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HØRINGSUTTALELSE VEDR NYTT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR FOT-RUTE RØROS – OSLO, 
SØR-NORGE FRA 2020 

Siden starten i 1989 har Femundløpet utviklet seg til å bli verdens største sledehundeløp, med 
start og målgang i Røros. Det passerer gjennom 7 kommuner i Hedmark og krysser 
fylkeskommunegrensene Trøndelag og Hedmark. Arrangementet er et av de store 
kulturarrangementene i Fjellregionen og Innlandet som tiltrekker seg tilreisende nasjonalt og 
internasjonalt. I samarbeid med reiselivsdestinasjonene  Røros og Trysil og reiselivsnæringen 
i regionen, utvikles det nå reiselivspakker. Markedet er primært rettet mot det internasjonale 
markedet. Det vil være avgjørende i den sammenheng at vi kan markedsføre vårt tilbud med 
gode og forutsigbare flyforbindelser.  
 
For å kunne være konkurransedyktig er vi avhengige av en god infrastruktur og mulighet for 
rask transport. Med våre avstander til Oslo og utlandet er et godt flytilbud til og fra regionen 
er viktig. Vi mener det er viktig å sette krav i konkurransegrunnlaget for FOT-ruta Røros – 
Oslo fra 2020 slik Lufthavnrådet for Røros lufthavn har anbefalt. 
 

- Røros – Oslo består som eget ruteområde 

- Røros får 3 daglige fly-rotasjoner med min 39 seters maskin. (60 000 seter årlig).  
Mandag – fredag 3 daglige fly-rotasjoner. Helg som tidligere. 

- Tidskrav: 1 avgang fra RRS senest kl 6:35 med landing OSL senest kl 7:30. 
           1 avgang fra Osl senest kl. 9:30. – retur Osl fra RRS ca 10:45 
     1 avgang fra Osl senest kl 15:00 – retur Osl fra RRS ca 16:15 
    1 avgang fra Osl tidligst kl 18:30  – flyet står over på RRS 

- Fly må være nattparkert på Røros. 

- Maksimal takst som i dag. 
 
Røros anbefaler at oppgaven om kjøp av innenlandske flyruter forblir en nasjonal oppgave 
 
 
23 /5 -18 
Med vennlig hilsen 
 
Femundløpet AS 
Jon Anders Kokkvoll/s 
Daglig leder 
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