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Nordkapp kommunes høringsinnspill - Widerøe's ruteprogram for Nord-Troms og
Finnmark fra 1/4-2010
Nordkapp kommune beklager sterkt at vi ikke har nådd fram med noen av våre innspill gitt før
anbudsrunden på flyruter fra 1. april 2010. Honningsvåg lufthavn er den lufthavnen i landet, som har hatt
størst %-vis vekst i 2009. Det er daglig kapasitetsproblemer på strekningen Tromsø - Honningsvåg.
Nordkapp kommune har følgende merknader til det foreliggende forslag til ruteprogram:
(i prioritert rekkefølge)
1. Honningsvåg har i dag ingen forbindelse fra Tromsø mellom klokken 10:15 og 20:45. Dette er
meget lite tilfredsstillende og bidrar til færre passasjerer til og fra Honningsvåg enn det kunne ha
vært. Mange foretrekker å kjøre til Alta og ta fly (SAS og Norwegian) derfra på møter og
lignende, heller enn å få uforholdsmessig lang ventetid i Tromsø. For å bedre dette krever
Nordkapp kommune at Widerøe ser på sitt ruteprogram og finner en løsning. Et alternativ er å
forlenge de allerede eksisterende kommersielle rutene WF908/WF909 eller WF906/WF913
mellom Tromsø og Hammerfest til også å fly til Honningsvåg.
Dette vil føre til at Honningsvåg får et betraktelig bedre flytilbud, samtidig som Widerøe vil kunne
øke lønnsomheten på disse rutene.
2. WF976 opprettholder dagens direkterute på søndager mellom Tromsø og Honningsvåg. Dette
for å ivareta forbindelsen fra Oslo med SAS.
3. WF930 fra Hammerfest rutes via Honningsvåg før den fortsetter til Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø og
Kirkenes. Vi foreslår at Vardø sløyfes for å ivareta rutetiden inn til Kirkenes.
4. Honningsvåg har i dag bare et fly på lørdager. (WF940/ WF935). For å bedre tilbudet forslår
Nordkapp kommune at WF931 fra Mehamn rutes via Honningsvåg før den forsetter til Alta,
Hammerfest og Tromsø.
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