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Sikkerhet og bered-
skap i nordområdene 
er prioritert hos Erna 
Solberg og Høyre på 
grunn av den økte 
aktiviteten utenfor 
Finnmarkskysten.

bjørn arnE joHanSEn

– Sikkerhet og beredskap er en 
het prioritet fra oss i Høyre, fast-
slår Erna Solberg overfor Ságat. 

Den økte aktivitet på de sto-
re gass- og oljefeltene utenfor 
Finnmark og i Russland, har ført 
til stadig flere oljetankere uten-
for kysten av Finnmark. I sum gir 
dette et økt trusselbilde i forbin-
delse med både forlis og store ol-
jeutslipp.

– Vi er opptatt av sikkerheten 
og beredskapen i nordområdene. 
Både sivilt, men selvfølgelig og-
så hvordan den militære delen av 
dette løses når kriser og konflik-
ter skjer, sier Erna Solberg. 

Raskere utvikling
Med stadig mildere klima, og en 
isfri nordøstpassasje, vil reisen 
fra Rotterdam, som en viktig eu-
ropeisk storhavn, til Yokohama 
i Japan via nordøstpassasjen 
være rundt 3800 sjømil kortere, 
enn veien om Suez-kanalen og 
det indiske hav. Dette vil i frem-
tiden gi økt båttrafikk utenfor 
Finnmarkskysten. Samtidig øker 
cruisetrafikken til Honningsvåg. 
Og med planene om snuhavn i 
Porsanger vil også dette føre til 
flere utfordringer i forhold til sik-
kerheten. 

– Det er ingen tvil om at aktivi-
teten i nord har økt mye raskere 
enn det vi hadde trodd. Med økt 
aktivitet, blant annet av kysttra-
fikken i nord, må vi snakke med 
de som har kunnskaper og erfa-
ringer om overvåkning og bere-
deskap, forklarer Solberg.

Stiller mannsterke
Prosjektleder for etableringen av 
Ressurs- og kompetansesenter 
for sikkerhet og beredskap i 
nordområdene (RKSN), Erling 
Bakkemo, er blant de som skal 
overbevise Solberg om at et be-

redskapssenter i Porsanger er 
helt nødvendig. 

Høyre-lederen skal også mø-
te representanter fra 330-skva-
dronen, Alliert treningssenter og 
HV Finnmark, kan ordfører Knut 
Roger Hanssen opplyse overfor 
Ságat.

– Vi jobber for en etablering av 
RKSN som vil bli viktig for bered-
skapen i hele nordområdet, sier 
ordføreren. 

Meningsmålinger viser at man 
mest sannsynlig får en borgerlig 
regjering fra høsten av med Erna 
Solberg som statsminister.

– Vi informerer jo om dette for-
di at de som skal ta avgjørelsen 
tilslutt er godt kjent med prosjek-
tet, sier Hanssen. 

Foruten orienteringen om 
RKSN, vil Solberg også besøke 
Helsetun. Deretter vil medlem-
mene i Porsanger Høyre få mulig-
heten til å slå av en prat med sin 
partileder da de i kveld skal spise 
middag.

Torsdag kveld reiser Solberg 
videre til Alta for å delta på NHOs 
årskonferanse fredag og lørdag.

baj@sagat.no

Høyre-leder Erna Solberg besøker Porsanger:

Opptatt av sikkerhet 
og beredskap i nord

SteRkt fORSinket til pORSangeR:
En sterkt forsinket Erna Solberg måtte haste til første punkt på programmet da hun besøkte Lakselv. Fra 
Widerøe gikk hun rett over til en rundtur i Porsanger med Sea King-en. Deretter bar det til en orientering 
om etableringen av RKSN (Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene). Før 
medlemmene i Porsanger Høyre fikk sitt under middagen med Solberg. Lengst til høyre i bildet ser vi en 
svært fornøyd lokal Høyre-leder Geir Kåre Pettersen smile over det storfine besøket.

