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038/15: HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGNINGER I NORD-NORGE 

FRA 1. APRIL 2017  
 

INNSTILLING 

Høringsuttalelse – anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017 

 

Vesterålen regionråd mener det er viktig for utviklingen av regionen å ha god flyforbindelse til 

og fra regionen. Det er derfor viktig at ny anbudsrunde tar utgangspunkt i videreføring av 

eksisterende ruter i Vesterålen. I tillegg er det ønskelig med et bedre tilbud mellom Vesterålen 

(Skagen – Andenes) og Tromsø, spesielt på ettermiddagen. 

 

Det er av betydning at Svolvær lufthavn som ligger nært Stokmarknes lufthavn, er tilknyttet 

FOT-ruter. Det er økonomisk lønnsomt for den enkelte å kjøre bil i inntil 1,5 timer til Svolvær, 

istedenfor å fly fra Stokmarknes til Bodø. Det er også en betydelig ulempe for videreutviklingen 

av Vesterålen som reiselivsdestinasjon, at det er billigere å reise til Lofoten. Med dagens lengde 

på rullebanen, begrenses anbudskonkurransen, og prisene presses ytterligere opp.  Høye 

kostnader på reiser er derfor en betydelig ulempe for næringslivet i Vesterålen og utvikling av 

regionen. Stokmarknes lufthavn bør derfor inkluderes i FOT-rute ordningen. 

 

 

 

14.08.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-038/15  

BEHANDLING I MØTE  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 

Høringsuttalelse – anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017 

 

Vesterålen regionråd mener det er viktig for utviklingen av regionen å ha god flyforbindelse 

til og fra regionen. Det er derfor viktig at ny anbudsrunde tar utgangspunkt i videreføring av 

eksisterende ruter i Vesterålen. I tillegg er det ønskelig med et bedre tilbud mellom Vesterålen 

(Skagen – Andenes) og Tromsø, spesielt på ettermiddagen. 

 

Det er av betydning at Svolvær lufthavn som ligger nært Stokmarknes lufthavn, er tilknyttet 

FOT-ruter. Det er økonomisk lønnsomt for den enkelte å kjøre bil i inntil 1,5 timer til 

Svolvær, istedenfor å fly fra Stokmarknes til Bodø. Det er også en betydelig ulempe for 

videreutviklingen av Vesterålen som reiselivsdestinasjon, at det er billigere å reise til Lofoten. 

Med dagens lengde på rullebanen, begrenses anbudskonkurransen, og prisene presses 

ytterligere opp.  Høye kostnader på reiser er derfor en betydelig ulempe for næringslivet i 

Vesterålen og utvikling av regionen. Stokmarknes lufthavn bør derfor inkluderes i FOT-rute 

ordningen. 



 

 
 

 

 


