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1. Innledning 

 

1.1 Oppgaven og gruppen  

Luftfart er en av verdens mest utslippstunge sektorer, og sto i 2017 for 2,1 prosent av Norges “samlede 
innenriks utslipp” (Avinor, 2020, s. 15). I lys av klimakrisa og en stadig mer presset miljøsituasjon, er 
behovet stort for å finne grønne omstillingsløsninger, også innenfor flytrafikken: «Globale 
klimagassutslipp må reduseres, og det er forventet at luftfart tar sin del av ansvaret» (Avinor, 2020, s. 
16).  

 
Hurtig forflytning over store avstander kan foreløpig ikke erstattes med 
andre reisemåter enn fly. I Nord-Norge har luftfarten en helt spesiell 
posisjon: avstandene mellom tettstedene og byene er større enn i Sør-
Norge. Dette gjør at kortbanenettet både er en essensiell del av 
infrastrukturen, men også at det utfyller tilbudet for kollektivtransport. 
Store deler av pasientreisene skjer også med ruteflygninger. Reduksjon 
av utslipp fra luftfarten i Nord er derfor vanskelig å oppnå ved redusert 
antall flygninger. En grønn omstilling innebærer dermed å heller bytte 
ut dagens motorer med elektriske alternativer, eller å benytte drivstoff 
fra fornybare kilder. Utviklingen av elektriske fly har nylig kommet til et 
nivå der de kan bli aktuelle for kommersiell bruk. Denne oppgaven tar 
primært utgangspunkt i el-fly som fremtidig løsning for grønn 
omstilling i luftfartssektoren. 
 
Vi som har forfattet rapporten har ulike faglig bakgrunner, fra 
statsvitenskap og internasjonale relasjoner til filosofi og teknologi. 
Rapporten er skrevet med prosjektet Lofoten: De grønne øyene som 
bakteppe. For å hente inn data til rapporten arrangerte vi et digitalt 
folkemøte der vi fikk med oss flere aktører i Lofoten fra både politikk 
og næring, samt noen fra statlig hold. Vi brukte informasjonen herfra 
til å kartlegge hvilke ønsker, behov og visjoner som forelå for 
fremtiden, og tok stilling til hvordan disse relaterte til hverandre. Hvilke 
som drar samme vei og hvilke som kan komme i konflikt med dagens 
næringsstrukturer og politiske interesser. 
 
Konklusjonen fra fagmiljøet i luftfarten har allerede vurdert at det ikke 
finnes noen teknologiske hindringer for å ta i bruk el-fly i nær fremtid 
(Avinor og Luftfartstilsynet, 2020 s. 7). Vi står ikke i en posisjon der vi 
kan gjøre en overordnet vurdering i forhold til dette, men vi kan 
derimot benytte vår fagmessige bredde til å vurdere sammenhengen 
mellom de teknologiske og samfunnsmessige hensyn. 
Problemstillingen i denne rapporten er dermed om det finnes 
uoverstigelige hindringer i samspillet mellom teknologi og samfunn for 
å realisere bærekraftig luftfart i Lofoten.  
 

 

 
Den globale luftfarten (2018)  
905 millioner tonn CO2 
2,5% av verdens totale utslipp 
 
Norsk innenriks luftfart (2018) 
1,2 millioner millioner tonn CO2e  
2,3 prosent av Norges nasjonale 
utslipp 
 
All norsk luftfart (2018) 
2,85 millioner tonn CO2e 
5,5 prosent av Norges samlede 
utslipp 
 
Antall flygninger i Norge 
11 millioner tur/retur reiser 
Én innenlands- og én utenlands-
reise per person 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Avinor 2020, s. 20 
 
 

Tall fra luftfarten 
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1.2 Teknologisk utgangspunkt  

Luftfarten er blant de mest utfordrende sektorene å elektrifisere og/eller gjøre bærekraftig. Behovet for 
kombinasjonen av lav vekt og mye kraft stiller store krav til energitetthet, både for drivstofftyper og 
energibærere. Kritiske momenter som rekkevidde, makshastighet og størrelse på fartøy dikteres av den 
vekt/energi-ratioen som dagens teknologi kan støtte opp under.  
  
Widerøe ser for seg at de første elektriske flyene tilsvarende dagens Dash 8 kan være i drift allerede i 
2035 (Avinor og Luftfartstilsynet, 2020, s. 26-27). Dette støttes av teknologien og fremtidsentusiaster. 
Vi tolker dette fremtidsprospektet som et uttrykk om at Widerøe ønsker å satse på nullutslipp-løsninger 
som følge av press fra forbrukere og for å følge opp internasjonale rammeavtaler for utslipp. 
Kombinasjonen av disse har økt presset for å realisere en bærekraftig fremtid innen luftfarten. 

 
Det finnes flere fordeler og ulemper ved el-fly. El-fly krever foreløpig lang ladetid og mye strøm, og i 
tillegg er bærekapasiteten og rekkevidden lavere enn dagens Dash 8-fly, som utgjør brorparten av 
Widerøes fly på kortbanenettet i Nord-Norge. En fordel med el-fly er at de ikke trenger like lange 
rullebaner: de elektriske motorene har et svært kraftig dreiemoment og kan akselerere fortere enn 
konvensjonelle fly av samme størrelse. De trenger dermed mindre rullebane.  
 
