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Forord 

Menon Economics, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og 

WINAIR, har på oppdrag for Samferdselsdepartementet gjennomført en kartlegging av myndighetsbestemte 

rammebetingelser for norsk luftfart. Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe sentral informasjon og 

kunnskap til Luftfartsutvalget sitt pågående arbeid.  

Kartleggingen har, i samråd med oppdragsgiver og utvalget, særlig fokusert på de største innenriksrutene i Norge, 

ruter fra Norge til Europa og ruter mellom to europeiske destinasjoner (ikke Norge) som opereres av SAS og 

Norwegian. 

Prosjektet har vært ledet av Leo Grünfeld (Menon) med Anders Myklebust (Menon) som prosjektmedarbeider 

og Harald Thune-Larsen (TØI), Anders Underthun (AFI) og Hans Jørgen Elnæs (WINAIR AS) som 

samarbeidspartnere.  

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.  

Vi takker Samferdselsdepartementet for et spennende oppdrag. Vi takker også alle intervjuobjekter for gode 

innspill underveis i prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag 

Myndigheter påvirker i stor grad konkurranseforholdene i ulike luftfartsmarkeder gjennom fastsetting av 

rammevilkår. Det er derfor viktig å forsøke å kartlegge hvordan rammevilkår og endring i disse kan tenkes å 

påvirke markedene i en verden som stadig er i endring. 

I denne rapporten gjennomfører vi en kartlegging av myndighetsbestemte rammebetingelser for norsk luftfart. 

Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe sentral informasjon og kunnskap til Luftfartsutvalget sitt 

pågående arbeid på temaet. Kartleggingen har, i samråd med oppdragsgiver og utvalget, særlig fokusert på de 

største innenriksrutene i Norge, ruter fra Norge til Europa og ruter mellom to europeiske destinasjoner (ikke 

Norge) som opereres av SAS og Norwegian. Vi kartlegger relevante avgifter, vi gir en beskrivelse av markedene, 

vi skisserer utvikling i rutetilbudet, antall passasjerer og priser. I tillegg til dette har vi innhentet data på 

flyselskapenes lønnsomhet på enkelte utvalgte ruter for å gi utvalget et visst innblikk i disse forholdene som 

normalt ikke er offentlig tilgjengelig. 

Hensikten med en slik oversikt er å få et bilde av hvordan norske rammebetingelser påvirker selskapenes 

lønnsomhet og konkurranseevne i et globalisert marked, for i neste omgang kunne belyse eventuelle effekter for 

ansatte, flysikkerhet, miljø og konkurransen i innenriksmarkedet. 

I kapittel 1 gis det en beskrivelse av dagens markedssituasjon for de tre utvalgte markedene med et fokus på 

aktørene, utvikling i rutetilbudet, antall passasjerer og priser. I kapittel 2 beskrives sentrale avgifter som påvirker 

flyselskapenes lønnsomhet og konkurranseevne. Her gis det og en sammenligning av norske avgifter opp mot 

avgifter i andre europeiske land. Kapittel 3 gir en overordnet beskrivelse av organisatoriske og administrativt 

viktige forhold forbundet med det å drifte et flyselskap, herunder lønns- og arbeidsvilkår i ulike land, hva som 

avgjør valg av AOC-tilknytning, motiver for baseetablering m.m. I kapittel 4 oppsummerer vi og diskuterer 

avgiftene og rammevilkårenes betydning for konkurransen i de utvalgte markedene.  

Flyselskapenes lønnsomhet og konkurranseevne i de markedene vi fokuserer på påvirkes av en rekke forhold. 

Det handler om konkurranseintensitet, kostnader knyttet til drivstoff, lønn og kapital, en rekke myndighets-

bestemte rammevilkår som for eksempel avgifter knyttet til bruk av flyplasser, bruk av luftrommet, miljøavgifter 

og andre avgifter. Også regulering av næringen, trygderettigheter, arbeidstakeres skatteplikt og arbeidsgivernes 

plikt til å betale arbeidsgiveravgift samt lufthavninvestering og kjøp av flyrutetjenester er med på å styre 

konkurransebildet.  

Det er et sentralt poeng å tydeliggjøre at forretningsmodellene innen luftfarten i stor grad har beveget seg i 

retning av de modeller man finner innenfor detaljhandel. Aktørene har gradvis blitt konsolidert til færre større 

eiergrupper. Volumene av tjenester er store og marginene per tjeneste er små i næringen. Mye av lønnsomheten 

avhenger av selskapenes evne til å hente inn inntekter gjennom mersalg og avtaler med samarbeidspartnere og 

underleverandører. Myndighetsbestemte forhold som påvirker konkurransen må ses i lys av endringene i 

flyselskapenes forretningsmodeller.  

Antall operatører i det europeiske markedet har falt i snitt med 0,5 prosent per år siden 2007 mens antall 

flygninger i snitt har økt med 4 prosent per år. Både SAS og Norwegian har etablert baser utenfor Norge. SAS har 

fire baser med størst tilbud fra København og Stockholm. Tilbudet til destinasjoner utenfor Norge har bare endret 

seg moderat siden 2014 og omfattet i 2018 totalt 161 ruter. Norwegian har videre 12 baser utenfor Norge med 

størst tilbud fra Stockholm. Norwegians tilbud utenfor Norge er nær 10-doblet siden 2008 og omfatter i 2018 til 
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sammen 223 ruter og 597 000 flygninger. På de destinasjonene utenfor Norge der Norwegian har et tilbud står 

Norwegian for 21 prosent av den totale trafikken. 

Vi viser at de fire store innelandsrutene i Norge representerer noen av de mest trafikkerte rutene i Europa. Det 

er derfor grunn til å forvente at disse rutene kan gi betydelige stordriftsfortrinn for operatørene. Gjennomgangen 

viser at dette markedet kan vise til betydelig vekst gjennom de siste 10 årene, men at prisene likevel har holdt 

seg relativt konstante gjennom perioden i nominelle termer. Dette kan indikere at konkurransen mellom SAS og 

Norwegian er sterk i dette markedet. Samtidig har vi klare indikasjoner på at disse rutene (representert i form av 

tall for Oslo-Bergen og Oslo-Tromsø) har høy lønnsomhet sett opp mot ruter ut av landet til større destinasjoner 

i Europa. Dette trekker i retning av at konkurransepresset på prisene potensielt kan bli sterkere i dette markedet. 

Tall for priser på store ruter i andre land (Spania og UK/Irland) trekker også i retning av at prisene ligger nokså 

høyt på ruten Oslo-Bergen.  

Vi finner at det eksisterer en rekke hindre for at utenlandske aktører velger å etablere seg med tilbud på de store 

rutene i Norge, men avgiftsnivået trekkes frem som et helt sentralt argument mot å ta dette skrittet, ettersom 

avgiftene slår særlig hardt ut for lavkostselskaper som er sensitive for kostnadsøkninger som ikke kan veltes over 

på de reisende. Avgiftsnivået i Norge er ikke særskilt høyt sammenlignet med andre land i Europa, men sammen 

med høye lønns- og arbeidskostnader kan det bidra til å dempe den innenlandske konkurransen. Dette kommer 

av at utenlandske selskap sannsynligvis må velge å etablere base i Norge for å effektivt kunne betjene disse 

innenlandske rutene.  

Det har vært en kraftig økning i antall seter og passasjerer mellom Norge og europeiske destinasjoner de siste 

10 årene. Veksten har i all hovedsak kommet i fritidssegmentet og veksten har ligget på det samme nivået som 

for resten av Norden (hovedsteder). Prisene mellom Oslo og de større europeiske destinasjonene har gjennom-

gående falt (målt i løpende priser) over perioden 2003 til 2018, noe som i seg selv indikerer intens konkurranse, 

til tross for at det totalt sett ikke har kommet flere aktører til. Våre lønnsomhetsanalyser viser også at rutene fra 

Oslo til London og Amsterdam gir relativt lav lønnsomhet sammenlignet med store norske innenlandsruter.  

Samtidig ser vi at andre aktører enn Norwegian og SAS legger planer for en rekke nye tilbud til og fra Norge 

innenfor en relativt kort planleggingshorisont. Her spiller utenlandske lavprisaktører en sentral rolle, sammen 

med aktører som ligger i det lave prissegmentet for nettverkselskaper, som Finnair og Iberia. Utviklingen trekker 

i retning av at lavprisselskaper faktisk har mulighet til å skape lønnsomhet selv der de eksisterende aktørene 

sliter med lønnsomheten. Et sentralt poeng her er at baseproblematikk er mindre relevant for disse rutene. 

LCCene kan med andre ord operere disse rutene uten å forholde seg til norske lønns- og arbeidsvilkår, så lenge 

basene ligger utenfor Norge. Det gjør at norske myndighetsbestemte rammevilkår i mindre grad berører dette 

rutesegmentet. 
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1. Innledning  

Norsk luftfart opererer i markeder som utvikler seg raskt. Globalisering, harmonisering av ulike lands regelverk 

og rammevilkår, klimautfordringer og folks reisepreferanser er i stadig endring og påvirker vilkårene for å operere 

som flyselskap, i Norge så vel som i andre land. Norske og andre lands myndigheter påvirker i stor grad 

konkurranseforholdene i ulike luftfartsmarkeder gjennom fastsetting av rammevilkår. Det er derfor viktig å 

forsøke å kartlegge hvordan rammevilkår og endring i disse kan tenkes å påvirke markedene i en verden som 

stadig er i endring. 

Den 5. oktober 2018 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som bl.a. skal se på konsekvenser av 

globaliseringen av luftfarten for arbeidstakere, flysikkerhet og miljø. Utvalget skal også vurdere hvordan 

konkurransen kan økes i innenriksmarkedene, hvor globaliseringen så langt ikke har ført til mer konkurranse. 

