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Luftfartsforum for Trondheim lufthavn Værnes 



Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes 

Overordnet mål: 
 

Luftfartsforum skal arbeide 

aktivt for utvikling av  

Trondheim lufthavn Værnes, 

for å bidra til verdiskaping  

og vekst i Trøndelag, og for 

å fremme regionen som et  

attraktivt reisemål og 

bosted. 



Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes 

Tre delmål: 
 

1) Bærekraftige direkteruter 

nasjonalt og 

internasjonalt 

2) Optimale 

rammebetingelser for 

utvikling av flyplassen 

3) Synlig, effektiv og 

miljøvennlig transport til 

og fra flyplassen 



Flytrafikken globalt dobles de neste 20 år 

• Flere folk og bedre økonomi gir fortsatt vekst i 

flytrafikken – økt turisme 

• Vekst i næringslivet 

• Økt globalisering 



Internasjonale direkteruter fra Værnes 

Copenhagen  

 3 daily 

 

Amsterdam  

 2-3 daily 

 

Stockholm 

 2 daily 

 

London 

 5-6 weekly 

 

Tallinn 

 4 weekly 

 

Alicante, Malaga 

 3 weekly winter 

 

Gdansk, Krakow, Riga 

 3 weekly to each of the cities 

 

 

Seasonal services to destinations in 

South Europe 



Luftfartsforums mål - utvikling flyrutetilbud 

  

 
Mål 1) Beholde og utvikle nåværende ruter  

 Amsterdam  

 London 

 Stockholm 

 København 

 Gdansk 

 Øst-Europa (Krakow, Riga, Tallinn) 



 

Luftfartsforums mål - utvikling flyrutetilbud 

 
Mål 2) Utvikle nye ruter 2018 - 2023 

 Tyskland:  
 Hamburg, Frankfurt, München 

 

 Skandinavia 

 Helsinki, Billund, Gøteborg 

 

 Europa  

 Warszawa, Praha, Paris, Brussel 

 

 USA 

 

 Viktig delmål: få lokalisert et nytt basefly til Værnes! 



Direkteruter bidrar til økt aktivitet i 

opplevelsesnæringene i Trøndelag 
 

 Direkteruter er viktig for å fly trøndere ut, men strategisk utvikling av 

flytilbudet på Værnes er også en viktig faktor for utvikling av 

opplevelsesnæringene i Trøndelag 

 “How to get there” – viktig innsalgsargument for opplevelser 

 Luftfartsforum skal sammen med reiselivsnæringen arbeide for:  

 økt innkommende trafikk fra destinasjoner der Værnes har 

direkteruter  

 å få nye direkteruter til de destinasjoner som er prioriterte markeder 

for opplevelsesnæringene 

 = vinn vinn situasjon  

 Andelen trøndere på direkterutene fra Værnes er fortsatt for høy (iht. SAS 

er 2/3 trøndere – Bergen: 50/50) 

 Luftfartsforum jobber for å få et nytt basefly til Værnes 

 Et basefly gir ca. 115.000 passasjerer til Værnes = 700 nye 

arbeidsplasser og ca. 300 mill. i økt verdiskaping 

 

 

 