En overgang til el-fly vil innebære både endringer i infrastruktur rundt flyplasser og i selve lufttrafikken 
som følge av at det tar lang tid å lade et el-fly. Dette medfører nye reisemønstre, andre 
avgangsfrekvenser, og eventuelt tilrettelegging for hybrider med nye energibærere som Hydrogen. 
Enkelt forklart fører det mer seg et mer differensiert transportbilde. Det er imidlertid viktig å skille 
mellom når el-fly skal være klar for test, og når de skal være klar for kommersiell transport. Under er en 
plansje som viser når det er forventet at de forskjellige størrelsene av el-fly skal være klare for testing: 
 

 

 
 

Figur 1: En tidslinje for man ser for seg at forskjellige elektrifiserte og hybride flytyper skal være i test (Avinor og 
Luftfartstilsynet, 2020, s. 27). 
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2. Metode 

 
2.1 Et digitalt folkemøte  

  
Lofoten: De grønne øyene har en visjon om å tilby bærekraftig transport 
for sine innbyggere og legge til rette for bærekraftig turisme.1 På denne 
måten kan Lofoten bli et foregangseksempel når det kommer til 
bærekraftig utvikling, noe besøkende også vil kunne bringe med seg 
hjem til sine respektive land. Slik satser ikke Lofoten bare på bærekraft 
hjemme i Norge, men er også med å påvirke videre ut i verden. Men 
hva vil denne omstillingen bety for regionen generelt og for 
lokalbefolkningen spesielt? Hvordan omtales begrepet bærekraft i 
Lofoten, og hva betyr bærekraft i praksis? Hvilke muligheter ser man 
for seg at ny teknologi vil kunne bringe til Nord-Norge? Anses 
utslippsreduksjon og regionsutvikling som motstridende veivalg? Dette 
var noen av spørsmålene vi lurte på da vi ga oss i kast med denne 
oppgaven.  
 
For å svare på disse samt oppgavens hovedspørsmål valgte vi å avholde 
et to timers digitalt folkemøte over Zoom. Møtet ble avholdt tirsdag 
10. november (2020), og hadde 34 deltakere totalt. Vi hadde på 
forhånd invitert ulike nøkkelpersoner slik at de skulle gi oss sine 
perspektiver: fra et politisk ståsted, fra Lofotens lokale turistnæring og 
fra teknologisk ekspertise rundt el-fly og elektrifisering av 

transporttilbud. Det opprinnelige ønsket var å arrangere et fysisk 

folkemøte på Meieriet i Leknes der vi ville ha lagt opp til aktiv deltakelse 
fra byens innbyggere med rundborddiskusjon over en kopp kaffe. De 
nye COVID-19 restriksjonene tredde imidlertid i kraft i dagene før, og 
vi måtte derfor tilpasse oss for å avholde møtet digitalt.  
 
Dette førte til et mer begrenset oppmøte fra lokalbefolkningen, da 
terskelen for å delta nok er høyere under en nettdiskusjon enn i en mer 
uformell setting i et velkjent lokale. Dette gjorde seg også gjeldende 
under selve debatten, der den aktive deltakelsen i hovedsak kom fra de 
aktørene som hadde et direkte forhold til omstillingen. Den reduserte 
deltagelsen fra allmenn lokalbefolkning medfører en viss begrensning 
for hva vi kunne hente ut av informasjon om deres holdninger til 
elektrifisering samt ønsker og tanker om Lofotens videre utvikling. Til 
tross for dette, fikk vi likevel et  godt materiale for å trekke konklusjoner 
om de mer involverte aktørenes visjoner for området og veien mot 
fremtidens bærekraftige luftfart.  
 
 
 
 
 

 
1 https://degronneoyene.no/ De grønne øyene, hjemmeside. 

 

 

Figur 2: Markedsføring av digitalt 
folkemøte 

 

Møtet var åpent for alle, og vi fikk et 

godt publikum som fulgte med på 

debatten. Vi hadde invitert nøkkel-

personer fra næring, politikk og 

akademi for å legge til rette for en 

kryssfaglig samtale.  

 

Blant disse nøkkelpersonene var: 

• Remi Solberg, Ordfører for 
Vågan Kommune  

• Matteo Chiesa, leder for ARC 
(UiT) 

• Ynge Birkelund, el-fly ekspert 
(ARC) 

• Trygve Steen, Daglig Leder, 
XXLofoten  

• Kristian Bøe, Hattvika Lodge 
 
 

Digitalt Folkemøte 

https://degronneoyene.no/
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2.2 Gjennomføring  

Det at folkemøtet ble holdt digitalt, gjorde at vi måtte ha en mer ordnet form for debatt. Debatten 
hadde derfor et spørsmål-svar-format, der gruppa stilte spørsmål og de som ønsket å uttale seg skrev 
seg opp på chat. Dette førte til en godt organisert linje av spørsmål, svar og kommentarer til svarene av 
andre aktører. Noen spørsmål fikk nok knappere svar enn det de ville fått under et fysisk oppmøte, mens 
andre ble grundig og systematisk utredet. De temaene som ga mest engasjement var teknologi og 
næringsliv, hvorav bærekraftig turisme ble trukket frem som et stadig nøkkelord med tanke på hva som 
var viktig for fremtidens transportsystemer i Lofoten. Til tross for forsøk på å styre samtalen inn på mer 
sosiale aspekter, som lokalbefolkningens egne ønsker samt klimarettferdighet og ansvar, dreide 
diskusjonen stadig tilbake til det teknologiske og næringsmessige, med bærekraft som underliggende 
tema. Vi har derfor valgt å vektlegge nettopp teknologi og bærekraftighet fra et praktisk 
samfunnsmessig perspektiv.  

