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Säsong året om torsby.se

Torsby Flygplats 50-årsjubilerade 2008 genom 
a�  uppvisa e�  rekordår i antalet resenärer – en 
ökning i inrikestrafi ken med 43 procent jäm-
fört med tidigare år.

– Vi är nöjda med resultatet. Det är e�  kvi� o 
på a�  vår fl ygoperatör Next Jet ger en god service och 
håller tidtabellerna.

Större plan ger chartermöjligheter
Sedan 2005 har Torsby kommun investerat 40 miljoner 

88 Flygplats i medvind

Få fl ygplatser i Sverige har en sådan positiv utveckling som Torsby Flygplats, 
med linjetrafi k till Arlanda två gånger om dagen, vardagar.

– Flygplatsen är viktig för Torsby kommun. Det visar vi genom a�  utveckla den 
y� erligare, säger kommunchef Thomas Stjerndorff  som är också är vd i fl ygbolaget. 

Torsby Flygplats, strax utanför stadskärnan, visade upp e�  rekordår 2008. Nu görs y� erligare investeringar för a�  öka trafi ken.

kronor i fl ygplatsen. Och utvecklingen fortsä� er – när-
mast ska rullbanan förlängas så a�  större plan kan landa 
i Nordvärmland.

– Allt fl er Torsbybor väljer a�  fl yga till Stockholm så det 
är inte den stora frågan. Däremot måste vi få till paketlös-
ningar så a�  folk utifrån tar fl yget till Torsby. Företagare 
ska också kunna lägga konferenser i Torsby, säger Tho-
mas Stjerndorff .

Långtgående planer fi nns också för a�  etablera fl yg-
charter från Danmark till Branäs skidanläggning. 

6 000 resenärer
Förra året hade fl yglinjen Torsby-Hagfors-Stockholm 
drygt 6 000 resenärer. Totalt har Torsby Flygplats 1 500 
”rörelser” årligen. Stationerade på fl ygplatsen är även 
Pe� er Solbergs PS Aviation med verksamhet inom taxi-
fl yg samt Wermlands Flyg, verksamma inom lantmäteri 
samt aktiva Värmlands fl ygklubb.

TURLISTA
Torsby – Stockholm/Arlanda
Avgång  Ankomst
06.10 07.25   16.45 18.00

Stockholm/Arlanda – Torsby
Avgång  Ankomst
08.10 09.25   18.40 19.55

Torsby är endast 1,5 timme bort från Stockholm city

Wermlandsfl yg AB är Skandinaviens 
största leverantör av fl ygtjänster till 
mät- och fotofl yguppdrag. Har du varit 
inne på Google Earths Sverigekarta? 
Då vet du vad Wermlandsfl yg jobbar 
med.

Wermlandsfl yg har totalt sju fl ygplan och 
hemmabas i Torsby.

– Torsby har en mycket fi n fl ygplats 
som ger oss bra service. Det passar oss 
utmärkt a�  ha vårt säte i Torsby, säger vd 
Lena Öberg.

I Sverige och Norge
Wermlandsfl yg AB utför fotofl yg- och 
lasermätningsuppdrag åt dels Lantmäte-
riverket i Sverige men också åt motsva-

På topp i Skandinavien

Tel: 0560-126 01
lena@wermlandsfl yg.se
www.wermlandsfl yg.se

Wermlandsfl yg erbjuder, förutom mät– och fotofl yg, även fl ygtaxi. E�  bekvämt och smart sä�  
a�  korsa Sverige på.

righeten på den norska sidan, samt geo-
logiska fl ygmätningar åt SGU (Sveriges 
Geologiska Undersökning). 

– Vår fotosäsong sträcker sig från april 
till oktober. På vintern ägnar vi oss åt a�  
fl yga taxi och underhålla fl ygplanen.

Kapacitet för fl er uppdrag
Samtliga av Wermlandsfl ygs fl ygplan är 
specialutrustade för a�  bära e�  stort urval 
av kamerasystem och mätutrustningar, 
men går även lä�  a�  anpassa för passage-
rarfl yg.

– Vi har kapacitet a�  utföra fl er nischa-
de uppdrag, liksom fl er taxifl ygningar. 
Fyller man e�  plan med sex passagerare 
kan det ibland vara väl så prisvärt då man 
förkortar restiden väsentligt. Dessutom 

har man möjlighet a�  välja egna destina-
tioner.

Företaget har nio fast anställda, däri-
bland piloter och tekniker. Vid högsäsong 
anställs y� erligare 7-10 personer 