1.1. Mandat 

Som et grunnlag for utvalgets arbeid, er det behov for en oversikt over viktige myndighetsbestemte 

rammebetingelser for flyselskap som opererer på norske lufthavner og en sammenligning mellom disse 

rammebetingelsene og hva som gjelder i andre relevante land. Hensikten med en slik oversikt er å få et bilde av 

hvordan norske rammebetingelser påvirker selskapenes lønnsomhet og konkurranseevne i et globalisert marked, 

for i neste omgang kunne belyse eventuelle effekter for ansatte, flysikkerhet, miljø og konkurransen i 

innenriksmarkedet.1 

I denne rapporten har det vært nødvendig å snevre inn fokuset til noen sentrale markeder. I samråd med 

oppdragsgiver og utvalget har vi derfor særlig fokus på 

1) De største innenriksrutene i Norge (Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø)  

2) Ruter fra Norge til Europa som opereres av flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe  

3) Ruter mellom to europeiske destinasjoner (ikke Norge) som opereres av SAS og Norwegian  

Dette innebærer samtidig en avgrensning mot FOT-ruter og interkontinentale ruter i dette oppdraget. For hvert 

av de tre markedene skal relevante avgifter kartlegges samtidig som det skal gis en beskrivelse av markedene 

som redegjør for aktørene, utvikling i rutetilbudet, antall passasjerer og priser. I tillegg til dette har vi innhentet 

data på flyselskapenes lønnsomhet på enkelte utvalgte ruter for å gi utvalget et visst innblikk i disse forholdene 

som normalt ikke er offentlig tilgjengelig.2 

Denne rapporten kartlegger rammebetingelser som påvirker flyselskapenes konkurranseevne. Det ligger utenfor 

rapportens mandat å vurdere og komme med konkrete forslag til endringer i rammebetingelsene. I forbindelse 

med at norske luftfartsavgifter kartlegges og sammenlignes med tilsvarende avgifter i andre land er det naturlig 

å knytte noen betraktninger til Avinors virksomhet og hvilken betydning dette har for det samlede avgiftsnivå, 

                                                                 

1 Av konkurransegrunnlaget for dette oppdraget fremgår det at Oppdragsgiver ønsker «en oversikt over viktige 
myndighetsbestemte rammebetingelser for norske flyselskap, og en sammenligning mellom rammebetingelsene 
norske selskap må forholde seg til og de man finner i andre land.» Det ble tidlig avklart med Oppdragsgiver og utvalget 
at en også ønsket at utredningen så hen til hvordan norske rammebetingelser påvirket virksomheten til SAS, som ikke 
er et norsk selskap, slik at beskrivelsen av mandatet er endret til «… rammebetingelser for flyselskap som opererer på 
norske lufthavner». Videre har vi avgrenset dette til flyselskap som har en betydelig andel av sin virksomhet knyttet til 
norske lufthavner slik at vi for formålet med denne rapporten forholder oss til selskapene Norwegian, SAS og Widerøe. 
2 Tallene er innhentet fra RDC Aviation i London. For en nærmere beskrivelse av viser vi til omtale av disse i kapittel 1 
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men utover dette drøfter ikke rapporten Avinors rolle. Rapporten vurderer heller ikke rammevilkårenes 

betydning for ansatte, flysikkerhet og miljø.  

1.2. Metoder og kilder 

Utredningen bygger primært på en systematisk gjennomgang av offentlige kilder og informasjon om norske og 

europeiske avgifter for luftfartsnæringen. Avinor har bidratt med informasjon fra Eurocontrol og tilgang til sine 

statistikkdatabaser og reisevaneundersøkelser og har levert utdrag av ruteprogram og avgiftsberegninger for 

Europa. Som en del av prosjektet har vi også intervjuet SAS, Norwegian og Widerøe om hvilke rammebetingelser 

de opplever at har størst betydning for deres konkurranseevne, hvilke markeder som er viktigst for selskapene i 

dag og noen år frem i tid samt for å få en bedre forståelse for hvilke forhold som er styrende for selskapenes 

basepolitikk. I intervjuer med selskapene har vi også spurt om lønnsinformasjon fra Norge og utenlandske baser. 

Lønnsinformasjon for Norge er ellers hentet inn gjennom SSBs lønnsregisterdata og NHOs lønnsregister for 

flyvende personell. Videre er informasjon om lønn hentet inn gjennom henvendelser til arbeidstaker-

organisasjoner i Norge og Europa, jobbannonser for forskjellige flyselskaper i Europa og tilgjengelige oversikter 

om lønnsnivåer, prisindekser, pensjonsrettigheter og sosiale kostnader fra Eurostat. Vi har også sendt skriftlige 

spørsmål til et større europeisk LCC-selskap om hvordan de vurderer innenriksruter i Norge og mulighetene for 

å etablere seg på store stamruter i Norge med eller uten en norsk base. Selskapet er også spurt om avgiftsnivået 

og hvordan det påvirker insentivene til etablering sammenlignet med andre forhold som kan virke hindrende for 

etablering. 

Vi anser disse intervjuene som et nyttig supplement til å belyse dagens forhold og mulige virkninger av foreslåtte 

tiltak, samtidig som vi ikke legger aktørenes utsagn til grunn uten at deres påstander også har hold i andre kilder 

eller vurderinger fra andre. Mye av det som ble diskutert i intervjuene er også godt dekket i selskapenes 

presentasjoner på innspillsmøtet i januar 2019 og gjennom materiale som enten er gitt til utvalget direkte eller 

gjennom NHO Luftfart. 

1.3. Rapportens struktur 

Rapporten er strukturert på følgende måte. I kapittel 2 gis det en beskrivelse av dagens markedssituasjon for de 

tre utvalgte markedene med et fokus på aktørene, utvikling i rutetilbudet, antall passasjerer og priser. I kapittel 

3 beskrives sentrale avgifter som påvirker flyselskapenes lønnsomhet og konkurranseevne. Her gis det og en 

sammenligning av norske avgifter opp mot avgifter i andre europeiske land. Kapittel 4 gir en overordnet 

beskrivelse av organisatoriske og administrativt viktige forhold forbundet med det å drifte et flyselskap. I kapittel 

5 diskuterer vi avgiftene og rammevilkårenes betydning for konkurransen i de utvalgte markedene. 
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2. Dagens markedssituasjon 

I dette kapittelet presenterer vi tall som beskriver de tre markedene vi ser nærmere på:  

• Markedet for personflytrafikk på de store innenlandsrutene i Norge (Oslo til Stavanger, Bergen, 

Trondheim og Tromsø) 

• Markedet for flytrafikk mellom Norge og Europa som opereres av flyselskapene SAS, Norwegian og 

Widerøe  

• Markedet for ruter mellom to europeiske destinasjoner (ikke Norge) som opereres av SAS og 

Norwegian. 

2.1. Store innenlandsruter 

På de fire store innenlandsrutene i Norge ble det fraktet 7,1 millioner passasjerer i 2018. Tilbudet omfattet 

58 200 flygninger og domineres i praksis helt av SAS og Norwegian. Bare på Oslo-Trondheim fantes det i 2018 et 

alternativt tilbud der Widerøe stod for 0,3 prosent av passasjerene.  

Dette er store ruter, selv i en større europeisk kontekst. Målt i antall passasjerer som ble fraktet i året 2016 ligger 

Oslo-Trondheim på en femteplass i Europa. Oslo-Bergen ligger på en åttendeplass og Oslo-Stavanger på en 

16. plass. Det er stort sett kun ruter mellom de største byene i Frankrike og Tyskland som også har store 

avstander som kan konkurrere på størrelse med de store norske rutene. Ruter mellom store byer i forskjellige 

land i Europa, som London-Frankfurt, Stockholm-København og Paris-Roma når ikke opp på listen over store 

ruter, til tross for et langt større kundegrunnlag. Det er viktig å merke seg dette når vi går videre i omtalen av 

dette markedet. En oversikt over passasjertall på de 10 største europeiske rutene presenteres i tabell 1, mens 

markedsforholdene for de 4 største innlandsrutene i Norge er oppsummert i tabell 2. 
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Tabell 1: Oversikt over de 10 største rutene i Europa i 2016, målt i passasjertall sum tur/retur. Kilde: Wikipedia, her ligger 
det referanser til alle kildene som danner grunnlaget for tabellen 

 
Flyplass 1 Flyplass 2 Passasjerer i 2016 

1 Toulouse Paris 2 358 917 

2 Madrid Barcelona 2 328 726 

3 Nice Paris 2 124 792 

4 Catania Roma 1 998 352 

5 Oslo Trondheim 1 988 105 

6 Berlin München 1 939 820 

7 Frankfurt Berlin 1 935 465 

8 Oslo Bergen 1 881 960 

9 München Hamburg 1 805 211 

10 Athen Thessaloniki 1 803 733 

Tabell 2: Rutetilbud og trafikk tur/retur på store innenlandsruter 2018. *Ruteprogram. Kilde: Avinor 

 
 Flygninger*   Seter (1 000)*  Pax (1 000) 

Oslo- Antall Andel SAS Antall Andel SAS Antall Andel SAS 

Stavanger 14 664 55 % 2 480 50 % 1 675 50 % 

Bergen 16 532 50 % 2 845 46 % 2 027 44 % 

Trondheim 17 202 53 % 2 928 50 % 2 150 48 % 

Tromsø 9 812 60 % 1 701 57 % 1 254 58 % 

Sum 58 210 54 % 9 954 50 % 7 106 49 % 

 

De to store selskapene er i sum helt jevnstore med hensyn til planlagt setekapasitet og antall passasjerer, mens 

SAS har litt flere flygninger enn Norwegian. Geografisk står Norwegian sterkest på Oslo-Bergen der de har 

56 prosent av markedet, mens SAS dominerer Oslo-Tromsø med 58 prosent av markedet. Den sterkere 

posisjonen som SAS har på Tromsø kan nok delvis forklares med Tromsøs sentrale funksjon som knutepunkt for 

trafikk til og fra mange mindre flyplasser i Troms og Finnmark. På reiser mellom disse flyplassene og Oslo har det 

frem til i fjor kun vært SAS som tilbyr gjennomgangsbilletter i samarbeid med Widerøe. Over tid viser figuren 

under hvordan Norwegian (DY) har økt rutetilbudet fra 2007 til 2018 på alle de fire hovedrutene mens SAS (SK) 

delvis har redusert tilbudet. 
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Figur 1: Utvikling i rutetilbudet tur/retur, fra Oslo, på store innlandsruter i perioden 2007-2018 etter selskap. Kilde: Avinor 

 

Veksten i antall flygninger har stort sett blitt drevet frem av Norwegian. SAS har kun hatt vekst i antall flygninger 

de siste ti årene på ruten Oslo-Tromsø. 

2.1.1. Utvikling i antall passasjerer 

Siden 2002 har samlet passasjertrafikk på de fire rutene økt med 67 prosent, mens den har økt med 31 prosent 

de siste ti årene. Sterkest vekst de siste ti årene har vi sett på ruten Oslo-Tromsø som økte med 50 prosent, mens 

Stavanger hadde svakest vekst med 23 prosent.  

Figur 2: Passasjerer i begge retninger på de store innlandsrutene fra Oslo (figuren til venstre). Andelen til SAS av 
passasjerene på store innlandsruter (figuren til høyre). Kilde: Avinor 

 

I 2001 kjøpte SAS opp flyselskapet Braathens og oppnådde dermed fullt monopol på det norske innenlands-

markedet. Det første fulle året med konkurranse fra Norwegian var 2003. I løpet av dette året falt SAS sin 

markedsandel til rundt 80 prosent på alle de fire rutene. Siden har markedsandelen (til SAS) vært fallende selv 

om markedet nå bærer preg av tiltagende konsolidering. I 2008 nådde SAS markedsandel 66 prosent på Tromsø-

ruten og 54-59 prosent på de andre. I 2013 lå denne markedsandelen på 63 prosent på Tromsø-ruten og  
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46-51 prosent på de øvrige rutene. I 2018 lå andelen til SAS på 58 prosent for Tromsø-ruten og 44-50 prosent på 

de andre tre rutene. 

