar om sommeren på grunn av gjenising om 
vinteren. Ved å koble østkysten av Asia med Vest-Europa forkorter man reiserute 
betraktelig. Dette åpner for raskere eksport av for eksempel olje til Asia og varer til Europa. 
Det er knyttet risiko med grunnstøting eller havari av oljetankere eller andre skip. Dette kan 
gi store miljømessige konsekvenser ved olje eller bunkersutslipp i ett veldig sårbart 
naturmiljø (jfr Exxon Valdez ulykken i 1989). 
Allerede nå ser en økning i skipstrafikken østover i Barentshavet. Utbyggingen av den 
russiske Jamal-basen på Jamalhalvøya i nordvest- Sibir gir øket trafikk fra Kirkenes. 
Blant annet skipes det ut store mengder stein fra Kirkenes til Jamalbasen. 

                                                
9 http://www.pame.is/ 
10 http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups/sustainable-development-working-
group-sdwg 
11 https://www.norskoljeoggass.no/Global/2013%20Dokumenter/Andre%20vedlegg/SAR-
ressursene%20i%20oljen%C3%A6ringen%20og%20fiskerin%C3%A6ringen_11.%20april%202013.pdf 
12 ”Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier" side 34 
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Kirkenes er også nevnt som lokalisering for omlasting av olje og gass fra feltene i 
Barentshavet. 
Det å ha fremtidig beredskap i forhold til de fjernere områdene vil derfor være viktig.  
 
3.3 Skipstrafikken i Varangerfjorden 
I konsekvensutredningen ”Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det 
sørøstlige Barentshavet” pekes det i to scenarier på økt petroleumsvirksomhet der ett også 
innebærer en mulig omlastningshavn i Kirkenes.13 Dette forsterker behovet for en framskutt 
helikopterbase der Vardø vil være det eneste av Avinors tre alternativer som kan fylle denne 
oppgaven.  I denne sammenheng har Avinor en viktig oppgave med å tilrettelegge med 
hangarer for rednings- og los-helikopter samt tilgang til god værinformasjon og 
tilgjengelighet til flysikringstjenestene. 
Med hensyn til regularitet og flyavstand til de i SAR-avtalen beskrevne ansvarsområder og 
utfordringene med øket skipstrafikk i Varangerfjorden, peker Vardø seg ut som det klart 
beste alternativet for Avinors helikopterbase. 
 
 

 
 
 

                                                
13	   
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/Barentshavet/Underma
pper/09_Infrastruktur_og_logistikk.pdf 
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3.4 Rekkeviddekart 

 

       Kart nr. 3. Petroleumsfelt i Barentshavet. Sirklene viser rekkevidden med dagens         
helikoptertyper. (Kilde: Oljedirektoratet/Avinor). 

Den norske redningstjenestens ansvarsområde (SRR) er stort. Det strekker seg fra 57° nord i 
Nordsjøen til Nordpolen og fra 0-merdianen (grensen mellom Norge og Storbritannia i 
Nordsjøen) til 35 grader øst. 
Med de nye redningshelikoptrene Agusta Westland AW101 vil en fra Vardø kunne operere 
helt inn i Karahavet og til Jamalhalvøya. Avstander fra Shtokman til: 

• Vardø 540 km 
• Kirkenes 610 km 
• Teriberka 560 km    
• Murmansk 590 km  
• Arkhangelsk 960 km 
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Kart nr. 4 .  Jamalhalvøya vil være innenfor operasjonsmulighetene for de nye   
redningshelikoptrene Agusta Westland AW 101. Med mellomlanding på landbaser 
eller egnede fartøy for tanking, kan Agusta Westland AW 101 dekke hele dette 
området i henhold til Arktis Råds SAR- avtale.  
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   Kart nr. 5. Vardø vil være den beste plassering av helikopterbasen i forhold til  
   utbyggingen av feltene i Barentshavet hva gjelder avstand og reaksjonstid 
 
