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

Trøndelag Reiseliv AS skal markedsføre og utvikle trønderske reiselivsaktører for å skape økonomisk vekst.

Selskapet skal være den mest profesjonelle og slagkraftige samarbeidspartneren for

destinasjonsselskapene og reiselivsaktørene i regionen. Trøndelag Reiseliv sine hovedmarkeder: Norge,

Tyskland, Sverige, Storbritannia, Nederland.

Selskapet koordinerer bl.a. markedsaktiviteter for trønderske bedrifte, både sammen med Innovasjon

Norge/Visit Norway og i egen regi. Vi jobber proaktiv for å få flere gjester til regionen, samt å gjøre

trønderske opplevelser synlig og salgbar. For at internasjonale turoperatører og incoming agenter

inkluderer trønderske produkter i sin produktportefølje, er god tilgjengelighet til Trøndelag en forutsetning.

For å kunne være konkurranse dyktige er vi avhengige av en god infrastruktur og mulighet for rask

transport, og med våre avstander til Oslo og utlandet er et godt flytilbud til og fra regionen avgjørende

både for turismen og forretningsreisende. Å kunne gjennomføre korte besøk til/fra Oslo og til dels andre

steder i Norge og Nord-Europa er både tilgjengelighet og avgangstid 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:

0 1avgang fra RRS senest kl 6:35 med landing OSL senest kl 7:30.

0 1 avgang fra Osl senest kl. 9:30. — retur Osl fra RRS ca 10:45

0 1avgang fra Osl senest kl 15:00  — retur Osl fra RRS ca 16:15
0 1avgang fra Osl tidligst kl 18:30  — flyet står over på RRS

-  Flybillettprisen bør være konkurransedyktig

Med vennlig hilsen,

Trøndelag Reiseliv AS

lei m ,gm/
Petra Sest

Reiselivssjef
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