 
 

3. Teori 

3.1 Bærekraft 

I denne seksjonen ønsker vi å se nærmere på et par kjernebegreper for å forankre vurderingene våre 
faglig samt å kort opplyse om relevant teori som vi legger til grunn for våre konklusjoner.  

Et av de mest sentrale begrepene for denne oppgaven og for vår tids energiomstillinger generelt er 
begrepet «bærekraft». Vi snakker om at vi ønsker bærekraftig luftfart – men det er ofte ikke godt å si 
hva dette betyr i praksis. Hva vil det si å være bærekraftig?  

En veiledende definisjon som gis av FN-Sambandet er at bærekraft er «[u]tvikling som imøtekommer 
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» 
(FN-Sambandet, 2020). Denne måten å definere bærekraft på har imidlertid blitt kritisert for å være for 
vag og med for stort rom for tolkning (Ben-Eli, 2018, s. 1338). Et av de største problemene er at den ikke 
gir «operasjonelle retningslinjer» (ibid.). Som svar på denne kritikken har det blitt forsket frem mer 
modeller for hvordan vi kan forstå bærekraft på mer konkrete måter. Blant disse finner vi tre-del 
modellen, som argumenterer for at begrepet kan deles inn i en økonomisk, samfunnsmessig og økologisk 
forståelse av bærekraft (Mao, Purvis og Robinson, 2019). Disse er i teorien ikke konkurrerende, men 
impliserer heller at bærekraft er noe som må inn på alle disse planene for at en faktisk «bærekraftig 
utvikling» skal oppnås. Det må altså utarbeides strategier som sikrer alle tre aspekter – ikke bare én eller 
to – dersom man skal forholde seg til begrepets fulle mening. 

Ettersom «bærekraft» og «bærekraftig utvikling» har blitt inkorporert i folks dagligtale og bedrifters 
strategier har man også sett en økning i antall studier som stiller spørsmål ved noen av premissene til 
bærekraft, slik den gjerne blir populærvitenskapelig fremstilt. Spesielt har ideen om økonomisk 
bærekraft fått hard medfart det siste tiåret, ettersom forskning har vist hvor vanskelig det er å «avkoble» 
økonomisk vekst fra miljøforringelse (EPRS, 2020). Fra et teoretisk perspektiv betyr dette at det kanskje 
ikke er mulig å oppnå økonomisk bærekraft samtidig som man skal realisere en økologisk bærekraftig 
utvikling som også dekker menneskers sosiale behov. Dette argumentet har imidlertid blitt møtt med 
mye motstand som følge av at økonomisk vekst tradisjonelt har blitt sett på som et grunnleggende 
premiss for å sikre velstand (Mao, Purvis og Robinson, 2019, s. 683). I stedet for å utvikle nye 
økonomiske modeller som ikke baserer seg på vekst, har mange derfor satt sin lit til teknologien. Håpet 
er at teknologiske nyvinninger skal kunne gjøre konsumet vårt bærekraftig ved å for eksempel 
effektivisere energiproduksjon og -forbruk (Bridge mfl., 2018, s. 160).  
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Både energieffektivisering og utskifting av fossil energi er 
utvilsomt viktige steg på veien mot en bærekraftig fremtid! 
Samtidig advarer Daly oss mot å stole blindt på at ny 
teknologi alene skal kunne løse de klimaproblemene vi står 
overfor i dag (Daly, 2015). Dette er både fordi teknologi 
«aldri kan kunne brukes som en direkte substitutt for 
naturressurser», men også fordi «teknologiens timing er 
uforutsigbar» (2015, s. 5-6). Teknologiutvikling skjer i rykk og 
napp, og det er ikke sikkert at man klarer å utvikle noe som 
har de egenskapene man ønsker. I tillegg er det også slik at 
energiomstillinger gjerne tar lang tid (Bridge mfl., 2018, s. 
229). Fra tidligere omstillinger, som for eksempel da vi gikk 
fra vedfyring og hestetransport til kullkraft og dampbåter, 
handlet ikke disse bare om tilgangen på ny teknologi. 
Historiske omstillinger har i stor grad blitt katalysert av at 
samfunnsforholdene la til rette for det og etterspurte dem 
(Bridge mfl., 2018, s. 230). Bridge mfl. peker også på at 
dersom folk skal ta i bruk nye miljøvennlige løsninger må de 
representere et billig(ere) alternativ eller på andre måter gi 
økt bekvemmelighet (2018, s. 241). Alt i alt understreker 
dette et viktig poeng, nemlig at en diskusjon om bærekraftig 
teknologi ikke kan løsrives fra en diskusjon om de 
bakenforliggende samfunnsstrukturene hvor den skal 
utvikles og tas i bruk.  