2.1.2. Utvikling i pris 

Tall for prisutviklingen på disse rutene er hentet ut fra Avinors reisevaneundersøkelse (RVU) som siden 2003 har 

dekket spørsmål om billettpris for en rundtur til oppgitt destinasjon. Mange av passasjerene som svarer på 

undersøkelsen unnlater likevel å svare på spørsmålet om billettpris. Fra 2007 til 2011 økte andelen av de 

intervjuede innlandspassasjerene som svarte på dette spørsmålet fra 36 til 77 prosent for så å synke til 49 prosent 

i 2017. For intervjuede passasjerer på utlandsrutene har svarprosenten falt fra 75 prosent i 2007 til 45 prosent i 

2018. 

Med forbehold om variabel representativitet over tid viser undesøkelsene at de gjennomsnittlige billettprisene 

på de tre hovedrutene i Sør-Norge har vært relativt like de siste 15 årene og at prisene har endret seg lite i 

nominelle termer. De beveget seg tilnærmet parallelt fra en rundtur pris på rundt NOK 1600-1700 i 2003 til NOK 

1400-1500 i 2011. Samtidig har den generelle prisveksten i perioden vært 31 prosent. Siden 2015 har prisene i 

sør etablert seg rundt NOK 1700.  

Gjennomsnittsprisen på ruten Oslo-Tromsø falt markert fra 2003 til 2007, varierte mellom NOK 1700 og 1900 i 

årene frem til 2013, men har siden økt til nær NOK 2500 i 2017 ifølge reisevaneundersøkelsene. Den sterke 

økningen i billettprisene på Tromsø-ruten siden 2013 gjelder både forretnings- og fritidsreiser. For hele perioden 

2007 til 2017 økte billettprisene Oslo-Tromsø med 42 prosent. 

Figur 3: Nominelle billettpriser på hovedrutene fra Oslo 2003-2017. Stor økning på ruten til Tromsø siden 2011. Kilde: 
Avinors reisevaneundersøkelser 2003-2017 

 

Det er vanskelig å se noen klar samvariasjon mellom billettpriser og den nye flypassasjeravgiften som ble innført 

våren 2016. I gjennomsnitt var billettprisene tilnærmet stabile fra 2015 til 2017. I denne perioden møtte 

flyselskapene samtidig noe lavere kostnader for drivstoff som følge av redusert oljepris. Fra 2014 til 2017 falt 

Norwegians drivstoffkostnad per unit med 7 prosent mens avgiftsøkningen i 2016 tilsvarte ca. 10 prosent av 

billettprisen.3 

                                                                 

3 Kilde: Norwegians årsrapporter 
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Oppsummering 

De innenlandske hovedrutene i Norge er blant de største i Europa og domineres i dag helt av de to operatørene 

SAS og Norwegian. I dette markedet er de i dag jevnstore etter at Norwegians markedsandel har økt gradvis helt 

til 2018. I et marked med økende konkurranse har billettprisene på hovedrutene i Sør-Norge vært relativt stabile 

i løpende priser siden 2003. Prisene til Tromsø ser derimot ut til å ha økt betydelig ifølge reisevaneunder-

søkelsene, noe som i så fall delvis kan skyldes at gjennomgangsbilletter i samarbeid med Widerøe frem til i fjor 

bare var tilgjengelig hos ett av de to dominerende selskapene. Etter at opptjening av bonuspoeng på innenlands-

ruter igjen ble tillatt i 2013 har billettprisene igjen økt noe. 

2.2. Fra Norge til Europa 

De norske utlandsrutene trafikkeres av langt flere selskap enn innenlandsrutene. De siste ti årene har det 

gjennomgående vært 35-45 aktører i dette markedet. Omtrent halvparten så mange selskap har vært aktive på 

de regionale lufthavnene (alle lufthavner med utlandstrafikk unntatt OSL). 

Figur 4: Antall aktører (flyselskap) på utlandsrutene fra Norge til Europa – små endringer. Kilde: Avinor 

 

Nedgangen i antall aktører på andre lufthavner enn OSL i 2013 skyldes i hovedsak at deler av forretningstrafikken 

falt bort som følge av redusert oljepris og oljeaktivitet. Dermed ble flere ruter ulønnsomme og tatt ut av 

ruteprogrammet. Til tross for dette og selv om ikke antall aktører samlet sett har økt merkbart, har antallet 

destinasjoner økt markant gjennom de senere år. I perioden fra 2009 til 2018 ble det totalt etablert 50 nye 

internasjonale direkteruter fra Oslo/Gardermoen. Det tilsvarende tallet for Kastrup var 76. Veksten i antall nye 

destinasjoner følger i stor grad veksten i antall ankomne passasjerer fra utlandet. Dette utviklingstrekket viser at 

det er lønnsomhet i å gjøre tilbudet bredere gjennom flere direkteruter, noe som også skulle trekke i retning av 

at flere nye aktører med hovedbase i andre europeiske land kom inn med nye rutetilbud, men dette ser vi ikke 

tydelige tegn til. Eksisterende flyselskap (utenom SAS, Norwegian og Widerøe) står derimot for et økende antall 

direkteruter. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Norge utenom OSL Norge totalt



   
 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 2  R A P P O R T  

 

Figur 5: Antall nyetablerte internasjonale direkteruter, regnet kumulativt fra 2009, og indeksert utvikling i antall ankomne 
flypassasjerer fra utlandet. Data for Kastrup og OSL (tilsvarende data for Arlanda er ikke tilgjengelig). Kilder: Avinor og 
Menon 

 

2.2.1. Utvikling i antall passasjerer fra norske flyplasser 

Utlandstrafikken på lufthavnene rundt Oslo har økt fra 7,3 millioner passasjerer i 2003 til 18,2 millioner i 2018. 

Trafikken til europeiske destinasjoner økte i samme periode fra 7,1 til 17 millioner passasjerer. Det meste av 

veksten har skjedd på OSL, mens trafikken på Sandefjord økte fra 0,75 til 1,7 millioner. Fra 2010 til 2016 var det 

også trafikk på Rygge. Figuren under viser at utlandstrafikken i området fikk et oppsving da Rygge kom inn i 

markedet i 2010 mens trafikkveksten fortsatte omtrent som tidligere da trafikken på lufthavnen opphørte i 2016. 

Dette ga et betydelig oppsving for Sandefjord lufthavn, som fikk 60 prosent flere utlandspassasjerer i 2018 

sammenlignet med 2016.  
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Figur 6: Utlandspassasjerer til/fra Europa 2002-2018 – vekst på Oslo lufthavn hvert år siden 2009. Kilde: Avinor 

 

Utlandstrafikken direkte fra de regionale lufthavnene domineres av Bergen, Stavanger og (i mindre grad) 

Trondheim lufthavn. På disse lufthavnene går 99-100 prosent av utlandstrafikken til europeiske destinasjoner. 

Figur 7 viser at disse 3 lufthavnene har 5 millioner utlandspassasjerer. De øvrige lufthavnene har til sammen 

1,1 million utlandspassasjerer. Utlandstrafikken fra de regionale lufthavnene økte raskt til 6,3 millioner i 2013, 

men nedgangskonjunkturen som fulgte oljeprisfallet i 2014 rammet de regionale flyrutene hardt og i sum har 

utlandstrafikken fra de regionale lufthavnene stagnert siden.  

Figur 7: Utlandspassasjerer til/fra Europa etter lufthavn 2002-2018 for regionale lufthavner – stagnasjon siden 2014. Kilde: 
Avinor 

 

Tilnærmet all vekst i utlandstrafikken til Europa på Oslo lufthavn siden 2007 skyldes økt fritidstrafikk. Mens 

forretningstrafikken økte med 11 prosent fra 2007 til 2018 økte fritidstrafikken med 80 prosent. Dermed økte 

andelen fritidstrafikk fra 62 prosent i 2003 og 2007 til 73 prosent i 2018. Den samme tendensen ser en på de 

øvrige lufthavnene til Avinor. Her har det vært vekst i fritidstrafikken i alle år med undersøkelse unntatt 2011 

mens antallet forretningsreiser var den samme i 2018 som i 2007. Andelen fritidstrafikk sank her fra 71 prosent 
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i 2003 til 64 prosent i 2007 og økte til 76 prosent i 2018. Tallene inkluderer charter, der 98 prosent av trafikken 

er fritidsrelatert. 

Figur 8: Fritids- og forretningsreiser for utenlandsfly til/fra Europa for OSL. Kilde: Avinors reisevaneundersøkelser 2003-
2018 

 

Figur 9: Fritids- og forretningsreiser for utenlandsfly til/fra Europa utenom OSL. Kilde: Avinors reisevaneundersøkelser 
2003-2018 

 

I figuren nedenfor rapporterer vi veksten i antall seter fra de fire nordiske hovedsteder til Europa (grønt) og andre 

verdensdeler samt innenlands fra 2010 til 2018. Veksten til Europa er nokså lik for de fire hovedstedene, men 

København har hatt svakest vekst mens Stockholm har hatt høyest vekst. Oslo avviker kraftig med hensyn til 

veksten i seter til Nord-Amerika på grunn av Norwegians tunge satsing på dette markedet.  
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Figur 10: Kapasitetsvekst 2010-2018 mellom nordiske hovedsteder og noen destinasjonsregioner. Prosent. 

 

2.2.2. Utvikling i pris 

Tabell 3 viser utviklingen i løpende priser for noen viktige destinasjoner fra Oslo ifølge opplysningene i Avinors 

reisevaneundersøkelse (RVU). Som nevnt må resultatene tolkes med forsiktighet pga. synkende svarprosent over 

tid. Med dette forbeholdet ligger flyreiser til de nordiske hovedstedene og London i underkant av NOK 2000 i 

gjennomsnitt for en rundtur mens billettprisen til de øvrige destinasjonene stort sett ligger på NOK 2500-2800 i 

gjennomsnitt. Reiser til alle destinasjoner i tabellen unntatt Malaga er blitt billigere siden 2003. Den avvikende 

utviklingen for Malaga skyldes i hvert fall delvis at spanske destinasjoner domineres av fritidsreiser, og disse har 

generelt falt mindre i pris enn forretningsreiser. Også på utlandsrutene er det vanskelig å se noen effekt på 

prisene som følge av passasjerskatten som ble innført i 2016.  

Tabell 3: Prisutvikling for noen utlandsdestinasjoner fra Oslo 2003-2018. Indeks 2003-2018 og priser 2018. Kilde: Avinors 
reisevaneundersøkelser 2003-2018 

Oslo-  2003  2005   2007   2009   2011   2013   2015   2017   2018  Pris 

2018 

 Amsterdam      100      81      71      70      63      57      69      67      74      2 520  

 Stockholm      100      62      66      61      55      58      68      70      66      1 870  

 København      100      75      75      71      65      66      84      78      77      1 970  

 Helsinki      100      71      67      62      43      44      48      47      43      1 920  

 London      100      84      95      77      78      72      93      70      69      1 960  

 Paris      100      92      58      61      59      59      68      80      65      2 550  

 Brussel      100      75      57      59      65      61      57      56      58      2 770  

 Malaga      100      103      112      105      96      95      154      119      116      3 300  

 Barcelona      100      96      95      98      95      88      105      93      96      2 800 

*Tallene bygger på en utvalgsundersøkelse og må tolkes med forsiktighet. 
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Oppsummering 

Konkurransen på utlandsrutene omfatter ca. 40 operatører hvorav 25 er aktive på de regionale lufthavnene. 