(Foto: Marius Thorsen)

Ságat har i en serie artikler omtalt 
Widerøes regularitet til Lakselv. 
Ottar Fyhn Gohli kom da med 
ramsalt kritikk av flyselskapet, og 
på Facebook-siden til Høyre-leder 
Erna Solberg skriver han:

– Hei! Hører rykter om at du 
skal besøke Lakselv i nærmeste 
fremtid. Anbefaler da at du benyt-
ter fly som går på dagtid da mor-
genflyet kansellerer ca 8 % av 
avgangene. Du bør også overnat-
te da Porsanger byr på fantastis-
ke muligheter for mektig nordlys 
vinterstid, dessuten kanselleres 

kveldsflyet ca 12 % av gangene. 
På dagtid går flyene veldig sta-
bilt og fint, så da kommer du trygt 
avgårde. Stor takk til Widerøe for 
det:) lykke til med besøket i nord 
og valget.

Partilederen som etter planen 
skulle lande klokken 12.10 svarer: 

– Kommer på torsdag, får håpe 
flyet lander.

Akkurat så enkelt ble det nok 
ikke. Widerøe-flyet var av ulike år-
saker halvannen time forsinket rett 
før denne avisen gikk i trykken og 
sto med ny tid klokken 13.42. 

Spåmannen Ottar

fakSiMile:
Fra Ságat av 6. mars.
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– beviser min påstand:
At hvert tiende fly på kveldsruta kanselleres beviser hans påstand om at anbudsruta Tromsø-Lakselv nedprioriteres av Widerøe, mener Ottar 
Fyhn Gohli.     (Foto: Bjørn Arne Johansen)

Ottar Fyhn Gohli mener 
tallenes tale er soleklare 
og beviser hans påstand 
om at Widerøe nedprio-
riterer Lakselv.    

bjørn arne jOhansen

Ottar Fyhn Gohli gikk i forrige uke ut 
i Ságat med sin frustrasjon over med 
det han mener er Widerøes kyniske 
linje overfor Lakselv (se faksmile). 

Lite overraskende funn
Gohli får se Ságats funn på Widerøes 
regularitet over Lakselv. Statistikken 
viser at omtrent hvert tiende mor-
gen- eller kveldsfly blir kansellert. 
Den viser også at formiddags- og 
ettermiddagsflyene med 99 prosents 
sikkerhet går som normalt.

– Jeg er absolutt ikke overrasket 
over dette. Dette beviser bare min 
påstand. Jeg har ikke vært et se-
kund i tvil om at dette er tilfellet, si-
er Gohli.

Dette har med passasjertalle-
ne å gjøre, mener han. Morgen- og 
kveldsruta har ikke like mange pas-
sasjerer som de to andre rutene. 
Derfor kanselleres disse oftere.     

– Lite passasjerer betyr flere kan-
selleringer, konstaterer Gohli overfor 
Ságat. 

Oppsamlingsheat
I perioden 2009 til 2012 fikk Widerøe 
13,6 millioner kroner årlig for å fly 
ruta mellom Tromsø og Lakselv. For 
2012 til 2017 får de totalt 60,2 mil-
lioner kroner for å fly ruta. Etter vil-
kårene skal de fly tre ganger daglig 
i ukedagene og tre ganger lørdag og 
søndag samlet. Totalt skal det tilbys 
minimum 825 seter per uke. 

I dag flys det fire ganger daglig til 
og fra Lakselv. Dermed bryter ikke 
flyselskapet anbudsvilkårene hvis de 
kansellere en avgang daglig. 

– Mener du at Widerøe nedpri-
oritere Lakselv fordi det er en an-
budsrute og pengene fra staten 
kommer inn uansett?