 

 
    Kart nr. 6 SAR-operasjoner i den nordlige delen av den norske SAR-regionen i 2010.  
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Kart nr. 7.  Søk og redningsoppdrag (SAR-oppdrag) 2008-2012  
(Kilde: Hovedredningssentralen i Nord-Norge) 
 

4. Statens beredskap mot akutt forurensning 
Målet for statlig beredskap mot akutt forurensning er å hindre, eller begrense, miljøskade 
som følge av akutt forurensning i norske havområder, eller på norsk territorium.  
Samferdselsdepartementet har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning, mens det 
operative ansvaret er delegert til Kystverket. Dette ansvaret omfatter tilsyn med at ansvarlig 
forurenser iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer. Om nødvendig kan 
Kystverket gi pålegg til den ansvarlige forurenser om å gjennomføre konkrete tiltak. Hvis 
den ansvarlige forurenser ikke selv aksjonerer eller er i stand til å bekjempe forurensningen, 
og utslippet er større en det den kommunale beredskapen har kapasitet til å håndtere, kan 
staten ved Kystverket overta aksjonslederansvaret. Den statlige beredskapen mot akutt 
forurensning er rettet inn mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av 
privat eller kommunal beredskap. Skipsfarten har ikke krav om å ha egen beredskap. Statens 
beredskap er derfor først og fremst dimensjonert for å bekjempe akutt forurensning fra skip. 
Staten ved Kystverket har 24-timers beredskapsvakt, øvet personell og beredskapsutstyr  
lagret i depoter på land og i fartøy, både på egne fartøy og Kystvaktens fartøy. 
Den statlige beredskapen mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på 
grunnlag av kunnskap om miljørisiko. Dette innebærer, i likhet med beredskap på andre 
samfunnsområder, at en ikke tar utgangspunkt i verst tenkelige tilfelle. Ulykkesscenarioene 
som er lagt til grunn for dimensjonering, omfatter likevel store utslipp fra skip og alvorlig 
forurensning langs norskekysten. Den statlige beredskapen mot akutt utslipp blir jevnlig 
analysert i forhold til blant annet trafikkutvikling langs kysten, og tilknyttet risiko for akutt 
forurensning. Kystverket la i 2011 frem en oppdatert miljørisiko- og beredskapsanalyse 
tilknyttet akutt forurensning fra skipstrafikk. 
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Norge er part i flere internasjonale avtaler om samarbeid om beredskap og respons ved akutt 
forurensning. Norge deltar også i annet internasjonalt samarbeid innenfor området beredskap 
mot akutt forurensning, innenfor organisasjoner som EU, Arktisk råd og FNs 
sjøfartsorganisasjon IMO.14 
Disse føringene viser med all tydelighet behovet for en framskutt beredskapsbase i Vardø 
der helikopterbasen blir sentral for responstiden ved ulykker og katastrofer 
 

5. Helikopterbasens strategiske og beredskapsmessige betydning. 
Utviklingen i Nordområdene fram mot 2040 vil berøre en rekke samfunnsområder som vil 
kreve øket beredskap så langt øst som mulig og kortest mulig avstand til aktører i ordinær 
virksomhet, og områder med stor sårbarhet ved katastrofer. Den endelige beslutningen må 
tas på et objektivt grunnlag der følgende utfordringer er tatt med i beslutningsgrunnlaget: 
Vardø har en infrastruktur som gir en betydelig større beredskapsmessig kapasitet enn 
Berlevåg og Båtsfjord. Ved eventuelle redningsaksjoner eller katastrofer kan det i idrettshall, 
skoler, hotell, flerbrukshuset, helsesenteret og industrianleggene på Svartnes på kort varsel 
etableres førstehjelpstasjoner med stor kapasitet og mulighet for underbringelse av store 
menneskemengder. Flyavstanden til sykehuset i Kirkenes ved behov for videre behandling 
er kort.  
	  
