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Samferdselsdepartementet

Høringspart NFK, frist 22.des 2022



Nytt anbud FOT ruter 2024

• Dagens krav Helgeland fra SD: 
Trondheim:

• 3 avganger til/fra  Mo og Br.sund , 
2 avganger til/fra Sandnessj, Mosjøen 

• Ankomst  senest kl. 08:30

Bodø:
• 2 avganger til/fra   

Ankomst senest kl. 10:00 

• Makspris(ikke justert ned)
Prisjustert fra 2017

Forslag:  Anbud 2024 viderefør krav  
fra 2021:

• Forslag om at det lyses ut med samme krav som i 
dag til avgang, seter og tid *

• *opsjoner på ny konkurranse etter åpning ny 
lufthavn Mo i Rana,  vurder effekt.

• Endring ved åpning Mo i Rana:

• Til/fra Mo i Rana  Redusert til 2 avganger Trondheim, 
behold krav om 2 avganger Bodø

Når ny flyplass åpner landing Bodø, endres til 0830 
(uklart da det står kl. 10 på ett annet sted i rapporten.

Se pkt. 16.6.1  der står  senest kl.0830 og  i pkt. 16.23.1  senest 
kl. 10



Samferdselsdepartementets krav til oppdraget

«Startdatoen for prognosen for Nord-Norge er satt til 1. januar 2023, siden det kan være aktuelt å gjøre endringer i 
avtalene med virketid 1. april 2022 – 31.mars 2024.»

«I tillegg til videreføring av rutetilbudet på omtrent dagens nivå, må prognosene

Inkludere scenarier med lavere billettpriser og flere avganger, jf. målsettingen i

Hurdalsplattformen»

«Utreder må vurdere hvordan nye infrastrukturprosjekter, både lufthavner og

Vegutbygginger, samt endrede behov fra viktige brukergrupper, som f.eks.

Forsvaret, vil påvirke etterspørselen.»

«Ev. Langsiktige konsekvenser av pandemien skal innarbeides i prognosene.»

• Kan da også åpnes for endringer i innværende kontraktsperiode for Nord-Norge



Økte kostnader for 
Staten ved 
reduksjon 
gjennomsnittpriser

Økt kostnad:

Red gj.pris -10% til -50%

Fra kr. 23 mill til kr. 519 mill



Betalende passasjerer Helgeland



Prognose utvikling Helgeland med og uten ny 
flyplass



Anbudskrav tilfredsstiller ikke krav for ankomst 
Universitetssykehus 
(Må fly via Trondheim/Værnes i dag)



Krav til seter redusert ytterligere fra 2022:(*hver vei)
Helgeland – Bodø  = -6550 seter  * 
Helgeland- Trondheim = -12 000 seter*

• Bodø – Mo i Rana redusert fra 38 000 seter til 35 200 seter

• Mo i Rana  -Trondheim redusert fra 44 500 seter til 41 250 seter

• Mosjøen – Bodø fra 11 500 til 10 750 seter

• Mosjøen – Trondheim 37 500 til 34 750 seter

• Sandnessjøen-Bodø 22 000 til 20 500 seter

• Sandnessjøen-Trondheim fra 32 000 til 29 500 seter

• Brønnøysund – Bodø fra 20 000 til 18 500 seter

• Brønnøysund – Trondheim fra  45 000 til 41 500 seter



HELSE NORD 

I Helse Nord sitt høringssvar påpeker de viktigheten av at 
avgangene mellom flyplassene på Helgeland og Bodø 
korresponderer med fly videre for strekningen mellom Bodø 
og Tromsø. 

Dette for at pasientene skal ha mulighet til å kunne reise tur-
retur samme dag. 

For at dette skal være mulig trenger Helse Nord et 
behandlingsvindu på 5-6 timer inklusive logistikk til og fra 
flyplass.

Med dagens tilbud er behandlingsvinduet for 
universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mindre enn to 
timer dersom konsultasjon skal gjennomføres på én dag for 
pasienter fra Helgeland.



Behov for økt kapasitet på antall seter NÅ!
Til/fra Nord Helgeland

• Stor aktivitet i anleggsperioden for både Flyplass, FREYR, m.fl må 
løses i inneværende kontraktsperiode.

