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Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv

Kristian Tangen, LO Trøndelag

Tord Lien, NHO Trøndelag 

Prosjektleder Øyvind Rinbø, Trøndelag fylkeskommune  
Arbeidsutvalg 





Strategi 2021 - 2024

1. Ruteutvikling
2. Markedsarbeid
3. Bærekraft



1. Ruteutvikling
Det krever langsiktig jobbing og tett dialog med 
flyselskaper for å få opp rutetilbudet og ønsket 
frekvens

Viktige knutepunkter
Amsterdam  - øke frekvenser
København  - øke frekvenser 
Stockholm  - øke frekvenser
London  - bedring av rutetider
Helsinki  - øke frekvenser

Bedre hub til USA
 Reykjavik med Play



Arbeidsinnvandring
 Gdansk
 Krakow
 Riga

Tallinn

Behovet fremover må utredes nærmere i dialog 
med nærings- og arbeidsliv

Mulige markeder er Slovakia, Slovenia og Tsjekkia

Prioriterte direkteruter utland 

Næringsliv/Reiseliv
Tyskland 

München
 Berlin

Norden
Billund
Gøteborg

Storbritannia
 Manchester



Prioriterte direkteruter innland

 Oslo (knutepunkt)
 Bergen 
 Bodø - Tromsø
 Stavanger
 Brønnøysund
 Sandefjord
 Mosjøen
 Mo i Rana
 Ålesund
 Kristiansand

Mulig nye destinasjoner

Haugesund og Alta

Værnes som hub funksjon

 Helgeland, Bergen og Bodø
Gode transfer muligheter



Rutetilbud Sommer 2022

• 15 direkteruter innland
• 15 direkteruter utland
• 12 charterdestinasjoner

I stor grad like mange destinasjoner som i 2019!



Passasjertall TRD utland per uke



Passasjertall TRD innland pr uke



Passasjertall TRD totalt pr uke



2. Markedsarbeid
Hva ønskes av tilbud ut av regionen?
• Undersøkelse blant næringsliv oktober 2021

• København, Oslo og Amsterdam og 
Frankfurt som hub

• Stockholm, London, Berlin, Brüssel, 
Göteborg, Helsinki, München, New York

• Frekvens og tidspunkt er også viktig
• Undersøkelse til alle (privatmarked)

• Sol og varme 
• Storbyer i Europa



2. Markedsarbeid

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

Trondheim
• Markedsføring av Trøndelag i utvalgte markeder

• Flyselskapene er svært interessert i hva som skjer 
her og hva vi som region kan tilby som skaper 
passasjertall



3. Bærekraft

• Fossilfri luftfart i 2050 – felles mål
• Krever investeringer på lufthavnen for å 

tilrettelegge for elektriske fly, biofuel, hydrogen
• 2026: Widerøe flyr elfly Bergen – Stavanger

• Så utrulling på øvrig kortbanenett
• Avinors egen aktivitet utslippsfri i 2030
• Lufthavnen bidrar til økonomisk bærekraft 

i regionen 



Kanskje ses vi snart om bord i denne som har elmotorer 
utviklet i Trondheimsregionen


	Luftfartsforum - status�
	Styringsgruppen
	Lysbildenummer 3
	Strategi 2021 - 2024
	1. Ruteutvikling
	Prioriterte direkteruter utland 
	Prioriterte direkteruter innland
	Rutetilbud Sommer 2022
	Passasjertall TRD utland per uke
	Passasjertall TRD innland pr uke
	Passasjertall TRD totalt pr uke
	2. Markedsarbeid
	2. Markedsarbeid
	Lysbildenummer 14
	Kanskje ses vi snart om bord i denne som har elmotorer utviklet i Trondheimsregionen