– Som lekmann som ikke forstår 
hvordan dette fungerer har jeg ikke 
grunnlag for å si det. Men det vir-
ker som at Widerøe bruker formid-
dags- og ettermiddagsflyet som 
oppsamlingsplass for passasjerer 
fra Honningsvåg og Hammerfest når 
fly herfra kanselleres. Da rekker de å 
busse passasjerene til Lakselv, sier 
Ottar Fyhn Gohli. 

som å satse på oddsen
Han mener også at mer informasjon 
fra Widerøe vil hjelpe slik at man ikke 
velger flyrute i blinde:

– Jeg synes de kan opplyse om 
oddsen for å komme frem på hver 
enkelt ruta, slik at man kan bestem-
me på forhånd hva man satser på. 
Velger man ruta med 10 prosent 
kanselleringer og 45 minutter for-
sinkelse, eller den med bare én pro-
sent innstilte fly. Det hadde vært 
hyggelig informasjon å få når man 
skal ut å fly, sier Gohli. 

Han mener også en beklagelse 
fra Widerøe hadde vært på sin plass. 

– Jeg mener også det er på sin 
plass at Widerøe legger seg flat i for-

En seniors 
hjertesukk

Innstilte Lakselv-fly, 
prioriterte Alta
Innstilte lakselv-fly, 
prioriterte alta

– Widerøe nedprioriterer Lakselv

avviser påstand om nedprioritering

– Widerøe nedprioriterer Lakselv

avviser påstand om nedprioritering

FaksimiLer:
Faksimile av Ságat  tirsdag 26.februar og av lørdag  2. mars.

å fly med Widerøe er  
som å satse på oddsen
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Tall fra både Avinor og 
Flightstats.com viser 
at morgen- og kvelds-
ruta mellom Lakselv 
og Tromsø mye ofte-
re blir innstilt enn for-
middags- og ettermid-
dagsruta.

bjørn Arne johAnsen

Ságat har ettergått tallene fra 
Widerøe som hevder at 97,7 
prosent av flygningene mellom 
Lakselv og Tromsø avvikles som 
normalt. 

Tall fra Avinor viser at 96,77 
prosent av ankomster og avgan-
ger fra Lakselv skjer som plan-
lagt. Men de viser også en annen 
tendens. Nemlig at sjansen for at 
morgen- eller kveldsflyet blir kan-
sellert, er mye høyere enn det 
samme på formiddagen eller et-
termiddagen. 

25 fly kansellert 
Ifølge statistikk fra Avinor for må-
nedene januar og februar i år per 
26. februar ble hele 15,2 prosent 
av avgangene og 13,3 prosent av 
ankomstene til kveldsflyene kan-
sellert i perioden. I januar blir 17 
flygninger innstilt. Ni kveldsfly, 
og tre morgenfly kanselleres. To 
ettermiddagsfly og tre ettermid-
dagsfly kanselleres. I februar kan-
selleres åtte flygninger. Seks av 
disse er morgen- eller kveldsfly. 

Totalt gikk 90,1 prosent og 
94.4 prosent av avgangene i hen-
holdvis januar og februar som 
normalt. Mens 93,5 prosent og 
94,5 prosent av flyene ankom 
som planlagt. Totalt gikk 93,09 
prosent av flyene som normalt i 
denne perioden. 

I perioden 15. desember til 
15. februar viser statistikk fra 
Flightstats.com at Widerøe inn-
stilte 12 prosent av avgangene 
og 10 prosent av ankomstene 
på kvelden. I en rating fra null til 
fem stjerner, der fem er best, får 
denne ruta 1,2 på nettstedet. 

Klar tendens
Avinors statistikk for hele 2012 vi-
ser at sannsynligheten for at mor-
gen- eller kveldsflyet blir kansel-
lert er høy. I fjor lettet og landet 
henholdsvis 92,4 prosent og 92,7 
prosent av morgenflyene. Mens 
96,7 prosent og 96,4 prosent av 
kveldsflyene gikk som normalt. 