5.1 Kritiske faktorer 
Beredskap og støttefunksjoner 
Typiske hendelser som det må tas høyde for vil kunne være: 

• Lekkasje av hydrokarboner (gass eller olje) fra brønn, brønnhode eller stigerør 
• Lekkasje av hydrokarboner ombord på innretning fra prosessanlegg eller lagertanker 
• Eksplosjon og eller brann i hydrokarboner 
• Brann i boligkvarter og eller hjelpesystemer 
• Akutt utslipp til sjø 
• Mann over bord 
• Akutt medisinsk tilfelle 
• Tap av stabilitet 
• Helikopterulykke 
• Radioaktiv kilde 

der kort responstid vil være avgjørende. Disse forholdene er nærmere beskrevet i 
”Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst”, utarbeidet av på oppdrag fra Olje- og 
energidepartementet.15  Det vises der spesielt til kapitlene 3.4 Operatørenes planlegging av 
beredskap og 3.5 Krav til nedbemanning, rømming, evakuering og redning 
Det er i dag et samarbeid mellom Norge og Russland på redning og oljevern med årlige 
øvelser i Varangerområdet.  I forhold til rekkevidde vil en fra Vardø nå lengre inn i russisk 
sone enn noen andre havner i Øst- Finnmark. Vardø er derfor beste lokalisering hva gjelder 
rekkevidde og søketid ved rekognosering og SAR-operasjoner og for effektivt å kunne 
bringe skadde til Kirkenes sykehus. 

                                                
14 http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/sjosikkerhet_og_beredskap/statens-beredskap-mot-akutt-
forurensning.html?id=742563 
15 
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/Barentshavet/Undermapper/12_Beredska
p_og_stottefunksjoner_.pdf 
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Vardø sjøtrafikksentral, NOR VTS, kan i en SAR situasjon beordre slepebåtene i nærheten 
av en havarist. Slepebåtene har hospital om bord og det kan ved kriser kan re-fueles på 
slepebåten, slik at man slipper å fly tilbake til Vardø. Nor VTS kan og vil derfor være en 
stor og viktig resurs ved eventuelle hendelser. 
 

 
 

Kursk-ulykken i 2000 viste med all tydelighet viktigheten av Vardø som operasjonsbase. Da 
samarbeidet norske og russiske helikoptre med base på Vardø lufthavn. Ved boringen på 
Shtokmanfeltet har Vardø lufthavn vært utpekt som sikkerhetsbase for helikoptre.  
 
5.2 Militære strategiske faktorer 
Geopolitiske faktorer 
Barentsregionen er en del av Russlands geopolitiske interessesfære. Med de seneste 
geopolitiske utspill fra russisk side er det nødvendig å peke på Russlands militære 
opprustning og nye strategiske utfordringer for Norge.  
Dokumenter som  	  

• FFI-rapport 2011/01370  Russisk forsvarsutvikling frem mot 2020 – sluttrapport16 
• FFI-rapport 200700344 The European Arctic after the Cold War:  

How can we analyze it in terms of security? 17 
• FFI-rapport 2003/00713 Russisk nordområdepolitikk etter den kalde krigen: forholdet 

mellom næringsinteresser og militærstrategiske interesser18 
• FFI-rapport 2010/01097  Security implications of climate change in the Arctic19 
• Fokus 2013. Etterretningstjenestens vurdering20 

viser en rekke strategiske utfordringer som må veie tungt i beslutningsprosessen der 
Vardø vil være eneste lokalisering som oppfyller kravene til nærhet til de aktuelle 
russiske geopolitiske interesseområdene.  
I Forsvarets etterretningstjenestes dokument Fokus 2013. Etterretningstjenestens 
vurdering, kapittel Den militære situasjonen i nord, side 11, beskriver Russlands sterkere 
synlighet og tilstedeværelse i nordområdene etter Georgiakrigen i 2008.  
Etter Russlands intervensjon på Krim vil etter all sannsynlighet forsvaret sette et sterkere 
fokus på de russiske aktivitetene i nordområdene.  