Antallet aktører har endret seg lite de siste årene mens antallet tilgjengelige destinasjoner økte frem til 2013 for 

så å avta som følge av redusert etterspørsel fra forretningsreisende pga. redusert oljeaktivitet. Dette rammet i 

første rekke de regionale lufthavnene, som i sum ikke har hatt trafikkvekst til utlandet siden 2013. Unntaket er 

OSL hvor det har vært en jevn vekst i antall nye ruter også i årene etter 2013. Mens antallet forretningsreiser 

stagnerer er fritidstrafikken økende og de gjennomsnittlige billettprisene har falt vesentlig siden 2003 på de 

fleste rutene fra Oslo. 

2.3. Fra Europa til Europa 

Tilbudet av ruteflygninger i Europa har økt med 4 prosent årlig siden 2007 mens setetilbudet har fulgt en trend 

med 4,6 prosent. Samtidig er antall aktører (flyselskap) i det europeiske markedet redusert moderat fra 269 i 

2007 til 256 i 2018. Nedgangen i antall aktører skyldes primært tøff konkurranse som har ledet til en kraftig 

konsolidering av næringen i Europa4. 

Figur 11: Aktører (flyselskap) og flytilbud i Europa – sterk vekst i tilbud siden 2007. Kilde: Ruteprogram oversendt fra Avinor 

 

2.3.1. Norwegian og SAS sin markedsandel 

Utenfor Norge har Norwegian 12 baser. Norwegians trafikk på disse basene til andre destinasjoner enn Norge 

har økt fra 29 ruter og 9 100 flygninger i 2008 til 223 ruter og 123 000 flygninger i 2018. Her telles trafikk mellom 

to baser dobbelt. 

                                                                 

4 Se for eksempel https://mackinstitute.wharton.upenn.edu/2017/european-airline-consolidation/. Se også 
presentasjon fra Avinor: «Hva skjer med kundene våre» 
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Figur 12: Norwegians flygninger mellom 12 baser og europeiske destinasjoner unntatt Norge 2008-2018 (flygninger mellom 
basene telles her to ganger). Kilde: Ruteprogram fra Avinor 

 

Basene er listet opp i tabellen under. I alt flyr Norwegian på 223 ruter fra basene til destinasjoner utenfor Norge. 

28 av disse er monopol-ruter. Totalt går det 597 000 flygninger til og fra basene på samme ruter som Norwegian 

betjener. Norwegian står for 21 prosent av disse. Norwegians andel er høyest på rutene fra Alicante, Stockholm, 

Helsinki og Roma og lavest på Londons fire lufthavner. På ruter til/fra London kan det være opp til 7 

konkurrerende flyselskap spredt ut på de fire London-lufthavnene. 

Tabell 4: Antall ruter og flytilbud 2018 på strekninger der Norwegian flyr til/fra sine utenlandske baser. Europeisk trafikk 
utenom Norge. Trafikk mellom basene (33 ruter) telles dobbelt. Kilde: Ruteprogram fra Avinor 

Fra base Totalt  Kun DY 1000 flygninger i alt Andel DY av flygninger 

Malaga 14 1 24 38 % 

Alicante 14 3 18 29 % 

Stockholm 67 14 134 30 % 

Barcelona 14 1 43 17 % 

Dublin  3 0 4 17 % 

Helsinki 36 4 69 27 % 

London 28 0 161 10 % 

Las Palmas 16 3 24 22 % 

Madrid 12 1 57 13 % 

Palma 10 0 46 15 % 

Roma 6 1 7 46 % 

Tenerife N 3 0 12 17 % 

SUM 223 28 597 21 % 

 

Flytrafikken mellom Norge og Norwegians utenlandske baser i 2018 omfattet 37 ruter og 47 000 flygninger. Her 

er Norwegians dominans langt større – på 20 av rutene flyr Norwegian alene og Norwegian står for 46 prosent 

av trafikken.  
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Tabell 5: Ruter og flytilbud 2018 mellom Norwegians utenlandske baser og Norge. Kilde: Ruteprogram fra Avinor 

Fra base Totalt  Kun DY 1000 flygninger i alt Andel DY av flygninger 

Malaga 5 0 3 70 % 

Alicante 8 3 5 64 % 

Stockholm 2 0 14 34 % 

Barcelona 4 1 3 68 % 

Dublin 1 0 1 52 % 

Helsinki 1 0 5 27 % 

London 5 2 15 40 % 

Las Palmas 8 6 2 79 % 

Madrid 2 1 1 89 % 

Palma 4 3 1 82 % 

Roma 2 1 1 81 % 

Tenerife N 0     

SUM 42 20 50 46 % 

 

SAS har 4 baser utenfor Norge inkludert Stockholm og København. SAS sin trafikk på disse basene til andre 

destinasjoner enn Norge har økt fra 106 ruter og 166 000 flygninger i 2008 til 161 ruter og 180 000 flygninger i 

2018. 

Figur 13: SAS sine flygninger mellom 4 baser og europeiske destinasjoner unntatt Norge 2008-2018 (flygninger mellom 
basene telles to ganger). Kilde: Avinor 

  

Basene er listet opp i tabellen under. I alt flyr SAS 161 ruter fra basene til destinasjoner utenfor Norge hvorav 45 

er monopol-ruter. Totalt går det 372 000 flygninger til og fra basene på samme ruter som SAS betjener. SAS står 

for 48 prosent av disse på grunn av stor dominans på «hjemmebasene» Stockholm og København.  
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Tabell 6: Antall ruter og flytilbud 2018 på strekninger der SAS flyr til/fra sine utenlandske baser. Europa utenom Norge. 
Trafikk mellom basene (5 ruter) telles to ganger. Kilde: Ruteprogram fra Avinor 

Fra base Totalt Kun SAS 1000 flygninger i alt Andel SAS av flygninger 

Malaga 8 3 14 20 % 

Stockholm 79 24 167 56 % 

København 72 18 164 46 % 

London 2 0 28 28 % 

Sum 161 45 372 48 % 

 

Flytrafikken mellom Norge og SAS sine baser utenfor Norge i 2018 omfattet 17 ruter og 53 000 flygninger. Her er 

SAS sin dominans enda større, med 76 prosent av flygningene på København og 60 prosent totalt.  

Tabell 7: SAS ruter fra baser i Europa til Norge i 2018. Kilde: Ruteprogram fra Avinor 

Fra base Totalt Kun SAS 1000 flygninger i alt Andel SAS av flygninger 

Malaga 3 0 3 25 % 

Stockholm 6 4 16 65 % 

København 6 4 22 76 % 

London 2 0 13 33 % 

Sum 17 8 53 60 % 

 

Oppsummering 

Antall operatører i det europeiske markedet har falt i snitt med 0,5 prosent per år siden 2007 mens antall 

flygninger i snitt har økt med 4 prosent per år. Både SAS og Norwegian har etablert baser utenfor Norge. SAS har 

4 baser med størst tilbud fra København og Stockholm. Tilbudet til destinasjoner utenfor Norge har bare endret 

seg moderat siden 2014 og omfattet i 2018 totalt 161 ruter og 180 000 flygninger utenfor Norge (trafikk mellom 

basene er telt to ganger). På de destinasjonene utenfor Norge der SAS har et tilbud fra basene står SAS for 

48 prosent av trafikken. Norwegian har 12 baser utenfor Norge med størst tilbud fra Stockholm. Norwegians 

tilbud utenfor Norge er nær 10-doblet siden 2008 og omfatter i 2018 til sammen 223 ruter og 597 000 flygninger 

(trafikk mellom basene telles også to ganger). På de destinasjonene utenfor Norge der Norwegian har et tilbud 

står Norwegian for 21 prosent av trafikken. 

2.4. Lønnsomhet i de tre markedene 

Konkurranse bidrar til å redusere prisene på tjenester i et marked for et gitt kvalitetsnivå på tjenestene. Delvis 

kan slike prisreduksjoner oppnås gjennom at tilbyderne innoverer seg frem til nye og mer kostnadseffektive 

løsninger, men ofte vil konkurransen bidra til å dra ned tilbydernes lønnsomhet i form av profittmarginer. 

Lønnsomhet i ulike luftfartsmarkeder kan derfor indikere hvor intens konkurransen er. I dette kapittelet ser vi 

derfor nærmere på tall for lønnsomhet på utvalgte ruter som representerer de tre markedene vi kartlegger i 

denne rapporten.  

Grovt skissert vil lønnsomheten knyttet til operasjoner på en rute styres av følgende forhold: 

• Kostnader knyttet til arbeidskraft, kapitalutstyr, drivstoff, skatt og avgifter 

• Inntekter i form av billettpriser, antall passasjerer og antall seter (kabinfaktor) 

o Dette styres igjen av konkurranseintensiteten på ruten 
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• Inntekter i form av mersalg (seter, bagasje, fast-track, forsikring, hotellavtaler, ombordsalg, gebyrer for 

endring etc).  

• Lønnsomhet for tilknyttede ruter (rute-eksterne effekter) som er avhengige av at passasjerer fra angitt 

rute feedes inn til de tilknyttede rutene.  

Det er krevende å beregne lønnsomhet for enkelt-ruter fordi ruteuavhengige kostnader og inntekter på en eller 

annen måte må fordeles ut på rutene. Våre anslag og betraktninger må derfor ses på som indikative. 

Nedenfor går vi først gjennom grove kjennetegn ved kostnadsstrukturen til nettverkselskaper og LCCer som 

opererer i og ut fra Norge. Deretter rapporterer vi for lønnsomheten knyttet til utvalgte ruter for SAS, Norwegian 

og andre relevante selskaper i de markedene vi studerer. Drøftinger og tolkninger av lønnsomhetsbildet i lys av 

konkurransesituasjonen og myndighetsstyrte rammevilkår presenterer vi i kapittel 4. 

2.4.1. Lønnsomhet i luftfarten de siste fem årene 

Som et overordnet bilde kan det være hensiktsmessig å presentere lønnsomhet i form av EBIT-marginer 

(driftsresultat før avskrivninger) og overskudd i luftfartsnæringen generelt. Globalt driver næringen nå lønnsomt 

med en driftsmargin på rundt 7 prosent. Dette kan høres bra ut, men man må ta i betraktning at næringen er 

relativt kapitalintensiv og at mye av driftsoverskuddet må dekke kapitalkostnader. Det amerikanske markedet er 

nå langt mer lønnsomt enn det europeiske der marginen er på ca. 6 prosent. Når det er sagt viser tallene under 

at næringen totalt sett er profitabel på alle kontinenter unntatt Afrika. Lønnsomheten i europeisk luftfart har 

bedret seg kraftig fra 2013 da man fortsatt slet i kjølvannet av finanskrisen. Effektiviteten i næringen har 

sannsynligvis også bedret seg gjennom konsolidering og gradvis innfasing av mer effektive fly. 

