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Høringsuttalelse helikopterruten Værøy-Bodø 

 

Generelt 

Airlift AS vil innledningsvis si at vi i all hovedsak stiller oss bak innholdet i 

rapporten til Oslo Economics. Rapporten tar opp en del sentrale faktorer som vil 

være med å påvirke attraktiviteten til denne kontrakten. Vi vil kommentere noen 

av de forholdene vi føler er av stor betydning når vi skal vurdere eventuell 

deltakelse i denne anbudskonkurransen. 

 

Varighet 

Vi vil understreke anbefalingen til Oslo Economics om at kontrakten bør være 

på minimum fem år. Årsaken til dette er at en kontrakt som dette vil kreve 

anskaffelse av materiell, samt betydelig opplæring av mannskapet. 

Forutsigbarhet vil derfor være viktig for oss som operatør. Dette gjør at vi får 

spredd kostnader utover en lengre tidsperiode, samt at vårt risikopåslag kan 

reduseres. 

 

Krav til materiell 

En stabil og pålitelig leveranse med tilstrekkelig kapasitet til å dekke 

transportbehovet er en forutsetning. Vi tror at dette best kan sikres gjennom at 

operatør får stor frihet til å tilby materiell, uten at det stilles for mange konkrete 

krav. Eksempel på dette kan være at operatør ønsker å stille med et mindre 

helikopter (8-10 sitteplasser), og når etterspørselen krever det fly flere 

avganger. Dette vil kunne føre til et mer kostnadseffektivt driftsopplegg. 

 

Krav til kapasitet er spesielt viktig med tanke på reservehelikopter. Det vil være 

rasjonelt å dele reservehelikopter i denne kontrakten med andre kontrakter. Da 

må krav til kapasitet og responstid ikke settes for strengt. Etter vår oppfatning 

bør ikke krav til sitteplasser i reservehelikopteret settes til mer enn 8 
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sitteplasser. Høyere etterspørsel bør da forutsettes dekket gjennom økt 

frekvens.  

 

Tid fra utlysing til oppstart 

Etter vår oppfatning er kontraktstildeling 1. august 2018 for seint. Vi mener at 

tildeling bør skje før sommeren 2018 slik at operatør har tilstrekkelig tid til å 

gjennomføre anskaffelsesprosessen knytta til materiell. Anbudet bør således 

publisres rett over nyttår i 2018. 
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