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50 år med reiseglede!
Molde lufthavn, Årø er flyplassen for Romsdal.
Flyplassen er plassert 6 kilometer fra Molde sentrum,
og åpnet dørene 5. april 1972. I 50 år har flyplassen
fraktet reisende innlands og utlands. Flyplassen spiller
en svært viktig rolle i lokalsamfunnet, og omtales som
den største vekstimpulsen i regionen. Hvert år er det
over 40 000 reisende via Molde lufthavn Årø.
For å utvikle næringsliv – og øvrig utvikling i
samfunnet – har flyplassen spilt en sentral rolle

i alle disse årene. Flyplassen fungerer som et
kommunikasjonsknutepunkt og bidrar til at lokale og
besøkende enkelt kan komme seg til og fra regionen
– dette gjør området attraktivt for næringslivet.
Et viktig satsningsområde stod klart i 2008, da
rullebaneforlengelsen ble en realitet. En økning på
hele 400 meter – fra 1600 til 2000 meter. Dette
utgjorde en stor forskjell i flytrafikken, da større fly
også kunne ta i bruk flyplassen.
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Bak fasaden
På en flyplass er det mange ulike funksjoner og
arbeidsoppgaver som skal ivaretas. Livet på en
flyplass krever god samhandling mellom de ulike
aktørene som har sin arbeidsplass her. Alle er like
viktige for at de som skal ut å reise får en sømløs reise
og en god opplevelse når de reiser over lufthavna.
Det gjelder de som jobber i tårnet og får flyene trygt
ned, bakkemannskapene som ivaretar brann og
rednings beredskapen, sørger for at rullebanen er klar
sommer som vinter, handling-personell som laster av
og på flyet, og fyller drivstoff når det er behov for det.

Du blir som passasjer hilst velkommen av de som
sjekker inn bagasjen og sjekker billetten, de som
sørger for at sikkerheten ivaretas.
I tillegg er det mange andre oppgaver som ikke er
like synlige, men like fullt nødvendige. Felles for oss
alle er at vi har som mål at de reisende skal få en
komfortabel og sikker reise, samt et fint opphold på
flyplassen både før og etter turen.
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Stor betydning for
næringslivet i regionen
Flyplassen spiller en svært sentral rolle i forbindelse
med næringslivet i Molde og omegn. For at næringslivet skal kunne drive i så stor skala som det gjøres
i dag, fungerer flyplassen som et trafikknutepunkt i
samarbeid med Oslo Lufthavn
.
Næringslivet i Molde-området er i stor grad eksport
rettet industri, og det produseres blant annet
propeller, dumpere og kalkstoff for å nevne noe. Det
er også et stort marked for fiskeindustrien. Nordens
største landbaserte oppdrettsanlegg er under arbeid,
og flyplassen vil være viktig med tanke på både
import og eksport av produkter tilknyttet anlegget.

Utover dette benyttes også flyplassen til både
dag- og ukependling for de mange menneskene
som trenger å reise i forbindelse med jobb.
Gassknutepunktet Nyhamna ligger også like i
nærheten, og henter gass fra blant annet Ormen
Lange-feltet. De står for fordeling av 20% av all gass
Storbritannia bruker, og flyplassen er en viktig del av
denne eksportprosessen.

„

Flyplassen er den største
vekstimpulsen vi har hatt i
regionen vår. Britt Flo, Molde Næringsforum.
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MOLDES NYE TAXISELSKAP
Taxi - Minibuss - Sightseeing
Swift Taxi står klare til å hjelpe deg når du
trenger transport. Vi er opptatt av service
og punktlighet, og gjør vårt beste for at du
skal få en fin turopplevelse.
Mesteparten av våre taxier er elbiler. Tenk
miljø når du skal velge transport.
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Len deg tilbake
– hos oss kan du slappe av
Mange kan oppleve å reise på ulikt vis, for noen er
det avslappende fra start til slutt mens for andre kan
det være stressende. Uansett din opplevelse av å
reise, så skal Molde lufthavn Årø være et behagelig
sted å reise fra og til.