Tabell 8: Driftsmarginer og overskudd i luftfarten (persontrafikk) 

 

Tabellen er hentet fra https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf 

 

https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf
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2.4.2. Inntekter og profittmarginer i de tre markedene 

Det er gjennomgående vanskelig å identifisere flyselskapenes lønnsomhet knyttet til ulike markeder og ruter. 

Selv de børsnoterte selskapene velger å ikke publisere tall for lønnsomhet i ulike markeder. Vi har benyttet data 

fra det London-baserte analyseselskapet RDC der man har beregnet månedlige gjennomsnitt for inntekter og 

utgifter spesifisert for ulike flyselskaper og ulike ruter. Disse tallene er detaljerte, men har samtidig noen viktige 

svakheter som vi har forsøkt å ta høyde for. Tallmaterialet og metodikk er beskrevet nærmere i boksen nedenfor. 

Inntektstallene inkluderer selskapenes mersalg i form av salg av seter, prioritet, fast track, ombordsalg etc. 

Vi har valgt å se på lønnsomhet knyttet til følgende ruter:  

• Fra Oslo (OSL) til Bergen, Tromsø, København, London (LGW, LHR og STN) og Amsterdam 

• Fra London (LGW, LHR og STN) til Dublin 

• Fra Barcelona til Madrid 

Valget er basert på følgende logikk:  

Ruten Oslo-Bergen er en rute som i stor grad ligner rutene mellom Oslo og Stavanger og Oslo og Trondheim. 

Rutene har mye trafikk, har om lag samme avstand og betjenes utelukkende av SAS og Norwegian. Ruten 

representerer med andre ord trafikken på store norske innenlandsruter. Ruten Oslo-Tromsø avviker markant fra 

de andre rutene med høy trafikk i Norge. Avstanden er lenger, koblingen til Widerøe for videre transport er mer 

sentral og sammensetningen av fritids- og forretningsreiser samt sesongvariasjoner ser også annerledes ut på 

denne ruten. Det er viktig å merke seg at disse rutene ikke kan anses som representative for andre og mindre 

trafikkerte innenlandsruter i Norge.  

Rutene fra Oslo til København, London og Amsterdam har alle mye trafikk og alle er preget av et stort innslag av 

transportering av passasjerer videre til andre destinasjoner. Avstanden til London og Amsterdam er om lag den 

samme, mens København-ruten ligger tett opp til avstanden mellom Oslo og de store byene i Sør-Norge. 

Konkurransebildet for rutene til London ser noe annerledes ut enn konkurransen til Amsterdam. Dermed får vi 

frem nyanser knyttet til konkurranseintensitet. 

Ruten mellom London og Dublin kan minne om ruten mellom Oslo og byene i Sør-Norge. Avstanden er om lag 

den samme, det er mye trafikk og bruk av alternative transportformer krever lang reisetid. Ruten egner seg derfor 

særlig til sammenligning opp mot de norske rutene vi ser på. Det er også interessant å se på denne ruten ettersom 

den betjenes av både nettverkselskaper og en LCC, samt at både Norwegian og SAS opererer med base i disse 

landene.  

Ruten mellom Barcelona og Madrid har også om lag samme avstand som de store innenlandsrutene fra Oslo. Her 

møter dog fly sterk konkurranse fra hurtigtog. Ruten er interessant å benytte for sammenligning opp mot de 

innenlandske rutene i Norge, ettersom lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte kan avvike noe fra det man 

opererer med i Norge (se kapittel 3).  

Når man skal beregne lønnsomhet knyttet til ruter må man foreta noen avveininger eller metodiske valg. Det 

viktigste er at man velger et lønnsomhetsmål som er relevant og sammenlignbart mellom ruter. Det utarbeides 

tall for profittmarginer på ruter i absolutte tall, men disse tallene er vanskelige å sammenligne mellom ruter på 

grunn av lengde og antall reisende. Vi har derfor valgt å benytte tall for inntekter (RASK) og kostnader (CASK) per 

tilgjengelig setekilometer. Det vil si at beregnede inntekter og kostnader i en periode deles på antall seter ganget 

med antall kilometer som er stilt tilgjengelig av flyselskapet på ruten i samme periode. 
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Ved å trekke kostnadene fra inntektene får vi et tall for overskudd per standardiserte enhet.   

PASK = Overskudd per tilgjengelig tilbudt setekilometer forkortes til PASK. 

Det er et problem med dette målet at det bare viser en del av inntektene/revenue streams til ett flyselskap. 

Tilleggsinntekter/ancillary revenues er ikke inkludert i RASK og disse inntektene står for en stor andel 

totalinntektene for en LCC i Europa. Det trekker med andre ord i retning av at den rapporterte lønnsomheten til 

Norwegian, Ryanair og Veuling i disse tallene er for lav sett opp mot de andre selskapene. 

Det knytter seg også betydelig usikkerhet til kostnadstallene fra RDC ettersom disse må beregnes ut fra en rekke 

indirekte indikatorer, der konsernkostnader må spres ut over rutene basert på en formel.  

Figur 14: Inntekter (RASK) og overskudd (PASK) i Euro for Norwegian (venstre) og SAS (høyre) på utvalgte ruter fra Oslo 
(OSL). Gjennomsnitt for perioden 2017-2018.  

 

I figuren over presenterer vi beregnede tall for inntekter og overskudd for ulike ruter for henholdsvis Norwegian 

og SAS. Vi ser at rutene til Bergen, København og Tromsø er lønnsomme for begge flyselskaper og at 

lønnsomheten er størst på ruten til Bergen. Inntektstallene preges av at de lengste rutene gir lavere inntekter 

(RASK) per kilometer, men dette skal også slå ut i lavere kostnader per kilometer slik at PASK i mindre grad 

påvirkes av store avstandsforskjeller. Tallene viser at ruten til London gir relativt lave inntekter per tilgjengelig 

setekilometer og man ender dermed opp med negativ lønnsomhet. Det samme gjelder ruten til Amsterdam. 

Tallene indikerer at Norwegian har en noe høyere lønnsomhet enn SAS på de norske rutene vi ser på, til tross for 

at RASK ligger noe lavere. Dette kan være et resultat av lavere driftskostnader, men kan også muligens knytte 

seg til at RDC legger for store konsernkostnader på disse rutene for SAS.  
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Figur 15: Inntekter (RASK) og overskudd (PASK) i Euro på utvalgte ruter. Gjennomsnitt for alle selskap perioden 2017-2018. 

 

I figuren over sammenligner vi inntekter (RASK) og overskudd (PASK) på ruter i Norge mot ruter mellom Oslo og 

andre land, samt to utvalgte ruter andre steder i Europa. Igjen ser vi et tydelig mønster der de lengre rutene har 

lavere RASK enn de kortere rutene.  

På rutene fra Oslo til Amsterdam og London konkurrerer SAS og Norwegian med henholdsvis KLM og British 

Airways (også omtalt som BA i rapporten) og Ryanair. Det er med andre ord flere aktører på disse rutene. 

Beregnet gjennomsnittlig lønnsomhet for disse rutene er da også lavere enn for København, og dertil negativ.  

Merk at London-Dublin og Barcelona-Madrid er ruter som ikke er vesentlig lenger enn ruten Oslo-Bergen, men 

beregnet flytid er likevel noe lenger (kan ha med kødannelse å gjøre). RASK er derimot markant lavere på disse 

to rutene. Dette kan indikere at konkurransen er mer intens på disse to rutene sett opp mot Oslo-Bergen. På 

ruten mellom Dublin og London opererer både British Airways, Air Lingus, Ryanair og BA CityFlyer. På ruten 

mellom Barcelona og Madrid opererer Iberia, Vueling, Air Europe i tillegg til konkurranse fra hurtigtog. 
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Beregning av inntekter og kostnader basert på RDC-data 

RDC henter inn data fra flyselskapenes bookingsystemer og andre offisielle kilder. RDC sitter med andre ord ikke på noen 
data som kun RDC har hatt tilgang på. RDC har satt big data i system og kan dermed produsere datasettene i format og med 
informasjon ned på rutenivå.  
 
Alle priser er basert på 

- Tall i EUR 
- Non-stop economy-klasse 
- Lavest tilgjengelig economy-klasse inkludert skatter 
- Pris for én vei, basert på snitt for begge veier 
- Inkluderer ikke mersalg (seter, bagasje etc.) 

 
Alle lønnsomhetstall er basert på:  

- Tall i EUR 

- Inkluderer en kalkulert overhead-kostnad for sentrale tjenester 
- Inkluderer ikke skatter 
- Inkluderer mersalg 
- Antall passasjerer er basert på flyselskapets månedlige «load factor» ganget med månedlig kapasitet 
- Flyplassavgifter for LCCer er like for hvert flyselskap, og er basert på flyselskapenes egne rapporter  
- Flyplassavgifter for nettverkselskaper er basert på flyplassenes offisielle tall 

 

Svakheter i tallmaterialet som man må være oppmerksom på: 

• SAS, BA, KLM og IB er definert som full service carrier av RDC. Disse ligger inne med en relativt høy 
overheadkostnad-faktor på i snitt 20 prosent. Det slår kraftig ut i lønnsomhet på rutene som disse selskapene 
måles på.  

• SAS kommer særlig uheldig ut. Ifølge SAS stemmer det at OSL/CPH-LON har vært dårlig, i lengre tid, men dette 
har snudd fra juli 2018 (både OSL/CPH-LON). SAS har også en større andel transferpassasjerer til LON, samme 
med BA til LON og KLM til AMS. Det kan slå ut i gjennomsnittbillettprisene, når RDC i utgangspunktet kalkulerer 
point-to-point one-way priser fra disse selskapene. Nettverkselskapene får normalt en høyere billettpris på 
transferpassasjerer som skal videre ut i verden, eller kommer fra reise ute i verden, men dette tar ikke RDC-data 
høyde for. Dette trekker i retning av for lav lønnsomhet i tallene. 

• Generelt så har ikke RDC data for FSC-flyselskap lenger tilbake enn til 2017 og dermed kan ikke alle selskap 
sammenlignes tilbake til 2015. 
 

