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HØRINGSUTTALELSE VEDR NYTT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR FOT-RUTE SØR-NORGE FRA 2020 

Flokk er markedsleder innen design, utvikling og produksjon av kontormøbler i Europa. Vi er den stolte eier av 
merkevarene HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct, RBM, Profim og Malmstolen. Vårt hovedkontor er i Oslo. Vi har 
produksjonsenheter i Røros (Norge), i Zwolle (Nederland), i Koblenz (Sveits), i Turek (Polen) og i Tibro, Nässjö 
og Hunnebostrand (Sverige). I tillegg har vi salgskontorer i 13 land, og våre produkter er solgt i over 50 land 
verden over. I 2017 hadde vi en omsetning på 3 milliarder NOK. Fabrikken vår på Røros har ca 175 
medarbeidere tilknyttet, og produserer alle HÅG produkter. Vi har planer om videre vekst/utvikling som i 
hovedsak vil skje i markeder utenfor Norge.  
 
For å kunne være konkurransedyktig er vi avhengige av en god infrastruktur og mulighet for rask transport. 
Med våre avstander fra Røros til Oslo, og utlandet, er et godt flytilbud til og fra regionen viktig. Å kunne 
gjennomføre dagsbesøk til Oslo, og til dels andre steder i Norge og Nord-Europa, er helt avgjørende. Dette kan 
vi gjøre med dagens morgen og kveldsfly fra og til Røros. Å få medarbeidere fra andre kontorer og fabrikker i 
selskapet, samt kunder, leverandører og service på dagsbesøk til bedriften får vi ikke til i dag. Her mangler det 
det et tidlig formiddagsfly fra Oslo til Røros. 
 
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. 
Flokk anbefaler videre at oppgaven om kjøp av innenlandske flyruter forblir en nasjonal oppgave, da det er et 
nasjonalt anliggende å sikre infrastruktur inn og ut av regionen. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
________________________    _______________________________ 
Lars Ivar Røiri - CEO Flokk     Ottar Tollan - Site manager Flokk Røros  
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