Når så mange avhengige faktorer skal vurderes i forhold til 
hverandre samtidig, trenger man en arbeidsmetode for å 
unngå å ‘jage sin egen hale’. Tiltak som løser et problem én 
plass i systemet vil gjerne utløse utilsiktede følger en annen 
plass, og man dras inn i en runddans av problematiske 
løsninger. Med tilstrekkelig oversikt blir det lettere å velge 
de løsninger som gagner helheten. Vi har vurdert 
“Visjonsbygging” som et godt verktøy for å vurdere 
momentene i denne saken på en systematisk måte. 

  

 
Figur 3: Bærekraftige visjoner. Hentet fra Neste. 

 

 

 
Det ligger 3 flyplasser i Lofoten, som er tett 
knyttet til større flyplasser som Bodø Lufthavn, 
Evenes og Gardermoen.  
 
Som øygruppe i distriktet er Lofoten 
avhengig av løsninger som muliggjør 
bosetting i de mange ulike fiskevær og 
tettsteder.  
 
Sentralt i Lofoten ligger Leknes og Svolvær 
som er kommunesenter i henholdsvis 
Vestvågøy kommune og Vågan kommune. 
Disse sentrene har en avstand seg imellom 
på omtrent 1 time, og de har hver sin 
småflyplass.  
 
Utover lufttransport og veinettet går det 
ferge mellom Fiskebøl (Lofoten) og Melbu 
(Vesterålen), samt mellom Bodø og 
Moskenes.  
 
Inkludert Bodø og Mo i Rana er det 7 
flyplasser innenfor 150 km luftlinje. 
Storflyplasser er lokalisert i henholdsvis 
Bodø og Evenes, men her er avstanden 
relativt stor. Bodø nås med fly eller ferge, 
Evenes er omtrent 3,5 time kjøretur fra 
Leknes. En større flyplass på Leknes med 
mulighet for å ta ned større fly anses derfor 
som attraktivt for regionen. 
 

Lofoten 

Innbyggere: 24 554 (2020) 

Kommuner: 6: Vågan, Vestvågøy, 
Flakstad, Moskenes, 
Værøy og Røst 

Flyplasser: 3: Leknes Lufthavn, 
Røst Lufthavn og Helle 
Lufthavn i Svolvær 

Totale 
flyvninger: 

9 922 (2019) 

 

 

Lofoten i dag 
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3.2 Visjonsbygging 

Det er lettere å lykkes med et prosjekt når man kan planlegge, samkjøre, tilrettelegge, og 
kostnadsberegne hvert ledd og med stor sannsynlighet vite hva man får tilført fra dem som er med. 
Forutsigbarhet gir trygghet. Disse elementene endrer seg når man skal samarbeide om en visjon, som 
da dreier seg nettopp om å skape noe som ennå ikke er.  
 
Det at flere større aktører samles om å bevisst og systematisk bygge en visjon har lagt grunnlag for det 
forholdsvis nye begrepet «visioneering» (Engels, 2017, s. 60). Dette skiller seg fra det norske begrepet 
‘å visjonere’ ved den engelske underbetydningen ‘engineering’, altså det å konstruere eller skape noe. 
Bærekraftig luftfart dreier seg i nåværende fase nettopp om visjonsbygging: det vi snakker om finnes 
ikke, og skiller seg dermed kvalitativt fra de strukturer som allerede foreligger. Mange aktører med 
forskjellige interesser er i dag involvert i å prate, tenke, føle og drømme frem morgendagens samfunn. 
De scenarier og historier som visjonsprosessen frembringer åpner rommet mellom status quo og 
kommende endring (Engels, 2017, p. 61).  
 
Noen aspekter av en visjon kan gjenbruke eksisterende infrastruktur, mens andre krever nye 
konstruksjoner. Når vi konkretiserer en valgt fremtid med stål og betong, blir vi låst til de valgene som 
ble tatt i løpet av visjonsbyggingen. Dette påvirker fremtiden i lang tid fremover. Når det gjelder 
byggingen av en flyplass, snakker vi om i alle fall et 20-års-perspektiv. Lofotkraft på sin side planlegger 
hele 50 år frem i tid for de endringer de legger til rette for i elektrisitetsnettet (intervju med ansatt i 
Lofotkraft, 12. november 2020). Når en først er kommet dithen, blir det omfattende å endre et valg. 
Akkurat nå kan det gjøres med et pennestrøk. Realiseringen av bærekraftig luftfart i Lofoten og Lofoten 
som ekte «grønt reisemål» har derfor alt å vinne på strategisk visjonsbygging – akkurat nå. 
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4. Diskusjon 

 
Figur 4: Illustrasjonsfoto tatt av Kent Roar Nybø 

 

 

 

4.1 I nettmøtet  

Som nevnt i metodedelen, dreide folkemøtet seg hovedsakelig om to tema: teknologi og bærekraftig 
turisme. Det er derfor naturlig for oss å ta utgangspunkt i disse to i vår drøfting av møtet nedenfor.   
 