Etter samtaler med flyselskaper har RDC korrigert opp SAS monthly profit rapportene, basert på en 10 prosent høyere 

loadfactor enn tidligere rapporter.  
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3. Oversikt over sentrale avgifter 

Kommersiell luftfart i Europa pålegges en lang rekke særskilte skatter og avgifter. Noen av dem pålegges av 

myndighetene og varierer sterkt fra land til land som:  

• Flypassasjeravgift 

• Støyavgift 

• Avgifter på drivstoff 

• Merverdiavgift  

• Miljøavgifter på CO2, NOx og støy 

I tillegg belastes flytrafikken med en rekke avgifter/gebyrer som går til eierskap og drift av luftfartens 

infrastruktur. Disse varierer fra land til land og delvis fra lufthavn til lufthavn. Avinors avgifter omfatter ifølge 

Avinor (Lufthavnsavgifter 2019) i hovedsak: 

Lufthavnavgifter: 

• Startavgift basert på flyets vekt 

• Passasjeravgift. Inntekten beregnes på grunnlag av antall avreiste passasjerer 

• Sikkerhetsavgift. Inntekten beregnes på grunnlag av antall avreiste passasjerer unntatt 

transferpassasjerer 

Flysikringsavgifter: 

• Underveisavgift basert på flyets vekt og fløyet distanse 

• Terminalavgift for tårntjenester basert på flyets vekt 

Det ville føre for langt å spesifisere alle avgifter for hele Europa over tid. Under er det derfor gjort et forsøk på å 

oppsummere noen viktige trekk ved disse avgiftene.  

3.1. Flypassasjeravgiften 

Flypassasjeravgiften i Norge begynte som en avgift på charterreiser til utlandet 1. mai 1978. I 1994 ble avgiften 

gjort om til en avgift på alle utenlandsflygninger. I 1995 ble det også innført flypassasjeravgift på flyreiser mellom 

Oslo og Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand (strekningene der tog var et realistisk alternativ). Senere 

ble avgiftene endret i både omfang, satser og innkrevingsgrunnlag i 1998, 1999 og 2001. 1. april 2002 ble avgiften 

avskaffet og deretter introdusert igjen 1. juni 2016. Den nye avgiften var ved oppstart NOK 80 per avreisende 

passasjer, per mars 2019 NOK 84 og fra april 2019 NOK 75 for reiser med sluttdestinasjon i Europa og NOK 200 

ellers. En rekke andre land i Europa har lignende avgifter. Storbritannia innførte sin flypassasjeravgift allerede i 

november 1994. PWC (2013 og 2017) har oppsummert avgiftene for 2012 og 2017. På grunn av regler mot 

diskriminering i EØS-området er avgiftsreglene i hvert land generelt like for alle flygninger til alle destinasjoner i 

EØS-området inkludert destinasjoner innenlands. 

I 2012 var det ifølge PWC flypassasjeravgift på flygninger fra 9 land.5 I 2017 hadde Irland og Belgia droppet 

avgiften mens Kroatia, Latvia, Luxemburg og Norge hadde innført den. Senere har Latvia og Luxemburg droppet 

                                                                 

5 Storbritannia, Hellas, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige, Irland og Belgia 
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avgiften igjen. Dermed er det i mars 2019 totalt 10 land i EØS-området inkludert Storbritannia som innkrever 

flypassasjeravgift. De 10 landene og de aktuelle avgiftene for passasjerer på fly til innland og resten av EØS-

området er oppsummert i tabellen under. Det er bare Storbritannia, Frankrike og Hellas som har høyere 

flypassasjeravgift enn Norge. I Italia og Frankrike varierer flypassasjeravgiften mellom lufthavnene. I 

Storbritannia avhenger avgiften av billettklasse. Flere av landene har høyere flypassasjeravgift for flyreiser ut av 

EØS-området eller utover en bestemt distanse. I Sverige er satsene SEK 255-408 for lengre reiser. I Tyskland er 

satsene €23,05-41,49 for lengre flyreiser. I Storbritannia 6-dobles avgiften på lengre flyreiser. I Norge er avgiften 

for flyreiser med destinasjon utenfor Europa NOK 200 fra 1. april 2019. 

Tabell 9: Flypassasjeravgift per avreisende passasjer på flygninger til innen- og utenlandske destinasjoner i hele EØS i mars 
2019 etter land. Kilde: https://secure.airportcharges.com/ 

Land Sats Valuta NOK Merknad 

UK 13/26 £ 149/299 Økonomi/1. Klasse 

Hellas 12 € 117 
 

Norge 84 NOK 84 NOK 75 fra 1.4.2019 

Tyskland 7,38 € 72 
 

Italia 6,5/7,5 € 63/73 Italia/Roma  

Sverige 61 SEK 57 
 

Frankrike 13,55/18,05 € 132/176 Nice/Paris 

Østerrike 3,5 € 34 
 

Kroatia 1,37 € 13 
 

Finland 1 € 10 
 

3.2. CO2-avgift og ETS-kvotesystem 

Flytrafikk mellom lufthavner i EØS-land ble integrert i EU ETS 1. januar 2012. Det innebærer at CO2-utslipp fra 

luftfart i dette området har en pris som avhenger av kvoteprisen på CO2-utslipp. Da luftfarten ble inkludert i 

kvotesystemet i januar 2012 lå kvoteprisen på 6,6 €/tonn CO2. Frem til utgangen av 2017 svingte prisen på CO2-

kvoter mellom 5 og 10 €. Siden 2017 har prisen økt og lå 19.03.2017 på 21 €/tonn CO2, som tilsvarer ca. 50 øre/l 

drivstoff. Ved endring i utslipp er det denne prisen selskapene kjøpe eller selger utslippskvoter for. 

I tillegg blir norsk innenlands luftfart belastet med CO2-avgift på drivstoff. Da luftfarten ble innlemmet i EU ETS 

ble avgiften redusert fra 69 øre/liter i 2011 til 42 øre/liter i 2012. Siden har avgiften blitt økt vesentlig i årene 

2014 (til 56 øre), 2015 (105 øre) og 2018 (128 øre). I 2019 økte denne avgiften til 130 øre/liter. Det tilsvarer ca. 

520 kr/tonn CO2. 

Så vidt oss bekjent har ingen andre land i EØS-området CO2-avgift på flydrivstoff. 

3.3. Merverdiavgift på flytransporttjenester innenlands  

I tillegg til passasjerskatt og CO2-avgift er det også merverdiavgift på innenlands persontransport i Norge. 

Avgiftssatsen var i opprinnelig 6 prosent, men økte senere til 8 prosent. I 2016 ble satsen økt videre til 10 prosent 

og i 2018 til 12 prosent, som er knapt halvparten av regulær sats. SAS og NHO Luftfart har anslått at økningen fra 

8 prosent til 12 prosent innebærer en økning på 500 millioner kroner i innbetalte avgifter.  
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Av de andre landene i EU er det ellers kun Storbritannia, Danmark, Irland, Kypros og Malta som ikke har 

merverdiavgift på innenlandsk luftfart. Satsene varierer fra 3 prosent i Luxemburg til 27 prosent i Ungarn og er 

spesifisert nærmere i tabell 11. 

3.4. Underveisavgifter 

Finansieringen av luftfartens infrastruktur skjer via en lang rekke brukeravgifter. Den eneste brukeravgiften som 

med noen unntak er felles for alle land er underveisavgiften, som går til finansiering av kontrollen av flytrafikk 

(ATV) over Europa. Underveisavgiften avhenger av flyets totalvekt og er proporsjonal med fløyet distanse 

innenfor hver kontrollsone. Modellen for beregning av underveisavgift er felles for hele Europa, men 

beregningen justeres med en grunnsats (unit rate) som varierer mellom kontrollsonene med utgangspunkt i 

kostnadsdekning innenfor hver sone. Underveisavgiften varierer fra 9 til 100 € og ligger for norsk luftrom på 44 €. 

For et fly på 78 MTOW blir avgiften NOK 1748 (med 9,8 NOK/€) for en flytur Oslo-Trondheim (364 km), mens 

tilsvarende distanse koster i underkant av NOK 4 000 i Sveits og mindre enn NOK 400 i kontrollsonen St. Maria 

(havområdene vest for Portugal). 

Figur 16: Underveisavgift i ulike land – Norge i midtsjiktet. Kilde: Eurocontrol – Central Route Charging Office 

 

3.5. Avinors lufthavnavgifter og terminal/tårnavgift 

Avinor driver 44 lufthavner med passasjertall i 2018 som varierer fra 8700 (Værøy) til 28,5 millioner (Oslo). 

Kostnadene per passasjer er langt høyere på mindre lufthavner enn på større lufthavner uten at inntektene per 

passasjer varierer tilsvarende. De fleste av Avinors lufthavner går derfor med underskudd og subsidieres av 

overskudd fra de største lufthavnene. Overskudd fra salg av avgiftsfrie varer og andre kommersielle inntekter 

bidrar sterkt til overskuddet på disse lufthavnene. Kommersielle inntekter utgjør nå over halvparten av Avinors 

totale inntekter. 

Avgiftene på flygninger fra Avinors lufthavner fordeler seg på startavgift, passasjeravgift og sikkerhetsavgift i 

tillegg til en avisingsavgift på enkelte lufthavner. I tillegg kreves det inn terminal/tårnavgift ved lufthavnene. 
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Avgiftssatsene er spesifisert i Tabell 10 nedenfor. For avreisende passasjerer uten transfer er passasjeravgiften 

NOK 48 og sikkerhetsavgiften NOK 60. For transferpassasjerer er det kun en passasjeravgift på NOK 34. For en 

standard flytur fra Oslo til Trondheim med Boeing 737-800 med 149 passasjerer er lufthavnavgiftene 2019 

NOK 21 999 ifølge Avinor. I tillegg kommer underveisavgift, flypassasjeravgift, CO2-avgift og mva. 

Tabell 10: Avinors lufthavn- og terminalavgifter per mars 2019 for fly på 8 MTOW eller mer.  
Kilde: https://secure.airportcharges.com/ 

Navn Gjelder for Per enhet Sats (NOK) 

Startavgift   0-75 MTOW MTOW 62,00 
 

76-150 MTOW MTOW 31,00 
 

>151 MTOW 12,4 

Nattillegg kl. 00-06 Alle Startavgift 50 % 

Terminalavgift OSL, BGO, 
SVG, TRD 

> 8 MTOW (MTOW/50)^0,7 1891,55 

Terminalavgift øvrige 
lufthavner  

> 8 MTOW (MTOW/50)^0,7 1324,09 

Passasjer- og 
sikkerhetsavgifter 

Avreise Passasjer/sikkerhet 108,00 

 
Transfer Passasjer 34,00 

3.5.1. Sammenligning av samlede avgifter for en innlandsflygning. 

Avgiftstrykket knyttet til en flyreise i Europa avhenger av både flytype, belegg, distanse, kontrollsone (land som 

flygningen foregår over), avreiseland og avreiselufthavn. For å vise avgiftstrykket for en innlandsflygning i Norge 

sammenlignet med tilsvarende flygning i andre land viser neste tabell et anslag for samlet avgiftstrykk per 

passasjer fra ulike lufthavner i Europa for en flyreise innenlands med en Boeing 737-800 med 78 MTOW totalvekt, 

149 passasjerer hvorav 20 prosent er i transfer og samme distanse som distansen Oslo-Trondheim (361 km). For 

Norge og Finland er det dessuten forutsatt en enveis billettpris på NOK 750 for fritidsreiser siden disse 

passasjerene må betale mva. For Norges del er dessuten forutsatt et utslipp på 42 kg CO2 per passasjer som 

grunnlag for beregning av CO2-avgift. Mens lufthavnavgiftene i Norge (men ikke terminalavgiften) er felles for 

Avinors 44 lufthavner har mange andre land en avgiftsstruktur som varierer fra lufthavn til lufthavn. Selv svenske 

lufthavner, som drives av en felles operatør, har forskjellige avgifter for forskjellige lufthavner. 