Tilsvarende tall for formiddags-
flyet er henholdsvis 98,7 prosent 
og 99 prosent på avgang og an-
komst. Mens man på ettermid-
dagen med 98,7 prosents sikker-
het kan ta av fra Lakselv, og med 
99,3 prosent sikkerhet lande. 

Morgen og kveld utsatt
I januar 2012 innstilte Widerøe 4 
av 26 morgenfly, åtte flygninger 
til og fra Lakselv. Mens man to-
talt på de andre tre rutene hadde 
to kansellerte avganger og én 
innstilt ankomst. 

Ting går relativt normalt fram 
til april, da man igjen kanselle-
rer to morgenfly og ett kveldsfly. 
Totalt seks flygninger innstilles. 

I juni 2012 kansellerte Widerøe 
tre avganger på formiddagen, og 

to på morgenen. Total fire an-
komster, likt fordelt på morgen- 
og formiddagsflyet, ble også inn-
stilt i juni. Nå har også Norwegian 
begynt sine flygninger på formid-
dagen. De hadde to kansellerin-
ger i juni. 

I juli kansellerte Widerøe ett 
morgen- og ett kveldsfly. I au-
gust kansellerte man 12 flygnin-
ger. Fire morgenfly og to kvelds-
fly verken landet eller lettet fra 
Lakselv. 

I september innstiller Widerøe 
seks flygninger; to morgen- og 
ett kveldsfly. I oktober går 16 
flygninger til «icing»: Tre morgen-, 
tre ettermiddags- og to kveldsfly 
innfinner seg ikke i Lakselv denne 
måneden. 

I november kanselleres fire av-
ganger og tre ankomster på mor-
genen, mens man på kveldsruta 
innstiller én ankomst og én av-
gang. Totalt ni flygninger denne 
måneden innstilles av Widerøe. 

I desember går ting som plan-
lagt.

baj@sagat.no

Én av ti kveldsfly  
fra Lakselv innstilt 

Widerøe, i motsetning 
til Avinor, skiller mel-
lom total regularitet, 
som også tar med 
kanselleringer i for-
bindelse med vær, og 
egenregularitet som 
ikke gjør det, forklarer 
informasjonssjef silje 
brandvoll i Widerøe.  

bjørn Arne johAnsen

Total regularitet over Lakselv i 
2012 var 96,8 prosent, mens 
egenregulariteten er 97,7 prosent, 
opplyser Brandvoll. 

– Det er helt naturlig at regu-
lariteten synker i perioder med 
krevende værforhold, og dette vil 
slå svært tilfeldig ut - Widerøe rår 
som kjent ikke over været, sier 
Brandvoll til Ságat. 

Statistikken til Avinor skiller 
ikke mellom årsakene til kansel-
leringer. 

– Det blir derfor meningsløst å 
legge total regularitet til grunn for 
en slik sak da det ikke tar hen-
syn til faktorer som ligger uten-
for selskapets påvirkning, fortset-
ter hun.

Jevnt fordelt
Ifølge Brandvoll har morgen- og 
kveldsflyet til og fra Lakselv en 
egenregularitet på henholdvis 
93,8 prosent og 93,9 prosent i 
2012. 

– På både WF 683 og WF 685 
har vi tre kanselleringer som skyl-
des oss selv - jevnere går det 
ikke å fordele. Vi kan være enig 
i at det er for mange kanselle-
ringer, og vi er langt fra fornøyd 
med regulariteten. Men det er in-
gen grunnlag for å påstå at disse 
rutene har dårligere regularitet 
som følge av prioriteringer hos 
Widerøe, konkluderer informa-

sjonssjefen.
Brandvoll påpeker også at 

knappe to måneder med tall er et 
alt for tynt grunnlag for å kunne 
konkludere med noe som helst 
slags trender. 

– Det er et utfordrende nett 
vi opererer i og man er nødt til å 
se på disse tallene over tid for å 
kunne trekke noen konkulsjoner, 
sier hun.