4.2 Teknologi og el-flyets fremtid  

Mange av kommentarene fra folkemøtet demonstrerte 
hvor vanskelig det er å tenke på teknologisk utvikling og 
samfunnsutvikling som noe som foregår på én og samme 
tid og som påvirker hverandre gjensidig. Når diskusjonen 
skal handle om hvorvidt Lofoten skal satse på- og legge til 
rette for el-fly eller ikke, er én nødvendig del å få avklart 
tekniske detaljer. Men som både nettdiskusjonen og 
Avinors 2020-rapport om samfunnsnyttig luftfart bekrefter, 
så er det teknologisk sett ikke uoverstigelige hindringer for 
å gjøre flytrafikk mer bærekraftig gjennom elektrifisering 
eller ved bruk av hydrogen (Avinor, 2020, s. 27-28).  

 
Under nettmøtet opplevde vi at deltakerne syntes det var spennende å høre om teknologien og var 
positivt innstilt til el-fly. Vi opplevde dog at deltakerne ikke mente det var særlig realistisk å innføre el-
fly med det første på grunn av de begrensningene de første generasjonene av fly vil ha. Dette kan tolkes 
dithen at det foreligger et visst ønske om å vente til el-flyteknologien har kommet lengre og kan oppfylle 
dagens transportbehov på samme eller en bedre måte enn i dag.  
 

Figur 5: Fra kontrollrommet før digitalt folkemøte 
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Det kan likevel argumenteres for at det lønner seg å ta i bruk teknologien tidlig for slik å spisse 
utviklingen mer i ønsket retning, spesielt for utvikling av teknologi som er i nært samspill med det 
samfunnet som benytter seg av den. MacKenzie og Wajcman uttrykker dette som at “[t]echnology is 
affected at a fundamental level by the social context in which it develops” (1999). Denne tankegangen 
er videre poengtert i Avinor og Luftfartstilsynets rapport der det påpekes at det er vesentlig for Norge 
å ta del i utviklingen av el-fly nettopp for å sørge for at flyene blir tilpasset norske vinterforhold (2020, 
s.7). Dette poenget ble også understreket av både el-fly eksperten og lederen av ARC-forskningssenteret 
ved UiT i løpet møtet. Ettersom Lofoten og Nord-Norge tidvis har svært utfordrende vindforhold, kan 
det argumenteres for at nettopp Lofoten burde være av de første til å ta elektriske fly i bruk, for å 
forsikre at særbehovene til Lofoten tas til etterretning ved videre utviklingen. 

 

4.3 Sosiale hensyn ved implementering av ny teknologi 

I samtale med en ansatte fra Lofotkraft bosatt i Lofoten kom det fram at el-flysatsning kan være et tema 
som tiltaler de spesielt interesserte. Den store mengden forkunnskaper denne diskusjonen forutsetter 
gjør det vanskeligere å inkludere lokalbefolkningen generelt. Vi syntes tidvis selv at det var utfordrende 
å henge med på det tekniske språket, til tross for at vi hadde satt oss inn i detaljene på forhånd. Det er 
derfor sannsynlig at andre ikke-eksperter eller utenforstående også vil kunne oppleve dette på en 
lignende måte.  
 
Vi hadde som nevnt ikke et stort nok utvalg av lokalbefolkningen på vårt møte til å konkludere noe 
sikkert i denne saken, men det kan på et generelt nivå stilles spørsmål ved om dette er noe som bør 
vises spesielt hensyn til i denne situasjonen så lokalbefolkningen kan føle eierskap til de endringer som 
til slutt vil påvirke deres egen hverdag. Dette har vært velutprøvd i Smart Senja-prosjektet2 med svært 
gode resultater og en engasjert lokalbefolkning som tar aktivt del i beslutningsprosesser. Dette poenget 
er viktig å ta med seg i fremtidige samtaler om De grønne øyene for å sikre at deltakelse ikke bare blir 
symbolsk.  
 

4.4 Bærekraftig turisme 

Temaet bærekraftig turisme skapte mye engasjement blant deltakerne. Målsettingen til de De grønne 
øyene er 50 prosent utslippskutt innen 2030.3 I Lofoten er reiselivssektoren en stor næring som står for 
en betydelig andel av utslippene i området, særlig på grunn av den store mengden av turister som reiser 
med fly. For at Lofoten skal nå øyenes målsettinger, er det viktig at også reiselivsnæringen utvikler seg 
på en bærekraftig måte.  

 
Et mye debattert spørsmål under folkemøte var hvorvidt turisme i det hele tatt kan bli bærekraftig. Vi 
opplever at reiselivsnæringen i stor grad vektlegger økonomisk bærekraft. Dette er å forvente da 
turismen skaper mange arbeidsplasser i Lofoten og er viktig for næringslivet. Hvordan Lofoten utvikler 
seg som turistdestinasjon, handler derfor om hvilken type turisme man ønsker seg i fremtiden. Dersom 
økonomisk vekst er hoveddrivkraften for utviklingen i reiselivet, vil økt volum av turister være 
hensiktsmessig. For å oppnå dette må en appellere til et turistsegment som i all hovedsak ønsker enkel 
innreise, lave priser og jevnt over et kortere og mer tettpakkede opphold i Lofoten.  Dersom 
omsetningen økes gjennom kvantitet, altså ved høyere volum av turister som betaler lavere pris for 
reisen, så blir det vanskeligere å realisere både el-fly og bærekraftig turisme som følge av de 
begrensningene som foreligger ved el-fly. 