Samlet avgiftsnivå per passasjer i dette tilfellet varierer fra NOK 112 til NOK 617 når alle skatter og avgifter 

unntatt merverdiavgift er inkludert. Tallinn har her lavest samlet avgiftsnivå, mens London LHR har det høyeste 

nivået. Bildet endres noe dersom vi kun ser på lufthavnavgifter og underveisavgift, men Tallinn er fortsatt 

rimeligste lufthavn og London LHR den dyreste. 
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Tabell 11: Beregnede avgifter per passasjer for en flyreise innenlands fra ulike lufthavner6 og innenlandsk sats for mva på 
flybilletter. Kilde: https://secure.airportcharges.com, TØI og «European Commission: VAT rates applied in the Member 
States of the European Union. Situation at 1st January 2019.» 

Lufthavn Lufthavn-/ 
terminal- 

avgift 

Underveis-
avgift 

Delsum Flypassasjer-
avgift 

CO2-
avgift 

SUM 
uten 
MVA 

MVA-sats 
Innenlandsk 

luftfart 

Tallinn 105 7 112 
  

112 20 % 

Lodz 113 11 125 
  

125 8 % 

Helsinki 144 14 158 10 
 

168 10 % 

Warsawa 188 11 199 
  

199 8 % 

Gøteborg 143 14 157 45 
 

202 6 % 

Berlin BER 143 18 160 57 
 

218 19 % 

Sandefjord 121 12 133 67 22 222 12 % 

Stockh. ARN 164 14 178 45 
 

224 6 % 

Oslo 142 12 154 67 22 243 12 % 

Nice 120 17 137 115 
 

252 10 % 

København 240 16 255 
  

255 0 % 

Barcelona 249 18 267 
  

267 10 % 

Amsterdam 257 15 273 
  

273 21 % 

Brussel 303 18 321 
  

321 6 % 

Milano 247 21 268 63 
 

331 10 % 

London STN 173 18 191 149 
 

340 0 % 

Budapest 335 8 343 
  

343 27 % 

Paris CDG 182 17 199 156 
 

354 10 % 

Roma FCO 267 21 288 73 
 

361 10 % 

Wien 349 19 368 27 
 

395 13 % 

Frankfurt 386 18 403 57 
 

461 19 % 

London LHR 453 18 470 147  617 0 % 

 

For Oslo lufthavn viser oversikten at Avinors lufthavnavgifter, terminalavgift og underveisavgift ligger på 

NOK 154/passasjer. Inkludert flypassasjeravgift og CO2-avgift øker avgiftstrykket ekskl. mva til NOK 243. Legger 

vi til mva blir prisen NOK 323 (ved en billettpris på NOK 750). Uten myndighetspålagte skatter og avgifter er Oslo 

den femte rimeligste lufthavnen i tabellen, men inkluderes alle skatter og avgifter (unntatt mva) så er 8 av 

lufthavnene i tabellen rimeligere. Figur 17 illustrerer den totale avgiftsbelastningen på en flyreise Oslo-

Trondheim fordelt på Avinors avgifter og myndighetspålagte (øvrige) avgifter. Her er også mva tatt med. 

                                                                 

6 Samlet avgiftstrykk per passasjer for flyreise innenlands etter avreiselufthavn i et tenkt tilfelle med en flyreise på 
361 km med Boeing 737-800 med 149 passasjerer hvorav 20 prosent er i transfer. 
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Figur 17: Totale avgifter per passasjer på en flyreise innenlands fra Oslo på 361 km med Boeing 737-800 med 149 
passasjerer der 20 prosent er i transfer 2019 inkludert mva. Kilde: Tabell 11 

 

3.6. Avinors kostnadsutvikling over tid 

Riksrevisjonen har fulgt Avinors kostnadsvekst over tid og fant en driftskostnadsvekst på 6,1 prosent per år i 

perioden 2008-2017. Med en passasjervekst på 3,05 prosent per år tilsvarer det 3,15 prosent kostnadsvekst per 

passasjer. Dette er ifølge Riksrevisjonen betydelig høyere enn i andre lufthavnselskaper, som illustrert for 

perioden 2010-2017 i Figur 18 nedenfor. Kostnadsveksten i Avinor skyldes, ifølge Avinor, blant annet 

utbyggingskostnader som følge av sikkerhetsløft på bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner, samfunns-

oppdrag som inngår i kostbasen og kostnader knyttet til omfattende kapasitetsutvidelser på sentrale lufthavner. 

Avinors avgiftsnivå per passasjer har likevel knapt endret seg. Fra 2008 til 2017 viser Avinors årsrapporter en 

inntektsvekst per passasjer fra luftfartsavgifter på kun 0,15 prosent per år. Underveisavgiften er redusert med 

vel 20 prosent siden 2009 og lufthavnavgiftene er endret lite hvis en ser bort fra harmoniseringen av avgiftene 

mellom flygninger til inn- og utland som ble fullført i 2015. 

En del av underdekningen på ca. 3 prosent per år er kompensert med kommersielle inntekter, som økte med 

3,9 prosent per passasjer og medførte en total inntekstvekst på 2 prosent per passasjer per år. Resten av 

underdekningen har gått ut over avkastningen på Avinors egenkapital. Den falt fra 8,3 prosent i 2008 til 

3,4 prosent i 2017. Avgiftsinntektene stod for 56 prosent av Avinors inntekter i 2008 og 48 prosent i 2017. 
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Figur 18: Utvikling i driftskostnader per passasjer i Avinor-konsernet og sju europeiske lufthavnselskaper i perioden 2010-
2017, i lokal valuta, indeksert. Kilde: Riksrevisjonen 

 

3.7. Myndighetspålagte skatter og avgifter i Norge over tid 

Myndighetenes beskatning av luftfarten har økt sterkt de siste 10 årene. På flyreiser til utlandet har beskatningen 

økt fra 0 NOK/avreist passasjer i årene 2003-2015 til 80 NOK i 2016 og videre til 84 NOK inntil 1. april 2019. Fra 

1. april er den norske flypassasjeravgiften 75 NOK ved endelig destinasjon i Europa og 200 NOK ellers. 

Avgiftstrykket på innenlandske flygninger belastes i tillegg med CO2-avgift og merverdiavgift (i likhet med annen 

innenlands persontransport). For tjenestereiser (der mva stort sett refunderes) er avgiftene i vårt eksempel økt 

fra 9 NOK/avreist passasjer i CO2-avgift i 2014 til 106 NOK i CO2-avgift og flypassasjeravgift i mars 2019. For 

fritidsreiser kommer mva i tillegg. Gitt en billettpris på 750 NOK har påløpt mva økt fra 56 NOK/passasjer i 2014 

til 80 NOK i 2019. Dermed har de totale avgiftene for fritidspassasjerer økt fra 65 til 186 NOK/passasjer. 

Figur 19: Myndighetspålagte avgifter per passasjer på en flyreise fra Oslo på 361 km med Boeing 737-800 med 149 
passasjerer, 2009-2019. Kilde: Statsbudsjett 2009-2019. 
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4. AOC, baser og personellorganisering 

Gjennom de seneste ti årene har vi sett en økende tendens i Europa til at flyselskapene, og da særlig LCCene, 

aktivt går ut og velger / setter sammen en flåte med fly og personell basert i ulike land som optimerer drifts-

messige operasjoner og minimerer kostnader. Dette er særlig viktig for de flyselskapene som håndterer ruter 

mellom og fra mange land i EØS-området, dels fordi slike operasjoner krever stor grad av driftsmessig tilpasning 

til et komplekst rutenett, og dels fordi denne typen operasjoner også muliggjør nye former for kostnadsstyring i 

form av lavere kostnader til både arbeidskraft (ansatte) og kapital (fly m.m.).  

Ettersom flyselskapenes valg av land for operatørgodkjenning (AOC) og baselokalisering delvis styres av 

kostnadsforhold og regler knyttet til fleksibiliteten i bruk av arbeidskraft og flåte, er det fra et konkurranse-

perspektiv interessant å kartlegge myndighetsstyrte vilkår som regulerer rammebetingelsene for bruk av AOC og 

baser i ulike europeiske land. De siste årene har spørsmål om base-lokalisering og valg av AOC fått mye 

oppmerksomhet i Europa ettersom det har oppstått tvister mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om regler og 

rettigheter. Blant annet har det vært uklarheter knyttet til hvilket lands (jurisdiksjons) lønns- og arbeidsvilkår 

som gjelder for arbeidskraft som er stasjonert ved et annet lands baser. 

I dette kapittelet drøfter vi nærmere hva en AOC er, hva en base er, samt hva som ligger i flyselskapenes 

organisering av forhold til personell gjennom ulike selskapskonstruksjoner. I kapittel 4.1 gjør vi kort rede for hva 

en AOC og baser omhandler og hvordan flyselskapene ser på dette. I kapittel 4.2 gir vi en kort omtale av 

personellorganisering, mens kapittel 4.3 drøfter lønns- og arbeidsvilkår for personell i utvalgte land der er 

relevant å sammenligne norske forhold opp imot. 

4.1. Flyselskapers driftstillatelser (AOC) og baser 

AOC står for Air Operator’s Certificate og det er en godkjenning gitt av et nasjonalt luftfartstilsyn til en operatør. 

Godkjenningen tillater operatøren å ta i bruk fly i kommersiell trafikk. Sertifikatet angir tekniske og operative 

begrensninger, hvilke fly som kan benyttes og til hvilket formål og flyplasser operatøren kan trafikkere.7 Kravene 

for å få driftstillatelse varierer mellom land, men i EØS-området er det felles-europeiske regler som styrer 

kravene. Det stilles krav til at operatøren har personell, fly, finansielle midler og system på plass for å sikre 

rettigheter og krav til de ansatte, markedet og passasjerer. Selv om det opereres med felles-europeiske krav til 

AOC, er det likevel rom for ulik praktisering av regelverket. I våre samtaler med flyselskap kommer det frem at 

enkelte lands luftfartstilsyn preges av bedre service og større vilje til tilrettelegging enn andre land. Slik variasjon 

kan være med på å påvirke flyselskapenes valg av AOC-tilknytning. En AOC definerer også hvilke bilaterale 

luftfartsavtaler som flyselskapet må forholde seg til. Mange og gode bilaterale avtaler kan bidra til å gjøre en 

AOC med attraktiv enn en annen. 

