
indre helgeland regionråd 
 
              

                                  
 
    
   Nesna     Rana      Hemnes   Lurøy     Hattfjelldal 

 
 
 
Til Nordland Fylkeskommune 
Transport og infrastruktur 
 
 
Deres ref. 20/34992- 1   att.: Lars Stinesen / Tone Øverli 
 
 
 
 
 
Høring - anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland 
 
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsinnspill datert 17.12.20. 
 
Indre Helgeland regionråd har innhentet innspill fra våre kommuner og sentrale 
næringsaktører.  Høringsinnspillene er behandlet av regionrådets arbeidsutvalg som består 
av samtlige ordførere i regionen.   Ranaregionen Næringsforening har levert skriftlig innspill 
etter en intern høring hos sine medlemsbedrifter.  Deres innspillnotat er vedlagt denne 
uttalelsen.  
 
Indre Helgeland Regionråd fremmer i dette høringssvaret våre synspunkter på flytilbudet i 
neste anbudsperiode.  
Vi vil først formulere vårt innspill i sju punkter. Deretter svarer vi ut de spørsmål som tas opp 
i høringsnotatet, spesielt om behov og begrunnelse for dimensjonering av flytilbud, inkludert 
mer utdyping og konkretisering av de sju punktene.  
 
 
Høringssvar anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland - 
Sju punkter: 
 

1. Direkteruter:  
Vi vil opprettholde direkteruter mellom Mo i Rana og Trondheim/Bodø (med mulig unntak 
beskrevet under):   

- Direkteruter uten mellomlanding er viktig for å ha tilstrekkelig antall tilgjengelige 
seter, spesielt morgen og ettermiddag når næringslivets behov er størst. Det gir også 
kortere reisetider. Eksisterende rullebane (800 m) kan ikke betjene større enn 39 seters 
fly.  Det vil vedvare inntil ny flyplass står ferdig. 

- Kapasiteten bør tilpasses at Mo i Rana lufthavns region alene utgjør nær halve 
befolkningen på Helgeland.  Regionen har et uforløst flymarked og står foran store 



investeringer og kraftig vekst i eksportnæringer og sysselsetting. Dette blir belyst 
senere i svaret..    

- Mellomlandinger betyr at en betydelig del av setene må være tomme deler av flyturen. 
I tillegg gir det høyere drivstoff- og personalkostnader og CO2-utslipp for operatør. 

- Det kan imidlertid være fornuftig å «dele på fly» med andre flyplasser i regionen 
utenom peak-tidene, når etterspørselen fra næringslivet/arbeidsreiser er lavere. Det kan 
komplettere og gi et bedre tilbud for Helgeland befolkning.  

- Det handler også om at anbudet gir operatør insentiver til å utnytte muligheter for å 
attrahere betydelig flere passasjerer og billettinntekter. 
 

2. Rutetider:  
I dagens anbud er det krav om at rutetider skal korrespondere med flyruter til og fra Oslo. 
Dette bør også gjelde for korrespondanse fra Bodø og videre nordover, av hensyn til 
pasientreiser til Universitetssykehuset Nord-Norge og behov for å styrke samspillet om økt 
verdiskaping og bedre tjenester i privat og offentlig virksomhet i landsdelen.   
Når høringsnotatet ber om vurdering på tidligere morgenfly fra Helgeland til Bodø, er vårt 
svar at morgenflyet til Bodø bør korrespondere med SAS første avgang fra Bodø til Tromsø (i 
en normalisert situasjon). Ved at morgenflyet «overnatter» i Mo i Rana kan det åpnes for en 
avgang til Bodø, for eks. kl. 07, og med retur fra Bodø til Mo i Rana før kl. 08 som kan 
korrespondere med fly nordfra (i en normalisert situasjon). 
     

3. Frekvens:  
I gjeldende anbud er det krav om tre daglige rundturer Mo i Rana – Trondheim og to daglige 
rundturer Mo i Rana – Bodø på hverdager. Det ble for lite. Derfor har også Widerøe i 
perioden før pandemien hatt et større tilbud med henholdsvis tre rundturer til Bodø og fire til 
Trondheim i tillegg til en direkterute midt på dagen Mo i Rana – Oslo (t/r).  