 
2 https://smartsenja.no Smartsenja, hjemmeside. 
3 https://degronneoyene.no/ De grønne øyene, hjemmeside. 

https://smartsenja.no/
https://degronneoyene.no/
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Dersom man i stedet velger å øke inntjeningen ved å legge opp til økt kvalitet for det samme kvanta av 
turister som allerede kommer, så er det mulig å realisere økt omsetning per tilreisende ved å motivere 
til lengre opphold med flere og bedre opplevelser på flere plasser. Ved å legge til rette for ‘grønne’ 
opplevelser kan man tiltrekke seg det segmentet som er interessert i nettopp bærekraftige turisme. Den 
desentraliserte strukturen som kjennetegner Lofoten ligger godt til rette for å tidlig kunne benytte el-
fly til å støtte opp under slik turisme. Et mulig scenario kunne vært å tilby en toukersbillett med 
ubegrensede flyvninger (med el-fly) i Lofoten. Dette kan få hver turist til å bli lengre i regionen og 
dermed gi dem mer tid til å besøke flere småplasser. Dersom en klarer å tiltrekke seg flere reisende for 
el-fly «hopping», kunne det redusert mengden tilreisende med bobiler samt øke kommunenes 
omsetning på overnatting og bespisning. Dette vil kunne gi mer omsetning per dag per turist. Et slikt 
alternativ for å øke omsetning fra turisme vil være mer i tråd med De grønne øyenes verdier og 
målsetting om å være et reelt bærekraftig turistmål, for da inkluderes også økologisk bærekraft i 
visjonen på en aktiv måte.  
  
En av deltakerne på møtet var riktignok skeptisk til ideen om økologisk bærekraftig turisme fordi han 
hevdet at reisende i “feriemodus” ofte er mindre miljøbevisste enn det de er til vanlig. Man kan derfor 
spørre seg hvilken effekt ‘grønne’ tilbud som beskrevet over vil ha når erfaringen fra reiselivsnæringen 
er at miljø ikke prioriteres av ferierende turister. Det ble også sagt at dersom man gjorde det ble 
vesentlig dyrere å komme seg til Lofoten, vil turistene finne andre måter å komme seg dit på, for 
eksempel med bil eller bobil. Dette vil øke belastningen på det allerede pressede veinettet. Videre 
fremmet representanter fra reiselivsnæringen at Lofoten burde fortsette utviklingen som 
turistdestinasjon, men at det bør legges til rette for økt volum på en bærekraftig måte. En deltaker 
hevdet at Lofoten allerede nå har besøkende som betaler godt for seg, og at det å sikte mot såkalt 
‘alternativ turisme’ - altså lengre og dyrere opplevelsesturer - ikke vil la seg gjennomføre. Et bedre 
alternativ er derfor å satse på å få til bærekraftig turisme ved å «sørge for en mer jevn turisme gjennom 
hele året. På denne måten kan vi unngå de toppene vi ser i dag.» For å lykkes med dette må det satses 
på utbygging av andre samferdselsårer i tillegg til kortbanenettet. Dette er imidlertid ikke noe 
reiselivsnæringen kan gjøre selv, det offentlige må i så fall ta tak i dette.  På denne måten blir diskusjonen 
om bærekraftig turisme vevet inn i en større diskusjon om infrastruktur i Lofoten.  
 

4.5 Morgendagens transportløsninger  

I Avinor og Statens vegvesens konseptforslag til ny transportløsning i Lofoten planlegges en ny 
storflyplass på Leknes, med forbehold om at Svolvær Lufthavn legges ned (Avinor og Statens vegvesen, 
2020). Veien mellom Svolvær og Leknes skal derfor forbedres slik at reisetid med bil innkortes. For 
innbyggere fra Svolvær og vestover vil dette bety kortere reisetid til nærmeste storflyplass i forhold til 
reiseveien til Evenes. Reiselivsnæringen anser det som positivt å kunne fly turister direkte til Vestvågøy, 
og forventer da at volumet av turister vil kunne økes over hele året. Billettprisene til Oslo vil bli billigere, 
noe som er positivt både for næringen og for befolkningen. Rapporten fra Avinor og Statens vegvesen 
konkluderer med at en storflyplass på Leknes vil være den beste samfunnsøkonomiske løsningen med 

«Vi tenker femti år fremover når vi planlegger 

bygging av nye kraftlinjer i Lofoten»  

Ansatt, Lofotkraft 
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best flyplassdekning siden hele regionen da ligger innenfor ½ - 1 times kjøring fra en storflyplass (Avinor 
og Statens vegvesen, 2020).  