                                                
16 http://www.ffi.no/no/Rapporter/11-01370.pdf 
17	  http://www.ffi.no/no/Rapporter/07-00344.pdf	  
18 http://www.ffi.no/no/Rapporter/03-00713.pdf 
19 http://www.ffi.no/no/Rapporter/10-01097.pdf 
20 http://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/felles/etjenesten/Documents/FOKUS-2013.pdf 
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5.3 Terror 
Etter terroranslaget 22. juli 2011 og gisselaksjonen i In Amenas i 2013 har temaet terror 
fått stor oppmerksomhet og beredskap og beskyttelse mot viljestyrte handlinger er styrket.  
Arbeidet dreier seg om å unngå skade på mennesker, miljø og økonomiske verdier, om å 
håndtere risiko og ha systemer og barrierer på plass, slik at virksomheten kan foregå 
forsvarlig. Petroleumstilsynet (Ptil) ble i 2013 delegert myndighetsansvar for petroleums-
lovens § 9-3 Beredskap mot bevisste anslag. Rettighetshaverne i petroleumsvirksom-
heten skal i henhold til § 9-3 iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å 
hindre bevisste anslag mot innretninger og anlegg, samt til enhver tid ha beredskapsplaner 
for slike anslag.21 En helikopterbase i Vardø vil gjennom kort responstid ved hendelser i 
østre del av Barentshavet, styrke rettighetshavernes mulighet til å oppfylle kravene og 
derved bidra til større trygghet for det sivile samfunn. 
 

6. Infrastruktur 
Vardø har en infrastruktur som kan møte de fleste utfordringer i forhold til de situasjoner 
som kan oppstå. De nye redningshelikoptrene Agusta Westland AW10122 har en 
rekkevidde på 750 nautiske mil (1390 km) mot dagens Sea King23  med rekkevidde er 600 
nautiske mil, rundt 1000 km. og en marsjfart på 278 km/t mot Sea King s 208 km/t. 
 AW 101 har en operasjonstid på 6 t 5 min mot Sea Kings 5t 30 min. 

 
I tillegg har AW101 en redningskapasitet på 54 personer ved kriseevakuering24 mot Sea 
Kings 18  og velegnet til medisinsk behandling. Med AW 101s kapasitet vil en 
helikopterbase i Vardø være i en helt unik situasjon i forhold til å kunne håndtere Norges 
forpliktelser i Arktisk råds SAR-avtale. 
 
6.1 Medisinsk katastrofeberedskap 
Vardø kommune har betydelig bedre kapasitet på leger og akuttsykepleiere både Båtsfjord 
og Berlevåg med 5 leger/turnuskandidater der tre av legene har eller holder på med 

                                                                                                                                                 
21	   
LOV-1996-11-29-72 Lov om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven]. 
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72 
http://www.ptil.no/beredskap/sikkert-grep-om-sikring-article10179-854.html 
http://www.ptil.no/getfile.php/Publikasjoner/Dialog_2013/DIALOG%202%20lavoppl%C3%B8selig.pdf 
 
22 http://www.agustawestland.com/product/aw101-1 
23 http://no.wikipedia.org/wiki/Westland_Sea_King#Spesifikasjoner 
http://forsvaret.no/om-forsvaret/utstyrsfakta/luft/sider/sea-king.aspx 
24 http://www.tu.no/industri/2013/11/28/det-nye-redningshelikopteret-kan-ogsa-bli-nordsjobuss 
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spesialisering. Tre av sykepleierne har akuttmedisinsk utdanning. Vardø har et meget 
velutstyrt legekontor med laboratorium. Med disse ressursene har Vardø en langt større 
kapasitet på legevakt enn Båtsfjord og Berlevåg. Båtsfjord og Berlevåg har leger med 
”Nordsjøturnus” hvilket kan bety at det i perioder kun er en til to leger tilgjengelig på 
stedet.  I tillegg har Vardø apotek som på kort varsel kan stille med medisiner og 
medisinsk utstyr. Denne muligheten har ikke Båtsfjord og Berlevåg. 

