
Presentasjon for Trondheimsregionens Regionråd, 1.10.2021

Berit Rian, leder styringsgruppen Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes



Ny strategi for 2021-2024 vedtatt jan. 2021

Ruteutvikling er det viktigste fremover
• Rutene forsvant omtrent over natten i 

mars 2020
• Rutene kommer ikke tilbake like kjapt 

som de forsvant
• Det krever langsiktig jobbing og tett 

dialog med flyselskaper for å få opp 
rutetilbudet og ønsket frekvens
• SAS, Norwegian, Widerøe, KLM, Air Baltic, 

Finnair…





Trafikkutvikling



Trafikkutvikling



Forventet program høst/vinter 2021

• Økninger TRD – Oslo
• Flyr startet 16.08 – to daglige avganger - vil øke til fire
• Det forventes totalt 32 daglige avganger til Oslo i løpet av oktober

• Widerøe har økt tilbudet betraktelig på innland fra Værnes
• Utland: 

• KLM: to daglige avganger til Amsterdam
• Wizzair: tre ganger i uken til Gdansk
• SAS: daglig til København og Stockholm. Alicante en gang per uke
• Air Baltic: to ganger i uken til Riga
• Norwegian: en gang i uken til Alicante
• Charteravganger: til Split med SAS en gang i uken



Mål for Luftfartsforum – få tilbake viktige flyruter!

Mulige aktiviteter:
• Kort sikt – 2021:

• Finnair – oppstart sommer 2022, beslutning januar 2022
• Norwegian – oppstart Alicante, Krakow, London, Malaga, Riga og Nice
• SAS – økte frekvenser på København og Stockholm
• Air Baltic - oppfølging

• Lengre sikt – 2022:
• Widerøe – videre satsing på TRD
• Norwegian – tilbud fra TRD?
• KLM – oppfølging mht. bærekraft



Markedsarbeid er innsatspunkt nr. 2
• Hva ønskes av tilbud ut av regionen?

• Gjennomfører ny markedsundersøkelse 
medio oktober
• Korona kan ha endret regionens ønsker
• Tilsvarende gjøres samtidig for de andre 

storbyregionene 

• Hva har vi som region å tilby for å få 
incoming reisende?
• Tett kobling mot arbeid i Trøndelag Reiseliv 

og Visit Trondheim
• Flyselskapene er svært interessert i hva som 

skjer her og hva vi som region kan tilby som 
skaper passasjertall



Bærekraft er innsatspunkt nr 3
• Fossilfri luftfart i 2050 – felles mål

• Kortbanenettet er først ute
• Krever investeringer på flyplassen for å 

tilrettelegge for nye miljøvennlige løsninger, 
eksempelvis elektriske fly

• Miljøarbeidet som gjøres på lufthavna
• Samfunnsnytten av lufthavna vår som bidrar 

til økonomisk bærekraft i regionen 
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Andre nøkkelaktører
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