- Anbudskrav for frekvens bør fremme et tilbud som møter de reelle behov for flytilbud 
for Nord-Helgeland på hverdager.   

- Flytilbudet lørdag – søndag må ikke svekkes sammenlignet gjeldende krav.  
    

4. Mellomforbindelsen Brønnøysund – Mo i Rana.  
Denne ble avviklet i forbindelse med anbudet i 2010 og bør gjenopprettes.  
Dette spesielt for å få et bedre tilbud for pasientreiser fra sør på Helgeland til den eneste 
enheten i Helgelandssykehuset med ortopedisk tilbud og fagmiljø.  I tillegg vil denne ruta 
bidra til å styrke næringsutviklingen både sør og nord på Helgeland.    
   

5. Samordning med båt, ferger, bussruter  (Nord-Helgeland) 
Nordland fylkeskommune bør se på om rutetilbudet for øvrig samferdsel på Nord-Helgeland 
kan tilpasses bedre til rutetidspunktene ved flyplassen.   Bus, båt og fergetilbudet bør kunne 
legges opp slik at det korresponderer med rutetidene både til tog og til flyplassen.  
 

6. Krav til fly 
Vi forutsetter flystørrelse med tilstrekkelig setekapasitet og krav om trykkabin.  
 

7. Innfasing ny flyplass 
Anbudskravene må åpne for innfasing av ny flyplass med lang rullebane som skal bygges i 
Mo i Rana.  Den vil gi kommersielle direkteruter til Oslo, men også mye bedre regularitet og 
nye muligheter for en region som vil vokse framover. Ny flyplass vil etter planen være i drift i 
2024.  



 
 
 
Et uforløst flymarked som er blant de største i nord 
Helgeland er eneste aktuelle region som mangler lang rullebane med kommersiell flyrute til 
Oslo lufthavn. Det er lang vei til nærmeste stamflyplasser. Bane, bil og båt vil ha en 
supplerende rolle for å komme seg til og fra regionen, men uten et godt flytilbud vil regionen 
stagnere.  
 
Flytrafikken har også vist regionale svingninger fram til 2019 som dels kan forklares av 
svingninger i næringslivet og påvirkning fra store anleggsarbeider med mannskap utenfra.  
Vi mener svingninger er mest forårsaket av at tilbudet i for liten grad har vært tilpasset 
regionens behov. Det handler både om høye billettpriser, ugunstige rutetider, for liten 
kapasitet og dårlig regularitet i deler av året.   
 
Influensområdet til Mo i Rana lufthavn Røssvoll omfatter nær halve Helgelands befolkning, 
Resterende del av Helgeland dekkes av tre kortbaner. Nord-Helgeland har også ca. 60 % av 
all omsetning i næringslivet på Helgeland (Horisont Helgeland/ Handelshøgskolen Nord 
2018).  Dette er den største eksportregionen i nord dominert av sjømat og industri, samt 
statlige kompetansevirksomheter i stort omfang (Nasjonalbiblioteket, Skatteetaten, NAV, to 
campuser med høyere utdanning og forskningsmiljø osv.) I tillegg har reiselivet et stort 
uforløst potensial som et bedre flytilbud vil bidra til å utløse.  
 
Eksportregion som står foran stor vekst der flytilbudet må bidra 
De neste årene vil det skje milliardinvesteringer i næringsetableringer i vår region som vil 
påvirke behovet for flytilbud både i utbyggings- og driftsfaser.  

 
Freyr AS vil i 2021 starte byggingen av de første byggetrinn i battericellefabrikken med stor 
anleggsaktivitet og hundrevis av ansatte både i utbygging og drift. Fullt utbygd blir Freyrs 
fabrikker i Mo i Rana en investering på mer enn 30 mrd. kroner og med en direkte 
sysselsetting på over 2 000.  
I tillegg vil Freyr trekke til seg andre nyetableringer til regionen knyttet til sin verdikjede, 
underleverandører etc. Internasjonale erfaringer viser at de regionale ringvirkningene av en 
battericellefabrikk blir større enn den direkte sysselsettingen.  
 
