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Svar på høring - Konkurranse om drift av helikopterruten Værøy - Bodø fra 

01.08.2019   

 

Fylkesrådet i Nordland fattet i sak 273/2017 4. september 2017 følgende vedtak om nytt anbud på 

helikopterrute Værøy- Bodø: 

 

1. Fylkesrådet mener det viktig at Værøy fortsatt får et godt og forutsigbart tilbud om 

helikoptertransport. Værøy ligger svært isolert til og helikoptertransport er nødvendig for å 

opprettholde samfunnet. 

2. Fylkesrådet mener følgende krav bør tas inn i anbudsvilkårene, i prioritert rekkefølge; 

a. Fylkesrådet er positiv til at det opprettholdes to daglige avganger på hverdagene. 

Fylkeskommunen ønsker også at det vurderes med to daglige avganger i helgene. 

b. Fylkesrådet mener at det bør stilles krav om 15 seter i kabinen, slik at kravet fra 

forrige anbudsrunde opprettholdes. 

c. Fylkesrådet mener det er avgjørende at tilbudet gir hensiktsmessige flytider. Det 

bør være et krav i anbudet at første flyging til Bodø skal landes senest 09:30, 

likeledes av siste flyving fra Bodø er etter kl. 16:00. 

d. Fylkesrådet ber samferdselsdepartementet se på krav i anbud som kan ivareta 

reisende med funksjonsnedsettelse. 

e. Fylkesrådet foreslår at det i anbudet settes krav til en lastekapasitet på minimum 

300 kg. 

3. For å sikre et trygt helikoptertilbud mener fylkesrådet at også følgende krav bør 

vektlegges; 

a. det bør være krav om satellittinnflygningssystem (GPS). 

b. det bør være et krav at i perioden 1. september til 1. mai skal helikopteret være 

utstyrt med avisingsutstyr. 

c. Fylkesrådet anbefaler at det i anbudet stilles krav om at helikopteret kan både 

lande og/eller ta av ved motorbortfall i kritisk øyeblikk (ytelsesklasse 1 - PC1).  

d. Fylkesrådet anmoder departementet om å spesifisere krav til at det helikopter 

som skal operere Værøy-ruten er sertifisert for ikke mindre enn sjøgang/«sea 

state 6».  

e. Fylkesrådet mener at i tillegg til å kreve at tilbyderen følger norsk 

luftfartslovgiving, skal også tilbyderen følge norske arbeidsvilkår. 

f. For å hindre useriøse selskap anmoder fylkesrådet om at sterk økonomi settes 

som krav i anbudet. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Siri Vasshaug 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 

 

Kopi til:    

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ 

Posten Norge AS  0001 OSLO 

Værøy kommune  8063 VÆRØY 
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