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

05 ID As (www.osid.noj er et  selskap i Antelliq Group (www.antelliq.com)
Vi er en internasjonal virksomhet med hovedfokus på Skandinavia og Europa  forøvrig og vi har utstrakt
samhandling med vårt morselskap Antelliq som opererer i mer enn 60 land. Dette avstedkommer et

utstrakt transportbehov for både varer og mennesker. 05 ID ble etablert i 1936 og har hatt en positiv
utvikling og er i dag 50 ansatte ved anlegget i Os i Østerdalen. Vår klare ambisjon er videre vekst og
den vil i all hovedsak skje i markeder utenfor Norge.

For å kunne være konkurranse dyktig 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. Å

kunne gjennomføre dagsbesøk til Oslo og til dels andre steder i Norge og Europa er viktig, og som vi
kan gjøre med dagens morgen- og kveldsfly fra og til Røros. Å få kunder, leverandører og servicefolk 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.

- Tidskrov: 1 avgang fra RRS senest kl  6:35  med  landing OSL senest kl  7:30.

1 avgang fra 05! senest kl. 9:30.  — retur Oslfro RRS ca  10:45

1avgang fra 05! senest kl 15:00 — retur Oslfra 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.

Os i Østerdalen, 28.05.2018
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Vi merker levende verdier