I Mo Industripark planlegges i tillegg store investeringer i grønn industri knyttet til blant 
annet hydrogen, fangst og foredling av CO2/ metanol, ny smeltekapasitet, datasentre osv. Det 
skal bygges ny dypvannskai med tilhørende næringsareal. Også Rana Gruber/ 
mineralnæringen utvikler nye muligheter. 
 
Nova Sea har besluttet investering i nytt lakseslakteri som vil doble produksjonskapasiteten 
på Lovund. Også i øvrig lakse- og sjømatnæring i Lurøy, Nesna, Træna og Rødøy planlegges 
vekst.  
 
Høgskolecampusen på Nesna forventes å bli revitalisert framover. Dette kombinert med øvrig 
industri- og næringsutvikling i kommunen (Nesna Industripark m.m.) vil ytterligere bidra til å 
øke behovene for god tilgjengelighet til resten av Norge og verden.  
 



Stortinget har besluttet å bygge ny lufthavn med lang rullebane i Mo i Rana, og statsminister 
Erna Solberg har varslet investeringsbeslutning i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 
våren 2021. Ny flyplass vil gi en betydelig forbedret tilgjengelighet for vår region.  
Ny flyplass blir også et stort byggeprosjekt til over 2 milliarder kroner som vil kreve gode 
logistikkløsninger for arbeidsstyrker utenfra, slik vi har erfaring med fra gjennomføringen av 
E6 Helgeland.  
 
Regionalt næringsliv og Rana kommune har tatt et stort økonomisk ansvar for å få realisert 
flyplass og batterifabrikk. Vi mener derfor det er avgjørende viktig at de regionale flyrutene 
bidrar til å skape den veksten i grønne næringer og folketall som Nordland trenger. Det 
gjelder å ha et godt nok flytilbud for persontransport både i bygge- og anleggsfasen, for 
rekruttering, tilgjengelighet, samhandling med omverden, attraktivitet og bolyst.  Dette 
gjelder både inntil ny flyplass åpnes og etter. 
 
 
 
Konkrete begrunnelser for de enkelte ruteforslag. 
 

1. Direkteruter og kapasitet 
Den gang vi delte flyrute med Rørvik eller Mosjøen til Trondheim og Bodø var 
tilbakemeldingene fra privat og offentlig næringsliv at kapasiteten var så lav at det til tider er 
vanskelig å få plass på ønskede avganger. Det hemmet nødvendig møteaktivitet og kontakter 
med kunder og leverandører. Entreprenørselskapet Hæhre så seg nødt til å leie to chartrede fly 
i uka for å dekke sine behov for å fly mannskaper inn til byggingen av E6 Helgeland nord.   
Antallet tilgjengelige flyseter og antallet flyreiser per innbygger er svært mye lavere i vår 
region enn i andre regioner. Til sammenligning har morgenfly (før pandemien) fra Bodø til 
Oslo 367 - 508 seter og fra Molde og Evenes 367 seter hver. Det er for vår region avgjørende 
med tilstrekkelig kapasitet på de viktigste avreiser og ankomster.  
Å slippe mellomlanding er tidsbesparende. Det gjør for eksempel at avreise kan settes opp 
senere og med samme ankomsttid i Trondheim. Det gjør tilbudet bedre og mer attraktivt for 
folk i regionen.    
 