Mat og drikke
Hos oss kan du nyte deilig mat fra både Upper Crust
og Point – en variert meny fordelt på to spisesteder
med sushi, bagetter, hamburger, pølser, wraps,
smoothie med mer. I tillegg kan du nyte en kaffekopp,
eller kanskje forfriskende mineralvann?

Shopping
På innlandsterminalen kan du gjøre unna shoppingen
hos Point. Her kan du kjøpe magasiner, bøker, spill
eller andre aktiviteter for å holde deg eller barna
opptatt under reisen.
På utenlandsterminalen kan du benytte deg av Tax
Free-shopping hvor du kan kjøpe kosemtikk, godteri,
tobakk og alkohol avgiftsfritt.

Transport
Ved flyplassen finner du flybuss som kan ta deg
til Molde sentrum. Avgangene er tilpasset flyanløpene, og det er ca. 10 – 20 minutters reisetid. Det er
også mulighet for leiebil, dersom du har behov for
dette, du kan da benytte deg av et av de fire utleie
selskapene ved flyplassen.
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Småsulten på
vei til gaten?
Hos oss får du
knasende ferske
baguetter og
masse annet godt
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Opplev Molde og Romsdalen
– kultur og næringsliv
Reiselivet er viktig for Rosenes by, og service
næringene utgjør en stor andel av næringslivet
med nærliggende turistattraksjoner, en
internasjonal jazzfestival og økt cruisetrafikk.
Molde er den største industribyen i Møre og
Romsdal, og flaggskipene i  industrivirksomheten er Glamox. Maritim næring har vært viktig
for regionen som er stor leverandør av varer og
tjenester til Olje, Gass og Maritim sektor. Landbruk
og skogbruk er også viktige næringer med store
skog– og jordbruksarealer.
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VI GRATULERER MOLDE LUFTHAVN, ÅRØ

med 50 års jubileet!

Flyplassen har vært og er avgjørende for å løfte samfunns- og næringslivet videre
og bringer våre varer- og tjenester ut i verden – og til oss.
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Opplev Molde
og Romsdalen
– natur
Romsdaleningen har alltid vært knyttet til naturen.
De lever i harmoni og takt med naturen og årstidene.
Mange av de som besøker Molde og regionen rundt
vil oppleve naturen og særpreget i Rosenes by.
Molde og Romsdalen skiller seg fra resten av landet
noe som gjenspeiler seg på mange områder – fra
natur til design, kunst, kulturopplevelser, aktiviteter,
produkter, mat og drikke. Det er dette våre reisende
skal møte på Molde Lufthavn, Årø.
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Lokaltaxi Molde Taxi – enkelt og trygt.
Vi har 4-6-8 og 16 seters biler, og biler som er spesialutrustet for handicap-transport.
Vi er tilstede 24 timer i døgnet – 365 dager i året!

Molde lufthavn:

per.inge.nerland@aviator.eu

AFSN
Din lokale leverandør av flydrivstoff

• Mer enn 60 års representasjon i Norge
• Representert på 16 flyplasser i Norge
• Shell Aviation fuelkort med adgang til 1000 flyplasser globalt
• Salg av Avgas 100LL, Jet A-1 og JP-8 både i fly og fra depot
• Leverandør til private, staten, større lokale eller internasjonale flyselskap
Vi utfører
tekniske
installasjoner
• Lokalt
team med
hovedkontor iinnen
Oslo elektro;

sterk- og svakstrøm og automasjon.

Finn oss på www.afsn.no – Velkommen til AFSN

Vi er godkjent lærebedrift i fagene elektro, telekommunikasjon og automasjon.

www.elmo.no
• Tlf.
71 21
33 00 installasjoner
Vi prosjekterer og
utfører
tekniske
innen elektro, automasjon, lås og sikkerhet.
Vi er godkjent lærebedrift i fagene elektro,
telekommunikasjon og automasjon.

www.elmo.no • Tlf. 71 21 33 00

Samspill mellom selskaper for bærekraftig utvikling!
Angvik Gruppen består av flere selvstendige selskaper som
samarbeider innenfor eiendom og entreprenørvirksomhet.
Gruppen er engasjert i hele verdikjeden.
Vi utvikler, bygger, eier og forvalter eiendom.

www.angvikgruppen.no
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