 
6.2 Veisamband 
I en krisesituasjon er godt veisamband avgjørende. E-75 er dimensjonert for modulvogntog 
opptil 25,25 meters lengde og 60 tonn som oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF25. Det er 
ingen stengte fjelloverganger mellom Vadsø og Vardø. For å holde veien åpen under 
ekstremvær er en kun avhengig av tilgang på nødvendig brøyteutstyr og veimerking. For 
Vardø sitt vedkomne kan en derfor kjøre direkte fra sør i Norge, eventuelt fra Kirkenes, 
mens en med gods til Båtsfjord eller Berlevåg må omlaste til mindre kjøretøy i Tana.  Dette 
sammen med gode havneforhold sikrer kapasitet til å få fram redningsutstyr i nødvendige 
mengder.  
 
6.3 Havneforhold 
Rysstad-rapporten ”Foresight 2030” peker på Vardø som helikopter- og forsyningsbase. 
Helikopterbase må ses i sammenheng med sjøsikkerhet og der har Vardø havn en viktig 
rolle. Det bør etableres en framskutt oljevernbase med utstyr som innbefatter nødlossing av 
skip osv. Vardø bør utdanne brannmannskap til å håndtere brann i skip.  
 

 
Redningsselskapet base i Vardø bidrar sterkt til kort responstid. 

 

Svartnes havn ligger nær flyplassen (500m.) og er en kombinert fiskeri- og industrihavn med 
gode kaier og store havnearealer. Det gir en effektiv logistikk for gods mellom skip og 
helikopter i alle sammenhenger.  
 

6.4 Vardø sjøtrafikksentral 
Vardø sjøtrafikksentral, NOR VTS, har en viktig rolle innen nasjonal havovervåking og 
beredskap. Som eneste sjøtrafikksentral hvor man overvåker hele norsk økonomisk sone, har 
man utstyr med ny teknologi innen overvåking og kommunikasjon. Sjøtrafikksentralen i 
Vardø er døgnbemannet av trafikkledere med lang maritim og nautisk kompetanse. Videre 
har man lang erfaring i forhold til samarbeid med Russland, blant annet ved den årlige 
”Øvelse Barents” og det felles norsk- russisk skipsrapporteringssystemet, ”Barents SRS”.  
                                                
25 http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2013/okt/vekt--og-
dimensjonsdirektiv-endringsbest.html?id=744757 
http://old.eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=da&numdoc=396L0053 
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Sjøtrafikksentralen i Vardø er i tillegg ansvarlig for den daglige disponeringen og operativ 
bruk av fartøyene i den statlige slepebåtberedskapen. Andre oppgaver som gjøres fra Vardø 
sjøtrafikksentral er eksempelvis videreformidling av ekstremvarsel fra Meteorologisk 
institutt til berørte samarbeidspartnere, samt at man er koordinator for NAVAREA 19. Det 
vil si man innenfor et område som dekker havområdet mellom Grønland og grensen til 
Russland, fra 65 grader nord ved norskekysten og opp til Nordpolen, på vegne av den 
Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) og den Internasjonale Hydrografiske 
Organisasjon (IHO), sender ut navigasjonsvarslingstjenester. 
 