2. - 3: Rutetider og frekvens. Innspill til driftsopplegg 
I det første ruteopplegget i gjeldende anbud ble det satt opp morgenfly fra Bodø til Mo i Rana 
kl. 06.20 om morgenen, med landing i Mo i Rana 06.50. Det ga ingen muligheter for 
passasjerer med korresponderende fly fra lenger nord. Derfor ble det også svært få 
passasjerer. Tidligere kom første fly fra Bodø kl. 09.05 som gjorde det mulig å nå vår region 
fra både Tromsø og Harstad/Narvik om morgenen.  
En liknende utfordring skapte kveldsflyet fra Mo i Rana til Trondheim med ankomst så sent at 
det ikke var mulig med videre forbindelse til Oslo eller andre steder.  
Et nytt anbud må derfor ha som krav at de skal korrespondere med andre forbindelser slik at 
de dekker reiseformål og marked og dermed også skaffer inntekter til operatør ut over 
offentlig kjøp. 
Her er et konkret innspill til opplegg:   
 

I. Direkteruter om korrespondanse til Oslo   
Hverdager:  
Direkterute til Trondheim og Bodø på morgenen (se også punkt IV) og ettermiddagen, som 
korresponderer med videre forbindelser.   
- Morgenflyet til Trondheim korrespondere fly som lander ved OSL ca. 09.   



- Morgenfly til Bodø lander innen kl. 08 
- Ettermiddagsfly lander i Mo i Rana senest kl. 17.  
- Seneste fly på kveld til Bodø og Trondheim må nå videre forbindelser.  

Helg: 
-  Første fly lørdag til Trondheim må nå videre fly sørover kl. 12.30 (normalsituasjon)  
-  Tilstrekkelig antall avganger også i helgene til å dekke opp behovet.  

Mulig samkjøring for å øke frekvensen: 
-      Samkjøring av ruter med annen flyplass på Helgeland på tidspunkter med lavere etterspørsel,      
betinget av at det oppnås økt frekvens sammenlignet med nåværende ruteplan 
(normalsituasjon).  

II. Sammenknytning med landsdelen: Senere morgenfly fra Bodø.  
- Mo i Rana må ha en forbindelse nordfra på morgenen som knytter oss sammen med lands-

delen. Det betyr avgang fra Bodø tidligst kl. 07.35 for å fange opp alle fly nordfra inkludert 
Tromsø. Dette kan løses ved: 

- Morgenflyet som er satt opp kl. 07.05, bør overnatte i Mo i Rana i stedet for å ankomme 
grytidlig fra Bodø. Dersom dette flyet settes opp kl. 07.00 fra Mo i Rana og ankommer Bodø 
kl. 07.30 vil det være klart for retur ca. kl. 07.45. Ankomst Mo i Rana blir ca. kl. 8.15., noe 
som er et relevant tidspunkt for møter og konferanser.  
 

III. Benytte overnevnte morgenfly fra Bodø til å styrke tilbudet til Oslo 
- Dersom overnevnte fly går videre sørover til Trondheim kl. 08.30, vil det nå videre 

forbindelse til Oslo kl. 10.25 med ankomst OSL kl. 11.20. Dermed vil det gi en reell økning i 
kapasitet for blant annet å dekke behovet for å delta i møtevirksomhet i Oslo. 

Obs => Med ett og samme fly kan man dermed oppnå to tilbudsforbedringer.  
 

IV. Kveldsfly til Trondheim må gå tidligere for å nå fly videre til Oslo  

Siste fly fra Mo i Rana til Trondheim bør rekke videre forbindelse til Oslo for å kunne være 
fornuftig mht. å bygge kapasitet på denne forbindelsen og også interessant for flest mulig 
reisende. Normalt er siste avgang til Oslo fra Trondheim mellom kl. 20.15 og kl. 21.35.  

- Siste fly fra Mo i Rana til Trondheim bør gå senest rundt kl. 19, avhengig av hvordan ruter 
videre er satt opp.  

 
 
 
4.  Mellomforbindelse Brønnøysund 
I høringsinnspill til gjeldende anbud i 2015 fremmet Helgelandssykehuset/ Helse Nord 
følgende ønske:  
«For Helgelandssykehuset er det svært ønskelig at tverrforbindelsen Brønnøysund – Mo i 
Rana gjenopprettes. Denne forbindelsen er viktig for at Helgelandssykehuset skal kunne gi 
innbyggerne på Sør Helgeland et komplett lokalsykehustilbud. I dag flys pasienter fra Sør-
Helgeland til Mo i Rana via Bodø, eller kjøres med taxi eller buss (en strekning på 260 km 
hver vei).» 
 