 
Dersom de første generasjonene av el-fly skal tas i bruk i større skala i Lofoten vil infrastrukturen likevel 
muligens utvikle seg i en annen retning enn beskrevet ovenfor. De første el-flyene av kommersiell type 
vil kunne ta om bord opp til 19 passasjerer og krever lang ladetid. Dette betyr at kapasiteten i 
lufttrafikken vil bygges ned som følge av færre daglige avganger. I et slikt framtidsscenario vil noe av 
flytrafikken måtte overføres til andre transportmidler som buss og ferge, som stiller større krav til et 
godt utviklet, differensiert kollektivtilbud. 
 

4.6 Visjonskonflikt 

I snittflaten mellom bærekraft og næring ser vi at det oppstår motstridende visjoner. Visjonen om 
Lofoten som bærekraftig turistmål er ikke kompatibel med visjonen om masseturisme etter 
industrielle prinsipper. Finnes det likevel en delt visjon der det er mulig å lykkes med økte inntekter i 
kombinasjon med økt bærekraft? Hva betyr dette for utviklingen av infrastruktur og teknologi i 
Lofoten over et lengre tidsperspektiv?  
 
Under det digitale folkemøtet la både turistnæringen og el-fly eksperter vekt på at det må være 
økonomisk lønnsomt å drive bærekraftig. Dette støttes av Bridge mfl. som også beskriver lønnsomhet 
som en viktig driver for omstilling (2018, s, 241). Men det er samtidig en avveiing som må ta høyde for 
utvikling også i et langtidsperspektiv. Dersom man tilrettelegger for videre inntjening gjennom de 
nåværende strukturene som et ikke-bærekraftig paradigme bygger på, så vil man forlenge tiden det 
tar før man kan gå over til et paradigme av grønne løsninger. En slik omstilling før 2030 er kun 
realistisk så lenge man baserer seg på småfly og korte flyvninger.  
 
Utfordringene for bærekraftig luftfart blir større hvis man ser for seg å øke volumet av turister ved å 
senke prisene for, og effektivisere, innreise. Til tross for at dette kan føre til økt total profitt så vil det 
også medføre nedleggelse av små flyplasser, noe som gjør det vanskeligere å benytte den generasjon 
av el-fly som nå utvikles. Avinor ser riktignok for seg å begynne med testflyvninger av el-fly med plass til 
19 personer innen 2025 (se figur 1.1), men det vil ta gjerne ta rundt et tiår med utvikling før disse er 
klare for kommersiell bruk.4 Det blir derfor viktig å bevare nettverket av små flyplasser som en del av 
det å være rustet til å ta i bruk de flyene som er på vei, og for å kunne skape en følelse av å ‘komme seg 
rundt’ med el-fly. Å legge ned småflyplasser til fordel for mer sentraliserte strukturer gjør kanskje at det 
vil ta lenger tid før man kan ta i bruk bærekraftig teknologi, da el-fly tilpasset en mer sentralisert struktur 
med høyere antall reisende vil ta enda lengre tid å utvikle.  
 

4.7 Veien videre og bærekraftsbegrepet  

Det er tydelig fra både folkemøtet og fra den generelle offentlige debatt at bærekraft er i vinden. 
“Alle” er enige om at dagens konsum ikke er bærekraftig, men utfordringene ligger i motstridende 
ideer om hvordan man skal løse denne oppgaven på. Under det digitale folkemøtet så vi at bærekraft i 
all hovedsak ble ansett som en bonus ved økonomiske og teknologiske satsinger, ikke som et mål i seg 
selv. Denne oppfatningen illustrerer det Karlsen og Steen kaller “stiavhengighet”, altså at “historien 
legger føringer for fremtidig utvikling” på grunn av de valgene man har gjort tidligere (2018, s. 131). 
Dette gjør det vanskelig å velge helt nye løsninger som går imot den type utvikling man er vant til og 

 
4 Utsagn fra deltaker på folkemøtet 
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har jobbet frem mot før.  Samtidig vet vi at det er fullt mulig å bryte ut av denne avhengigheten, men 
da må man aktivt velge å etablere en ny sti.  

Stietablering er et begrep som brukes til å beskrive de politiske, økonomiske og kulturelle prosessene 
som muliggjør nye teknologiske veivalg (Bridge mfl., 2018, s. 238). I Lofotens tilfelle handler ikke dette 
bare om de valgene politikerne, næringslivet og lokalbefolkningen tar om videre utvikling av transport- 
og samferdselstilbud. Det handler også om holdningen man har til fremtidens utvikling og om det 
sosioøkonomiske landskapet er lagt til rette på en slik måte at det evner å støtte opp under en faktisk 
bærekraftig utvikling.  
 