• Bare BTF (Momek, Haaland +2 til) skal ha inn mellom 600-1000 
personer i byggingen. I tillegg skal Hent ha folk.  

• Avinor, Sweco, AF Gruppen skal ha hundrevis til flyplassbygging

• + aktivet kommunen rundt Rana



Innspill fra Regionrådene/flyplasskommunen
Møte statssekretær 13. januar 2022

• Møtedeltakere fra IHR og HR:

• Ordfører Geir Waage , Rana Kommune 

• Ordfører  Eilif Kristian Trælnes, Brønnøy Kommune - Leder HR

• Ordfører Peter Talseth, Alstahaug Kommune

• Ordfører Ivan Haugland, Leirfjord Kommune

• Ordfører  Berit Hundåla , Vefsn Kommune

• Ordfører Paul Asphaug, Hemnes Kommune – Leder IHR

• Sekretariatsleder, HR  Stig Sørra

• Sekretariatsleder, IHR Kjell-Idar Juvik



Innspill fra Helgelandskommunene

1. Beholde direktefly Trondheim uten mellomlanding
• Det er spesielt viktig for morgenfly og ettermiddagsfly. Da trenger vi hvert eneste 

sete for å unngå at kapasiteten blir for liten, pluss kortest mulig reisetid

• Viktig for næringsliv og pendlere

• Forventet stor vekst i næringslivet på Helgeland i årene fremover 
(Jfr. Menon rapport 76/2021: Industri – Reiseliv- Sjømat)

• I Rana har Freyr startet byggingen av Norges første giga batterifabrikker. 
Trappes opp til 1 500 fram til 2026. I tillegg kommer aktiviteten i 
anleggsperioden. 

• Behov for et best mulig flytilbud, som ikke blir til hinder for den største 
investeringen i fastlandsindustri i Norge på flere generasjoner. Investering til 20 
milliarder 



Innspill fra Helgelandskommunene – forts.

2. Korrespondere med fly til Tromsø via Bodø  (ikke krav iht anbud)
• Mangel på korrespondanse gjør det vanskelig for blant annet pasientreiser til UNN, for 

møter/ konferanser, bedriftssamarbeid osv. Ikke mulig å reise til Tromsø t/r samme dag. 



Innspill fra Helgelandskommunene – forts.

3. Ønsker minimum å beholde rutefrekvens som før pandemien
• ønsket antall avganger fra Helgeland; 4 x Trondheim, 3 x Bodø  

• krav i henhold til anbud; 3 x Trondheim, 2 x Bodø

4. Ønsker tidligere ankomsttid til Bodø
• ønsket ankomsttid til Bodø er kl. 07:30

(tre avganger til Tromsø kl. 08:10 – 08:20)

• krav i henhold til anbud er ankomst til Bodø innen kl. 10:00
(ett fly til Tromsø kl. 10:20 (WF767), neste ikke før kl. 14:55)



Innspill fra Helgelandskommunene – forts.

5. Ønsker tilbake tilbud fra 2010 med rute til/fra Brønnøysund - Rana 
(ikke tilbud i dag, ikke krav i anbud)

• Dette er ønsket fra både Helse Nord RHF og fra næringslivet og spilt inn i tidligere 
anbudsrunder 

• En rekke pasienter fra Sør-Helgeland får ortopedisk behandling ved 
Helgelandssykehuset Mo i Rana. Fly er en bedre løsning enn en busstur på 250 
kilometer



Innspill fra 
Helgelandskommunene – forts.

• 6. Flyprisene må ned som lovet! (maksprisene i anbudet
er for høye)

Fra Hurdalsplattformen – Luftfart:

• «Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanetett. 
Målet er halvering av prisene»



Innspill til Fylkestinget fra 
Indre Helgeland Regionråd

I. Flere avganger fra/til Helgeland frem til åpning ny flyplass Mo i
Rana

II. Ønsker tilbake ruten til/fra Brønnøysund – Mo I Rana(-Bodø)  

III. Støtter forslag om å Justere ned gjennomsnittprisen med 50%

IV. Krav til landing Bodø kl. 0730 (alt. senest 0830) for 
korrespondanse Tromsø

V. Tidligere krav om at tidtabellene skal på høring må inn som krav i 
de nye anbudene fra 2024

• .