Fylkestinget i Nordland prioriterte også mellomforbindelse Mo i Rana - Brønnøysund i sitt 



innspill til Samferdselsdepartementet i 2015. Indre Helgeland regionråd støttet dette. 
Planlagte pasientreiser med fly er svært vanlig i et annet helseforetak i Helse Nord, 
Finnmarkssykehuset.   
 
En flyrute mellom nord og sør på Helgeland vil også styrke samarbeidet innenfor privat og 
offentlig næringsliv, gi økte muligheter for arbeidspendling mv.  
En praktisk måte å etablere en mellomforbindelse er et morgenfly BNN – MQN – BOO med 
videre korrespondanse nordover til TOS, og retur på ettermiddagen.  
 
 
5.  Korrespondanse med øvrig regionalt kollektivtilbud 
Det kan selvsagt være utfordrende å etablere et «sømløst kollektivtilbud» i kombinasjon buss, 
båt, fly og tog. Men det at Nordland fylkeskommune (NFK) nå har ansvaret for fly, buss og 
båt bør gi noen muligheter for bedre korrespondanse mellom de ulike kollektivløsningene. 
Det blir neppe mulig å unngå ventetider, men likevel bør NFK bidra sammen med andre 
aktører, til en samordning som gir bedre muligheter for reisende som ikke kjører egen bil til 
og fra flyplass. 
 
 
6. Krav til fly og teknologi 
Det er avgjørende viktig at flyene har en størrelse som ivaretar tilstrekkelig antall seter for de 
viktigste rutetidene. Samtidig forutsetter vi at krav om trykkabin blir videreført.   
Det antas at dette anbudet er for tidlig til å stille krav om lavutslipps teknologi 
(utviklingskontrakter etc.). Men i så fall vil Indre Helgeland regionråd stille seg positive.  
 
Vi vil henvise til det arbeidet som skjer knyttet til ny flyplass – ny by i Bodø, strategier som 
følges opp av Avinor og til et konkret EU-finansiert prosjektsamarbeid som vårt regionråd og 
andre aktører har etablert sammen med regionale myndigheter, flybransje og næringsliv i 
Västerbotten i Sverige og Østerbotten i Finland. Der er målet å få fram et regionalt og 
grensekryssende tilbud og løsninger med elektriske fly. 
 
7 Tilpasninger av tilbud når ny flyplass i Mo i Rana settes i drift 
Dette punkter er tilstrekkelig belyst tidligere i svaret  
 
 
(Vedtaket er enstemmig og alle kommunene var representert) 
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Vedlegg:  
- skriftlig høringsinnspill fra Ranaregionen Næringsforening   
 
 



 
Vedlegg 1. 
 
Innspill fra  
Ranaregionen Næringsforening   
 
 
Høringssvar om anskaffelse av FOT-ruter  
Fra Ranaregionen Næringsforening  
Ranaregionen Næringsforening jobber for å styrke næringslivets rammevilkår og positive 
utvikling. Vi har rundt 350 medlemmer og representerer bredden i næringslivet i vår region.    
 
En region i vekst 
Mo i Rana lufthavn Røssvoll alene betjener nær halve befolkningen på Helgeland. Nord-
Helgeland er en den største eksportregionen i nord. Videre har vi flere, vesentlige 
vekstfaktorer som vil påvirke Ranaregionen i nær framtid. Freyrs etablering av 
battericellefabrikk, ny flyplass og flere store investeringer knyttet til grønn industriutvikling vil 
sammen bidra til vekst for både næringsliv og innbyggertall. Reiselivsnæringen i regionen 
har et uforløst potensiale, og er avhengige av et bedre flytilbud og ikke minst bedre 
korrespondanse internt på Helgeland. Ranaregionen har et stort potensiale når det gjelder 
konferanse- og arrangementskapasitet. Vi har lokaler og hotellbelegg for store 
arrangementer. Manglende flytilbud er en alvorlig flaskehals for denne bransjen.   
I dette høringssvaret oppsummerer vi våre viktigste innspill i forbindelse med Nordland 
Fylkeskommunes anskaffelse av FOT-ruter. Vi støtter opp om høringssvaret til Indre 
Helgeland Regionråd, med forslag til konkrete rutetider som er i tråd med næringslivets 
behov.    
 