Under folkemøtet erfarte vi at de oppmøtte opererte med svært ulike definisjoner av ordet ‘bærekraft’, 
ved at de tre dimensjonene ved bærekraft - den sosiale, den økonomiske og den miljømessige – 
vektlegges forskjellig. Når vi diskuterer bærekraft og utvikling kommer vi imidlertid ikke unna paradokset 
om bærekraft og klimavennlighet. For å etablere en ny sti i Lofoten, er det nødvendig med fokus på 
økologisk bærekraft i utviklingsplanene. Hvis en skal oppnå bærekraftighet i en streng forståelse av 
begrepet så må en muligens leve enklere og mer minimalistisk enn hva som kan forventes, som satt på 
spissen under folkemøtet ved «(...) å sitte i en biodynamisk hage og ikke gjøre noe som helst». Det ligger 
langt fremme at menneskeheten skal bli helt bærekraftig og klimanøytral, men det er mulig å ta steg i 
riktig retning. Elektrifisering av flytrafikken er et betydelig slikt steg mot å imøtekomme dagens behov 
uten å redusere muligheten for kommende generasjoner til å dekke sine. Og tidvis finnes det ikke andre 
utveier enn å endre behovet, gjøre mer ut av det man har og kanskje ta upopulære valg i prosessen mot 
å endre måten vi lever og reiser på – til den måten alle likevel etterspør.   
 
Å elektrifisere flyflåten i Lofoten, kutte utslipp og bidra til kampen mot klimaendringer vil også bidra til 
utviklingen og bruken av el-fly i resten av landet - og bli fulgt med på fra internasjonalt hold. El-fly i 
Lofoten har muligheten til å skape klimapositive ringvirkninger i den globale lufttransporten. Det stilles 
slik også en forventning til andre transportindustrier, på land og til havs, å gjøre det som trengs for å bli 
med på den bærekraftige utviklingen. For å etablere en ny sti må alle aktører, institusjoner og 
lokalbefolkningen være med på å tilpasse hverdagen til nye systemer, og kanskje til og med gjøre noen 
ofre til fordel for den økologiske dimensjonen av bærekraft. Det er vanskelig å utfordre eksisterende 
rammeverk og vaner, men det er en hindring som må overkommes for å realisere De grønne øyenes 
visjon i sin helhet. 
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5. Konklusjon 

Denne rapporten har analysert de samfunnsmessige utfordringene ved en fremtid med el-fly som 
alternativ til dagens lufttransport i Lofoten, med utgangspunkt i et nettmøte med ulike lokale aktører 
fra politikk, næring og fagmiljø. Det er en klar i visjon i Lofoten om å jobbe mot et nullutslippssamfunn, 
representert ved prosjektet Lofoten: De grønne øyene. Rapporten finner at aktørene i Lofoten uttrykker 
et genuint ønske om et klimavennlig samfunn, men at kapasitetsnedgangen en el-flystruktur vil 
innebære, ikke anses som realistisk gjennomførbar på nåværende tidspunkt. En av årsakene finner vi i 
de ulike tolkningene av ordet “bærekraft”. Etter Mao, Purvis og Robinson (2019) må bærekraft inn i alle 
ledd, men det er en klar tendens til at økonomisk og samfunnsmessig bærekraft prioriteres, hvilket 
opprettholder sti-valgene mot økt konsum, mens utslippsreduksjon anses som et større/mer abstrakt 
anliggende som må “ofres” for å opprettholde et levedyktig lokalsamfunn.  
 
Rapporten påpeker en utbredt oppfatning om at bærekraft må være økonomisk lønnsomt og medføre 
vekst, hvilket er et hinder for innføring av el-fly der kapasiteten vil være lavere enn på nåværende 
tidspunkt i startfasen. Videre er reiselivsnæringa en viktig inntektskilde og næringsdriver i Lofoten, som 
stadig øker i omfang. Reiselivsnæringen er et viktig satsningsområde for befolkningen i regionen, og det 
ønskes at det satses mer på helårsturisme. En slik satsning kan presentere enda en hindring for el-fly, 
da en slik struktur ikke vil være tilrettelagt for et masseturismescenario. En el-fly-satsning er derimot 
mer kompatibel med en alternativ form for turisme der lengden på- og arten av turistenes opphold 
endres, i stedet for at kvantum øker.  
 
Et grunnleggende utgangspunkt for denne rapporten er ideen om at teknologi utvikles ved samspill og 
interaksjon med samfunnet. For eksempel må Norge ta en aktiv del i utviklingen av el-fly dersom flyene 
skal bli tilpasset norske vinterforhold. Det samme kan sies å gjelde mer generelt om de valgene vi tar 
for hvordan morgendagens samfunn skal se ut. Dersom dagens samfunn tar valg i henhold til det 
eksisterende paradigme (f.eks. tilrettelegger for større fossile fly og økt turisme) vil det ta lenger tid før 
man kan bevege seg over til et nytt paradigme (med elektriske fly og alternativ turisme). De valgene 
samfunnet tar i dag om infrastruktur, næring og teknologi vil skape stier for mange år fremover. Etter 
forfatternes oppfatning har derfor Lofoten mye å tjene på å tidlig tilrettelegge for en elektrisk utvikling 
heller enn å måtte endre sti etter at infrastrukturen er bygget ut for å legge til rette for konvensjonell 
industri. Dagens prognoser om nødvendige CO2-utslipp fra både luftfart og industri ellers tilsier at 
samfunnet ikke har tid til å vente på ny teknologi som skal overgå fossile prestasjoner (om dette i det 
hele tatt er mulig, kanskje handler den grønne omstillingen i like stor grad om en endring i vaner og 
mønstre), men at vi bør ta i bruk de løsningene som er i emning nå, og innlemme dem som et alternativ 
i visjonen om grønne øyer.    
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