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16.28 Supplerende ruter 

Rutene som ble innlemmet i FOT-ordningen under koronapandemien foreslås videreført som FOT-ruter med 

følgende krav: 

Harstad/Narvik-Bodø 

Kapasitet 

Tilbudt setekapasitet skal være minst 15 000 seter per år i hver retning. 

Opsjon: tilbudt setekapasitet skal være minst 25 000 seter per år i hver retning. 

Ruteføring 

Mandag–fredag: 

• Det skal være minst to daglige avganger i begge retninger. 

Lørdag–søndag: 

• Det skal være minst to avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet. 

Rutetider 

Mandag–fredag: 

• Fra Harstad/Narvik: første landing i Bodø skal være senest kl. 08.30 

• Til Harstad/Narvik: siste avgang Fra Bodø skal være tidligst kl. 17.00 

 

Stokmarknes–Bodø 

Kapasitet 

Tilbudt setekapasitet skal være minst 49 000 seter per år i hver retning. 

Opsjon: tilbudt setekapasitet skal være minst 52 500 seter per år i hver retning. 

Ruteføring 

Mandag–fredag: 

• Det skal være minst tre daglige avganger i begge retninger. 

Lørdag–søndag: 

• Det skal være minst tre avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet. 

Rutetider 

Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter til og fra Oslo. 

Mandag–fredag: 

• Fra Stokmarknes: første landing i Bodø skal være senest kl. 08.30 

• Til Stokmarknes: siste avgang Fra Bodø skal være tidligst kl. 17.00 
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Stokmarknes–Tromsø 

Kapasitet 

Tilbudt setekapasitet skal være minst 18 500 seter per år i hver retning. 

Ruteføring 

Mandag–fredag: 

• Det skal være minst to daglige avganger i begge retninger. 

Lørdag–søndag: 

• Det skal være minst to avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet. 

Rutetider 

Mandag–fredag: 

• Fra Stokmarknes: første landing i Tromsø skal være senest kl. 10.00 

• Til Stokmarknes: siste avgang Fra Tromsø skal være tidligst kl. 16.00 

 

Ørsta-Volda–Oslo 

Kapasitet 

Tilbudt setekapasitet være minst 63 500 seter per år i hver retning. 

Ruteføring 

Mandag–fredag: 

• Det skal være minst tre daglige avganger i begge retninger. 

Lørdag–søndag: 

• Det skal være minst tre avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet. 

Rutetider 

Mandag–fredag: 

• Fra Ørsta-Volda: 

– Første landing i Oslo skal være senest kl. 08:00 

– Siste avgang til Oslo skal være tidligst kl. 16:00 

• Til Ørsta-Volda: 

– Første avgang Fra Oslo skal være senest kl. 10:00 

– Siste avgang Fra Oslo skal være tidligst kl. 17:00 
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Florø–Oslo 

Kapasitet 

Tilbudt setekapasitet skal være minst 40 000 seter per år i hver retning. 

Ruteføring 

Mandag–fredag: 

• Det skal være minst tre daglige avganger i begge retninger. 

Lørdag–søndag: 

• Det skal være minst tre avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet. 

Rutetider 

Mandag–fredag: 

• Fra Florø: 

– Første landing i Oslo skal være senest kl. 08:30 

– Siste avgang til Oslo skal være tidligst kl. 16:00 

• Til Florø: 

– Første avgang Fra Oslo skal være senest kl. 10:00 

– Siste avgang fra Oslo skal være tidligst kl. 17:00 

 