Prognoser for årene framover  
I høringsbrevet fra fylkeskommunen legges passasjertall for 2020 til grunn når man nå skal 
planlegge FOT-tilbudet for årene som kommer. 2020 har vært et annerledes-år. I tillegg tror 
vi at høye billettpriser, ugunstige rutetider, for liten kapasitet og dårlig regularitet i deler av 
året har gjort FOT-rutetilbudet lite attraktivt for næringslivet.  
 
 
Prioriterte innspill:  

• Flyruter og korrespondanse  
Flyrutene må gi mulighet for deltakelse på kurs og møter i de store byene med 
tur/retur samme dag. Det må i tillegg sikres at direkteruter nordover og sørover 
korresponderer med videre forbindelser. 
 
Slik situasjonen er i dag må bedrifter sette av flere dager for å delta på kurs og møter 
i Oslo. Rutene bør tilpasses slik at det er mulig å reise tur/retur Røssvoll-Oslo på 
samme dag med korresponderende avganger. Ankomst på Gardermoen bør være 
senest kl 9 på morgenen. Flyruter til og fra Røssvoll bør også korrespondere 
nordover via Bodø. Her er det muligheter til å sikre en god korrespondanse mellom 
vår region og Tromsø, men også Narvik/ Harstad. Dette både for å bidra til 
næringsutvikling og binde landsdelen bedre sammen inkludert pasienttransporter 
mellom behandlingsnivå i Helse Nord.  
 
Indre Helgeland Regionråd har i sitt høringssvar skissert en løsning som vil være i 
tråd med næringslivets behov. Ranaregionen Næringsforening er enig i IHR sitt 



innspill om at anbudskrav for frekvens bør møte de reelle behovene i Nord-
Helgeland, spesielt på hverdagene.  
 

• Direkteruter og kapasitet 
Det er viktig å opprettholde direkteruter mellom Røssvoll og Trondheim / Bodø. Dette 
for å sikre god nok kapasitet, og kort reisetid. Vi er positive til å samkjøre ruter med 
andre flyplasser på Helgeland, så lenge det kun er i de tidsrommene hvor det er lite 
næringstrafikk og arbeidsreiser. Av erfaring kan samkjøring av ruter på travle 
tidspunkt gå negativt ut over både kapasitet og reisetiden.  
 

• Koble sammen Helgeland  
Ranaregionen Næringsforening oppfordrer fylket til å gjenopprette direkteforbindelsen 
mellom Brønnøysund og Rana. Dette er spesielt viktig for pasient-transport, men 
også for næringslivet på Helgeland.  
 
Nordland Fylkeskommune får framover ansvaret for fly, buss og båt i fylket. Det gir 
gode forutsetninger for å etablere et mer sømløst kollektivtilbud. Transport internt på 
Helgeland er preget av mye ventetid og manglende korrespondanse. Reiseliv er en 
bransje i vekst på Helgeland, og vi har mange dyktige reiselivsaktører som satser på 
innovasjon og bærekraft. Det er spesielt viktig for denne bransjen at Nordland 
fylkeskommune, sammen med andre aktører, utnytter potensiale som finnes i å se de 
fly, buss, og båtruter i sammenheng.  
 

• Ny flyplass i Mo i Rana  
Regjeringen har varslet investeringsbeslutning for ny flyplass i behandlingen av 
revidert nasjonalbudsjett våren 2021. Ny flyplass vil etter planen være i drift i 2024. Et 
FOT-rutetilbud for persontransport vil være viktig både i bygg- og anleggsfasen og 
etter ny flyplass er i drift. Anbudskravene må åpne for innfasing av ny flyplass i Mo i 
Rana med lang rullebane.  

 