6.5 Vardø radio 
Selv om Vardø radio kan betjene helikopterbasen uansett hvor den lokaliseres, vil det være 
en klar fordel å legge helikopterbasen i Vardø.  Vardø radio vil i en krisesituasjon der 
telekommunikasjonsnettet er satt ut av drift ha mulighet til fortsatt å kunne være operativ for 
operasjoner fra Vardø. Vardø radio har stor rekkevidde og bidrar med en 
telekommunikasjonsinfrastruktur som ikke kan gis i Berlevåg eller Båtsfjord, for eksempel 
kanal 72 som allerede finnes permanent på anlegget på Domen. På grunn av topografien vil 
ikke kommunikasjonen hindres i østlig retning. Ved redningsaksjoner kan helikoptre ha 
radiokontakt med Vardø radio og Vardø lufthavn ut til ca. 180-200 nautiske mil. 
Vardø radio gjør meteorologiske observasjoner i Vardø og kan uavhengig av betjening ta 
ned dataene fra Svartnes og gi 24 timers løpende værvarsel, hvilket er viktig ved katastrofer 
og ulykker. Gjennom kanal 72 kan redningssentralen i Bodø få medlytting. Det er også 
mulig å bruke Forsvarets telenett. Vardø radio og Vardø trafikksentral, VTS, er 
samlokalisert og utgjør samlet sett et sterkt redningsfaglig miljø. 
 

6.6 Vardø lufthavn 
Vardø lufthavn har på grunn av gunstig topografi og beliggenhet, kun 45 fot over havover-
flaten, ingen hindringer mot øst som vanskeliggjør inn/utflyging i marginalt flyvær. 
330 skvadronen med sine Sea King helikoptre ved Banak flyplass har siden oppstart av 
Vardø lufthavn i 1987 brukt Vardø som sin forlengede arm mot Barentshavet i forbindelse 
med redningsaksjoner osv. Som nevnt i kapittel 6.2 Vardø radio, har Vardø lufthavn også 
optimal beliggenhet i forhold til radiokommunikasjon. Området rundt Vardø lufthavn 
Svartnes er allerede regulert til helikopterbase i motsetning til Båtsfjord og Berlevåg. 
 

6.7 Regulariteten ved Vardø lufthavn vs. Båtsfjord og Berlevåg 
Regularitet og punktlighet de tre lufthavnene imellom viser lite avvik. På den annen side må 
det i vurderingen tas hensyn til i hvilken grad det kan opereres under vanskelige forhold der 
normal flytrafikk er innstilt eller forsinket. I den sammenheng vurderes tåke som den mest 
kritiske faktoren. Tåkedager for Vardø, Båtsfjord og Berlevåg i 2012 og 2013 var i følge 
Meterologisk institutt: Vardø 13 dager, Berlevåg 15 dager og Båtsfjord 21 dager. 26 
Som tabell nr 1, 2 og 3 viser, er det marginale forskjeller hva gjelder regularitet. I en 
vurdering av regulariteten må imidlertid Vardøs lave antall tåkedager sammenliknet med 
Berlevåg og Båtsfjord tillegges stor vekt og ha en avgjørende betydning. 
I mai 2013 var regulariteten for alle tre lufthavnene unormalt dårlig på grunn av at 
bakkemannskapene i selskapet Air Service streiket fra 12.04 til 27.05. 2013. 
 
