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   Nesna     Rana      Hemnes   Lurøy     Hattfjelldal 

 

 
 Innspill - Høring av transportfaglig utredning for regionale ruteflyginger i Sør-
Norge og Nord-Norge fra 2024 (Samferdselsdepartementet) 
 
 
Samferdselsdepartementet har sendt på høring «Høring av transportfaglig utredning for 
regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 2024» med frist 22. desember 2022 
hvor kun fylkeskommunen, og ikke kommunene, er høringsinstans. 
 
Kortbanenettet er en vesentlig del av vårt «kollektivtilbud» i distriktene, og det har stor 
betydning for både næringsliv og innbyggere hvilke krav og tilbud som blir gitt i disse 
anbudene.  Selv om det tidligere har vert høringer på nytt anbud er det beklagelig at det ikke 
er gitt tid til behandling i kommunen på høringen. 
  
Høringen omhandler den eksterne transportfaglige utredningen «Forslag til offentlig kjøp av 
regionale flyruter», utarbeidet av Oslo Economics med bistand fra Norconsult og 
Handelshøgskolen ved Nord universitet. 
 
Inder Helgeland Regionråd viser til tidligere innspill til Nordland fylkeskommune på 
konkurranse om FOT-ruter fra 2024 (Fylkestingssak 096/2022 av 13.06.22) og ser ikke at 
disse er tatt til følge i rapportens anbefaling. 
 
Vi vil derfor komme på nytt med våre innspill. 
 
IHR viser til den store aktiviteten som pågår og er under oppstart i Rana og regionen, og som 
etter vår mening ikke er fanget opp tilstrekkelig i rapporten. 
 
Freyr er i gang med bygging. Milliarder investeres de neste årene i batterifabrikker, ny 
flyplass er under bygging, det planlegges store bolig og sentrumsinvesteringer. Det er også 
stor aktivitet og planer i de øvrige kommunene. Alle disse aktiviteten anslås til å utgjøre ca 
2000 arbeidere bare i anleggsfasen. 
  – så kommer driften med 1500 nye jobber direkte i Freyr, 3000 totalt, 5000 flere 
innbyggere bare i Rana.  
Dert er også vekst i sjømat og andre næringer. Dette må flytilbudet ta høyde for både på 
kort og lang sikt. 
Det vil derfor være nødvendig å øke kapasiteten allerede nå og fem til ny flyplass står ferdig. 
 
Vi er derfor fornøyde med at Samferdselsdepartementet i sin bestilling av rapporten åpner 
for dette:  
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«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.» 
 
Vi tolker det slik at SD er åpne for endringer i innværende kontraktsperiode for Nord-Norge 
som går frem til april 2024. 
IHR kommunen forventer da at kapasiteten økes allerede nå og da spesielt til/fra Mo i Rana 
Flyplass. 
 
Vi viser også til vårt møte med Samferdselsdepartementet og Helgandskommune 13. januar i 
år der vi spilte inn nye krav til dagens anbud for Helgeland der det meste av det vi gjentar nå 
ble spilt inn av et samlet Helgeland. (Ordføreren på Helgeland/Regionrådene) 
 
Rapporten bekreftet det vi allerede vet og har påpekt, at Kraven til å nå Universitetssykehus i 
Tromsø ikke oppnådd i dagens flytilbud for Helgelandskommunnene. I dag må pasienten fra 
Helgeland først sørover via Værnes for å komme seg til Tromsø på formiddagen. Dette må 
løses med morgenfly via Bodø slik det var tidligere. 
Dagens krav er senest ankomst til Bodø kl. 10, dette må endres til kl. 0730.  
 
I Helse Nord og Fylkestinget i Nordland sine 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.  
 
Vi har også tidligere spilt inn at ruten til/fra Brønnøysund-Mo i Rana som var tidligere.   
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. 
En slik rute vil også åpne opp for korrespondanse via den nye flyplassen når den åpnes. 
  
Når det gjelder forslaget om å benytte reduksjon av gjennomsnittprisen ved reduksjon av 
prisene på kortbanenettet støttes dette.   
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Tidligere satte SD krav om at tid tabellen skulle på høring før de ble iverksatt, dette må på 
nytt inn i kraven til avbudene fra 2024, da dette er kommunens mulighet til å påvirke 
rutetabellen før de blir iverksatt. 
 
 
Vedtak: 
Innspill til Høring av transportfaglig utredning for regionale ruteflyginger i Sør-Norge og 
Nord-Norge fra 2024 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 
 


