PRESSMEDDELANDE
Frankfurt ny flygdestination från Ronneby Airport
Med planerad start den 19:e september så kommer det helägda Lufthansabolaget Air Dolomiti att trafikera
Ronneby/ Kalmar- Frankfurt fem dagar per vecka. Tidtabellen kommer i så stor utsträckning som möjligt att
möta både affärs- och privatresenären. Flygresorna är bokningsbara från och med fredag 7/5.
”Att vi i Blekinge gör som vi gör, dvs att både näringsliv och det offentliga krokar arm, ger oss en
utomordentlig möjlighet för hela vår region att ytterligare utveckla och stärka näringslivet hos oss.
Aktörer i regionen kan dessutom skapa unika paket för besökare från både Europa och övriga världen”,
säger Johan Sandberg ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge tillika
styrelseordförande i Visit Blekinge AB (svb).
”Flyglinjen kommer att underlätta för oss i stor utsträckning och våra behov är dels arbeten och möten vi har i
Tyskland, dels möjligheten att kunna flyga vidare från Frankfurt ut i världen, både i kund- och
leverantörsfrågor. Nu kommer vi att kunna både korta restiden avsevärt och även bidra till mindre bilkörning
och ökad hälsa och säkerhet”, säger Claes Westerlind, Platschef på NKT HV Cables i Karlskrona.

Tack vare att Air Dolomiti är en del av Lufthansa går det alltså att boka så kallade ”A till C”- biljetter där
resenären kan boka resor ”Ronneby till Världen” och checka in bagage hela vägen. Lufthansa, som ingår i Star
Alliance, liksom exempelvis SAS, Thai och United, är ett av världens största flygbolag och trafikerar, tillsammans
med övriga bolag i Lufthansakoncernen, över 200 destinationer.
”Att vi kommer att få en internationell flyglinje betyder såklart väldigt mycket för oss som flygplats och blir
en viktig pusselbit för att påbörja både återhämtning och i förlängningen tillväxt för oss, säger Arri Kallonen
flygstationschef, Ronneby Airport. Vi har dessutom hittat en form i Blekinge där vi samarbetat målinriktat
vilket känns glädjande och lovande inför framtiden”, avslutar Arri Kallonen.

Fakta
Planerad flygstart

19:e september 2021

Beräknad flygtid*

ca 1h 40 min

Flygplan

Embraer 195

Antal flygstolar i planet

100-120

Antal flighter/ vecka

10, 5 från Ronneby, 5 från Frankfurt

*Flygtiden avser direkt Ronneby- Frankfurt.

Bakgrund
Redan 2016 initierade kommunerna och Region Blekinge en marknadsundersökning gällande flyglinje från
Ronneby Airport ut i Europa. Kommunerna i Karlskrona och Ronneby har varit drivande i processen.
För många företag är detta direkt avgörande för fortsatt utveckling och tillväxt i Blekinge. Undersökningen gav
vid hand att Frankfurt är den destination som företagen anser vara den bästa destinationen i Europa samt att
linjen behöver trafikeras med en annan ort i Sverige för att få tillräckligt underlag. När Air Dolomiti, som är
helägt av Lufthansa, visade intresse av att trafikera sydöstra Sverige blev det uppenbart att det bästa för hela
regionen var att göra en gemensam satsning mellan Kalmar och Blekinge för att tillsammans utveckla
regionerna.
För att starten av flyglinjen ska bli av behövs 15 MSEK i finansiering under en treårsperiod. Av detta står
näringslivet för hälften i form av resor och det offentliga tillför resterande 7,5 MSEK som platsmarknadsföring i
syfte att öka antalet besökare till regionerna.