                                                
26 Meteorologisk institutt v/Johanne Bua Algerøy 30.04.2014 
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Tabell nr. 1 Regularitet Vardø lufthavn Svartnes april 2012 - april 2014 
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Tabell nr. 2 Regularitet Berlevåg lufthavn  april 2012 - april 2014 
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Tabell nr. 3  Regularitet Båtsfjord lufthavn  april 2012 - april 2014 
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7. Næringsutvikling 
7.1 Arbeidsplasser 
Den styrkingen av næringslivet med nye arbeidsplasser en helikopterbase vil representere er 
sentral. Etablering av helikopterbase vil i seg selv skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet 
da det for hvert helikopter vil være et gitt antall flyvere ansatt og i tillegg til behovet for 
teknisk personell. Driften av en helikopterterminal vil også kreve personell til av blant annet 
sikkerhetskontroll. Utover dette vil det være behov for bosteder og det vil skapes økt 
omsetning hos lokale bedrifter innen vare og tjenesteleveranser. Ifølge Avinors beregninger 
vil base med tre helikoptre kunne skape rundt 30 direkte nye arbeidsplasser.  
Statoil sier i sine vurderinger av landbaserte støttefunksjoner at 30-40 kompetanseårsverk 
genererer 15-20 årsverk knyttet til lokale tjenesteleveranser slik at sysselsettingseffekten vil 
kunne bli 45-60 årsverk. En etablering av 45-60 nye årsverk i Vardø vil normalt kunne gi en 
befolkningsvekst på 90-130 personer.27 Arbeidsplassene vil rekruttere både fastboende og 
personell som pendler inn. Erfaring med Statens kontor for Voldsoffererstatning tilsier 
imidlertid at over tid blir majoriteten personalet bofast i Vardø. 
For personell som kommer til Vardø og ønsker å bosette seg i kommunen kan det tilbys et 
variert arbeidsmarked til ektefeller/partnere som blant annet Statens kontor for Voldsoffer- 
erstatning, Lønnsgarantikontoret, Politiattestkontoret, Vardø sjøtrafikksentral, Vardø radio, 
forsvaret, helsetjenestene og skoleverket.  Vardø har videregående skole med varierte 
utdanningsmuligheter, et rikt kulturliv og et nytt flerbruks/kulturhus Valhall.  
 
7.2  Sysselsettingsvirkninger  
Sysselsettingsvirkninger av en lufthavn kan deles i følgende fire grupper:  
 

1. Direkte arbeidsplasser omfatter personer som arbeider på selve lufthavnen, dvs. 
ansatte i Avinor, security, flyselskap, catering, servering, renhold, varehandel, 
bilutleie, parkering, tilbringertransport, og annen kommersiell virksomhet.  

 

2. Indirekte arbeidsplasser skapes innen virksomhet som er underleverandører til 
virksomheten på lufthavna. Eksempler er leveranser av varer og tjenester.  

 

3. Induserte arbeidsplasser skapes ved at aktiviteten på flyplassen og hos under-
leverandørene bidrar til økt produksjon og sysselsetting. Dette gir økte inntekter i 
regionen, noe som bidrar til økt privat konsum både av varer og tjenester. Eksempler 
er alle typer private og offentlige servicetjenester og handel.  

 

4. Katalytiske effekter er aktiviteter som ikke er direkte knyttet til luftfart, men som 
oppstår pga de muligheter flytilbudet skaper. Flyplasser tiltrekker seg næringsaktivitet 
og luftfarten letter samhandling, produktutvikling og effektiv arbeidsdeling i 
næringslivet. Eksempel på effekter er:  

• Lokaliseringseffekter: Tilgjengelighet til flyplass er en viktig lokaliseringsfaktor 
for virksomhet og kan tiltrekke seg investeringer. Eksempler er eksportrettede 

                                                
27 Statoil ASA: Aasta Hansteen. Lokalisering av landbaserte støttefunksjoner. Side 21. 
http://www.statoil.com/no/EnvironmentSociety/Environment/impactassessments/fielddevelopments/Download
s/Aasta%20Hansteen%20-%20Lokalisering%20av%20landbaserte%20st%C3%B8ttefunksjoner.pdf 
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næringer, og bedrifter med høy reiseaktivitet, som service- og 
konsulentvirksomhet  

• Etterspørselseffekter: Luftfart binder regioner og nasjoner sammen, og stimulerer 
til økt handel og turisme, f eks vekst i reiselivsnæringen.  