Lite reservekapasitet
Når man utelukkende ser på tall-
ene fra Flightstats.com er det lett 
å trekke konklusjonen at kvelds-
ruta mellom Lakselv og Tromsø 
nedprioriteres av Widerøe. 

– Det medfører på ingen måte 
riktighet. Vi har ingen ruter som 
prioriteres verken opp eller ned. 
For oss er det et mål å produsere 
alle rutene vi planlegger å fly. Vi 
lykkes ikke alltid. Blant annet på 
grunn av dårlig vær, og det er in-
gen hemmelighet at vi har hatt for 
lite reservekapasitet i nord i perio-

der. Likefullt har vi enkelte ganger 
hatt for lite crew, sier Brandvoll.

Anbudstrekk
– Dette skaper utfordringer i drif-
ten vår, og går dessverre ut over 
kundene. Men vi prøver å for-
dele ulempene så godt vi kan til 
de forskjellige lufthavnene - og 
vi tenker aldri at Lakselv, eller 
den ene eller andre ruten, skal 
opp- eller nedprioriteres, forklarer 
Brandvoll. 

At anbudsrutene blir nedprio-
ritert ettersom pengene uansett 
kommer fra staten, er også helt 
feil, mener hun.

– Påstanden faller også på sin 
egen urimelighet da det ville væ-
re dårlig økonomi å nedprioritere 
anbudsruter ettersom en for dår-
lig regularitet over tid vil med-
føre anbudstrekk, avslutter Silje 
Brandvoll. 

baj@sagat.no

– Widerøe rår ikke over været

Avinor tAr iKKe 
hensyn tiL været:
Informasjonssjef Silje Brandvoll i 
Widerøe sier tallene fra Avinor ikke 
tar hensyn til været og at dermed 
er meningsløst å legge totalt 
regularitet som grunn for en slik 
sak.  (Pressefoto)

får stryK-KArAKter:
WF 684 og WF 685, som er kveldsruta mellom Tromsø og Lakselv, får strykkarakter på nettsiden Flightstats.com. Av statistikken for perioden 15. 
desember 2012 til 15. februar 2013 ble henholdsvis 10 og 12 prosent av alle ankomster og avganger på kvelden innstilt.

hold til sine uttalelser i Ságat der de 
skryter på seg høyere regularitet enn 
det som er tilfellet, fastslår Gohli, og 
spør også:

– Oppgir de disse tallene til 
Samferdselsdepartementet, eller er 
det bare til kundene de lyger?

evenes-ruta på anbud
I 2012 kom ruten Evenes-Tromsø for 
første gang inn i ordningen med of-
fentlig kjøp etter anbud. Widerøe 
vant kontrakten, får 84,7 millioner 
kroner de neste fire årene, og skal 
fly to ganger daglig mellom Evenes 
og Tromsø, mandag til fredag. At fly-
et LN-WFS også ble kansellert på 
denne ruten på grunn av crew-man-
gel bare noen timer etter at Lakselv-
ruta ble innstilt med teknisk feil (se 
faksmile), kommer for Gohli ikke 
som noen bombe. Han mener dette 
viser at Widerøe bevisst nedpriorite-
rer Lakselv-ruta. 

– Men jeg er hellig overbevist om 
at informasjonsfolka i Widerøe grei-
er å finne en god bortforklaring på 
dette også. Men dette underbyg-
ger bare min påstand om at Lakselv 
nedprioriteres, sier Gohli.

Han vil også legge til at det ikke 
er personalet i Lakselv han klager 
på.

– Vi var veldig fornøyd med ser-
vicen vi fikk av bakkepersonel-
let i Lakselv. De gjorde jobben sin, 
og prøvde å hjelpe oss så godt de 
kunne, avslutter Ottar Fyhn Gohli.

baj@sagat.no

å fly med Widerøe er  
som å satse på oddsen


