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Utvikling Værnes infrastruktur
Interimsinvesteringer 1 MRD sluttføres



Utvidet sikkerhetskontroll – april 2013



Samlet innsjekk – 26. juni 2013



Utvikling Værnes internasjonalt



Utvikling i region Trøndelag  

• Vi er svært avhengig av flytransport

• Fortsatt trafikkvekst betyr nye investeringsbehov 



Luftfartsforum;  en prosjektorganisasjon



Målsettinger

Værnes skal ha optimale rammebetingelser for 

utvikling 

Styrke og videreutvikle eksisterende direkteflyruter 

(nasjonalt og internasjonalt)

Etablere flere direkteflyruter

5 million passasjerer utland innen utgang 2017



Flyplassutvikling =Regionutvikling

• Kapasitet Værnes : konsekvenser for samfunnsøkonomisk 

nytte ved kapasitetsendringer

• Masterplan for investeringer Værnes viser 

samfunnsøkonomisk overskudd på 1751mill.  

Et samlet Luftfartsforum og region som påvirker 

rammebetingelser for Værnes er derfor svært viktig



• Regioner i Europa konkurrerer om oppmerksomhet fra flyselskapene

• Vi har kjennskap til viktige regionale utviklingstrekk

• Gode markedsdata til flyselskapene gjennom jevnlige 

markedsundersøkelser TØI

• Bidra til markedsføring av rutetilbud ( ikke sett, ikke kjent, ikke valgt)

Luftfartsforum må ha støtte i 
regionen :



Flyplassutvikling =Regionutvikling

Regionens bedrifter sier at :

• Flytilbudet er viktig eller svært viktig for deres 

lønnsomhet 

• Det er direkteruter der bedriftene har behov

• Kort reisetid til flyplassen
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Internasjonal utvikling BGO,SVG,TRD 

SVG: Manchester , Antalya, Stettin 
BGO: Barcelona Antalya Dubrovnik , Palma 
TRD; Split, Krakow, Korfu, dobler London, Vilnius
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Vi vinner pris for beste stand på 
Trøndelagsdagen 2013

Digital markedsføring 



Værnes og regionale flyplasser

• Værnes med godt rutetilbud og god infrastruktur 

styrker hele regionen

• Valgmulighetene og fleksibiliteten for distriktene blir 

større med Værnes som en velfungerende HUB

•

Inntil 31 daglige 

avganger Trondheim 

Oslo å velge mellom 



Værnes og regionale flyplasser

• Investeringer i kapasitet på de største flyplassene 

generer inntekter som finansierer hele rutenettet 

med 45 flyplasser

• Et livskraftig rutetilbud på Værnes øker vår 

tilgjengelighet i ft Europa = Økt turisme til hele 

Trøndelagsregionen ( eks Innherred )



Oppsummering:

• Regionutvikling : I fellesskap bidra til å påvirke regionens 

hovedflyplass sine rammebetingelser 

• Trøndelagsregionen konkurrerer med andre regioner i 

Europa om flykapasitet 

• Bidra til å ta vare på eksisterende rutetilbud =Bruk dem 

• Bidra til å utvikle nye ruter 