 
Beregningen av katalytiske effekter er vanskelig og derfor er tallene ovenfor forbundet med 
usikkerhet. 28 
 
7.3 Vardø kommunes vekstkraft.   
I følge NHO lå Vardø kommune i 2012 på 401. plass i Norge hva gjelder vekstkraft.  En 
helikopterbase vil styrke Vardøs vekstkraft ved at kommunen fremstår som ”komplett” med 
en moderne havn, ferdig regulert industriområde, flyplass og helikopterbase.  
For å ha en framskutt beredskap mot øst er det nødvendig med et livskraftig samfunn som 
kan styrke og opprettholde denne beredskapen 
 

8 Oppsummering 
Når beslutningen om lokalisering av Avinors planlagte helikopterbase i Øst-Finnmark er det 
mer enn petroleumsindustriens interesser som skal ivaretas. Beslutningen må tas utfra en 
totalvurdering av framtidens utfordringer i Barentsregionen og Norges internasjonale 
traktatfestede forpliktelser i regionen. Utfordringene som Avinor må ta hensyn til kan 
oppsummeres slik: 

• Øket petroleumsvirksomhet 
• Øket skipstrafikk i Barentshavet, Nord-Østpassasjen og Varangerfjorden 
• Norges forpliktelser i henhold til Arktisk råds Search and Rescueavtale (SAR-

avtalen) 
• Statens beredskap i forhold til akutte hendelser og med  nødvendige støttefunksjoner 
• Militære strategiske faktorer som geopolitiske utfordringer og terror 

 
Vardø vil være det beste stedet å anlegge helikopterbasen sammenliknet med Berlevåg og 
Båtsfjord oppsummert slik: 

• Beste/nærmeste beliggenhet i forhold til de nye områdene som er under utvikling i 
Barentshavet 

• Redningsaksjoner og annen operativ virksomhet kan med Vardø som base 
gjennomføres så langt øst som Karahavet og Jamalhalvøya med kortest responstid i 
forhold til Berlevåg og Båtsfjord 

• Betydelig større beredskapsmessig kapasitet enn Berlevåg og Båtsfjord til å ta imot 
store menneskemengder ved ulykker eller katastrofer. Ved eventuelle 
redningsaksjoner eller katastrofer kan det i idrettshall, skoler, hotell, flerbrukshuset, 
helsesenteret og industrianleggene på Svartnes på kort varsel etableres 
førstehjelpstasjoner med stor medisinsk kapasitet og mulighet for underbringelse av 
store menneskemengder. Vardø kommune har betydelig bedre kapasitet på leger og 
akuttsykepleiere både Båtsfjord og Berlevåg. Flyavstanden til sykehuset i Kirkenes 
ved behov for videre behandling er kort. 

• Vardø lufthavn Svartnes har færrest dager med tåke 

                                                
28 ”Avinor i Nordområdene, Muligheter og strategier”. Side 42. 
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• Vardø har svært gode havneforhold med kort avstand (500 meter), til flyplassen 
sammenliknet med eksempelvis Båtsfjord  

• Samlokaliseringen av Vardø radio og Vardø trafikksentral og muligheten til å kople 
seg på forsvarets samband, setter Vardø i en særklasse hva gjelder beredskap og 
operasjonsdyktighet i forhold til krisesituasjoner. 

• Veisambandet ved E-75 sikrer framføring av materiell i motsetning til eksempelvis 
Båtsfjord med sine vinterproblemer på Båtsfjordfjellet 

• En helikopterbase i Vardø vil i tillegg være nyttig for stedsutviklingen, 
arbeidsplasser og vekstkraft. 

• De næringsmessige ringvirkningene for regionen, blant annet for Vadsø og Sør-
Varanger/Kirkenes, vil bli betydelig større ved etablering av helikopterbasen i Vardø 
enn ved en etablering i Berlevåg eller Båtsfjord. Lokalisering i Vardø gir et større og 
sikrere rekrutteringsgrunnlag fordi en kan se på Vardø og Vadsø som et felles 
arbeidsmarked.  

• Svartnes industriområde har store ferdigregulerte, lett tilgjengelige områder for 
industrietablering 
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