En base defineres normalt som det geografiske sted, angitt ved en bestemt flyplass, hvor besetning og fly starter 

og avslutter sin arbeidsperiode. Opprettelsen av en base eller avgjørelsen om å søke godkjenning for en ny AOC 

med tilhørende registrering av fly under denne er strategisk viktige avgjørelser som må ses i sammenheng med 

selskapets rutenett, strategi og langsiktige planer. Dersom et flyselskap har behov for personell som er lett 

tilgjengelig for aktivitet ut fra og inn til en spesifikk flyplass, vil det være hensiktsmessig å legge en base på eller 

i nærheten av denne flyplassen. Et flyselskap og tilhørende rutenettverk er et komplekst logistikksystem hvor 

den optimale og mest effektive driftsmessige tilpasningen påvirkes av en lang rekke forhold, der antall baser og 

                                                                 

7 Definisjonen av en AOC er hentet fra Luftfartstilsynets hjemmesider 
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plassering av disse bare er ett av kriteriene. En vurdering av finansielle forhold knyttet til baser, herunder 

kostnader forbundet med ulike lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, er viktig i vurderingen av hvor selskapene 

skal opprette sine baser. Et eksempel er sosiale kostnader og arbeidsgiveravgift som varierer fra i underkant av 

11 prosent i Irland til over 31 prosent i Sverige og hele 45 prosent i Frankrike, mens det er 14,1 prosent i Norge.8 

Som vi skal se nedenfor i delkapittel 4.3 bidrar dette til at det er relativt store kostnadsforskjeller for ansatte, 

avhengig av hvilket land basen er lokalisert i. Dette gjelder særlig for kabinpersonell der lønnsforskjellene er store 

mellom land. For piloter varierer kostnadene mellom land i Europa mindre. Et tredje moment er betydningen av 

tilgang på nye markeder og trafikkrettigheter. 

SAS og Norwegian oppgir til dels ulike hensyn som avgjørende for valg av antall baser og plasseringen av disse 

samt hvor mange AOC hvert selskap har. Dette kommer vi nærmere innpå nedenfor. Nedenfor redegjør vi først 

kort for hvor Norwegian og SAS, med sine respektive datterselskaper, samt Widerøe har baser og driftstillatelser 

(AOC). 

4.1.1. Scandinavian Airlines AB 

Scandinavian Airlines AB (SAS) har en såkalt fellesskandinavisk driftstillatelse. Dette skyldes en særavtale mellom 

de skandinaviske landene fra gammelt av. En slik felles driftstillatelse er unikt for SAS og ingen andre selskaper i 

Europa har noe tilsvarende. Denne spesielle AOCen tillater at SAS kan flytte fly og mannskap mellom Norge, 

Sverige og Danmark. Den spesielle konstruksjonen gjør også at SAS, gjennom kun én AOC, får tilgang til alle 

trafikkrettighetene fra de tre landene. Det er dette selskapet som representerer hovedvirksomheten til SAS og 

det er her hovedtyngden av flyflåten og selskapets produksjon foregår. SAS fraktet ca. 24 millioner passasjerer i 

2018. I Norge har SAS baser i Oslo, Stavanger og Trondheim, men selskapet er i forhandlinger med fagforeningene 

om avvikling av de to basene i Stavanger og Trondheim som trolig forsvinner i løpet av året.  

Scandinavian Airlines Ireland Limited (SAIL) har en driftstillatelse (AOC) i Irland og besetningen knyttet til denne 

tillatelsen har base i London9 og Malaga. Selskapet fikk driftstillatelsen i 2017 og begrunnelsen for opprettelsen 

av selskapet er ifølge SAS at det var en helt nødvendig tilpasning for å kunne møte den harde konkurransen på 

ruter til og fra London. En av SAS sine viktigste nettverksdestinasjoner er Heathrow hvor de i dag, ifølge SAS selv, 

er blant de største selskapene målt i frekvenser. I flere år opplevede selskapet en forverring i lønnsomheten på 

å fly til London, og SAS var det eneste selskapet som fløy dit på skandinaviske betingelser hva gjelder lønns- og 

arbeidsvilkår. For å snu denne utviklingen og stille sterkere i konkurransen ble det opprettet et selskap med lisens 

i Irland og med en lokal base i UK. SAS har mellom 8 og 10 fly med tilhørende mannskap registrert under SAIL og 

i 2018 fraktet dette selskapet nesten 1 million passasjerer. 

4.1.2. Norwegian Air Shuttle ASA 

Norwegian Air Shuttle ASA har i dag til sammen seks driftstillatelser (AOCer). De har to AOCer i Norge registrert 

på henholdsvis Norwegian Air Norway AS (NAN) og morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA (NAS), en AOC-lisens 

i Irland tilhørende selskapet Norwegian Air International Limited (NAI) med base i Dublin, en AOC for Norwegian 

UK (NUK) med base i London, en AOC for Norwegian Air Argentina (NAA) med base i Buenos Aires og de har nylig 

fått en AOC-lisens i Sverige tilhørende selskapet Norwegian Air Sweden (NSE). I Norge har selskapet base i Oslo, 

                                                                 

8 https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-security-employer-
tax-rates-table.html  
9 Informasjon fra jobbannonser tilsier at SAS Ireland Ltd benytter bemanningsselskapet CAE Parc Aviation for 
rekruttering av flygende personell i London. 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-security-employer-tax-rates-table.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-security-employer-tax-rates-table.html
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Bergen, Trondheim og Stavanger samt et kundesenter i Tromsø. Norwegian har også en base for piloter i 

København. Selskapet har i dag to AOC i Norge, men dette skal reduseres til én da morselskapet skal bli et 

holdingselskap på sikt. Videre har selskapet et ønske om å kun ha én AOC innen EU, men hvor denne blir 

tilhørende og når er ikke avklart. Norwegian benytter både egne ressursselskaper og eksterne bemannings-

selskaper for piloter og kabinansatte på baser i utlandet. 

Norwegian sier selv at formålet med å ha flere driftstillatelser og etablering av baser utenfor Norge skyldes et 

ønske om tilgang på nye markeder og trafikkrettigheter. EU har Open Sky-avtaler med mange land, noe som 

åpner for ett europeisk AOC for NAS, men det er fremdeles en rekke land som for eksempel Brasil som ikke har 

en Open Sky-avtale med EU. Da må NAS ha AOC i det EU-landet som de skal fly til Brasil fra, som UK, hvor NAS 

startet å fly mellom Gatwick og Rio de Janeiro i slutten av mars. I forbindelse med at selskapet fikk en drifts-

tillatelse i Sverige uttalte Bjørn Kjos at selskapet nå vil få et sterkere fotfeste i Skandinavia og tilgang til flere 

trafikkrettigheter slik at de kan lansere nye direkteruter som aldri har blitt flydd før.10  

Ifølge Norwegian er det en misforståelse å anta at opprettelse av baser utenfor Norge kun handler om reduserte 

lønnskostnader. Lavere lønnskostnader er bare én av flere faktorer i en slik sammenheng. Videre viser de til at 

piloter koster omtrent det samme hvor som helst i verden og at Norwegian i disse dager velger å stenge baser i 

Spania til fordel for norsk mannskap, selv om norsk kabin koster omtrent det dobbelte av spansk.11 

4.1.3. Widerøes Flyveselskap AS 

Widerøe har i dag kun én AOC i Norge for sin virksomhet og selskapet har baser i Sandefjord, Bergen, Bodø, 

Tromsø og Oslo samt en mindre teknisk base i Florø. 

4.2. Personellorganisering 

Etter hvert som konkurransen i en stadig mer globalisert luftfartsnæring har strammet seg til har flyselskapene 

funnet ulike måter å organisere driften, herunder ansettelse av personell. 

Norwegian har valgt en annen organisering av sitt personell enn hva SAS har gjort ved at de fleste ansatte i 

Norwegian i dag er ansatt i et datterselskap (crew management services) som er 100 prosent eid av Norwegian. 

Formålet og fordelen med denne løsningen, slik Norwegian ser det, er at de ansatte i større grad har mulighet til 

å fly på ruter under de ulike AOCene tilhørende Norwegian. For selskapet vil det gi en økt fleksibilitet i 

anvendelsen av en svært viktig ressurs i produksjonen samtidig som det blant annet bidrar til reduserte 

administrasjonskostnader. 

4.3. Lønns- og arbeidsvilkår 

Omtalen av lønns- og arbeidsvilkår i denne rapporten er delvis hentet fra en selvstendig rapport, utarbeidet av 

AFI ved OsloMet på oppdrag for Samferdselsdepartementet, som fremlegges for utvalget samtidig med denne 

rapporten.  

                                                                 

10 Kilde: https://www.hangar.no/norwegian-fikk-ny-aoc-lisens-lanserer-norwegian-air-sweden/  
11 Norwegian annonserte i starten av 2019 at selskapet skal legge ned flere baser i Europa og kutte en rekke ruter som 
et ledd i en prosess med å øke lønnsomheten. Det gjelder blant annet basene på Mallorca, Tenerife, Gran Canaria og i 
Roma samt basen for langdistansepiloter i Amsterdam. 

https://www.hangar.no/norwegian-fikk-ny-aoc-lisens-lanserer-norwegian-air-sweden/
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Lønns- og arbeidsvilkår trekkes ofte fram som en viktig forklaring for hvorfor flyselskaper velger å opprette baser 

i det relativt heterogene europeiske markedet, og vi vil her vise til nivåforskjeller mellom Norge og utvalgte 

europeiske land det er naturlig å sammenligne seg med. Av hensyn til tilgang på informasjon, strategisk 

baseplassering og AOC, har vi samlet systematisk informasjon om lønnsnivåer, lønnsstrukturer, sosiale kostnader 

og pensjonsrettigheter fra Irland, Storbritannia og Spania. Det viste seg krevende å innhente tilstrekkelig 

informasjon fra disse landene, så vi har også valgt å supplere sammenligningene med en del andre europeiske 

land. Vi baserer sammenligningene på informasjon fra arbeidstakerorganisasjoner, flyselskaper, jobbannonser, 

Eurostat og utvalgte nettsteder. Sammenligningene baserer seg på en kombinasjon av tariffavtaler med bilag, 

informasjon fra flyselskaper og arbeidstakerorganisasjoner, offentlig tilgjengelige kilder som jobbannonser, samt 

noe informasjon fra frivillig driftet pilotnettsted som har informasjon om lønn, pensjon og arbeidstid fra nesten 

samtlige europeiske flyselskaper.12  

Det er mange variabler som inngår i sammenligninger av lønnsnivået mellom ulike land i Europa, og blant de 

viktigste forholdene å være klar over er hvordan det generelle prisnivået på varer og tjenester står i forhold til 

lønnsnivået for å kunne vurdere kjøpekraft. Som et utgangspunkt viser vi her Eurostats beregninger av hvordan 

landene som sammenlignes her ligger i forhold til et gjennomsnitt i Europa. 

Tabell 12: Prisnivå på varer og tjenester i Irland, UK, Spania og Norge i 2018. Kilde: Eurostat 

Prisnivå varer og tjenester av EU-28  % av gjennomsnittet for EU-28 (100) 

Irland 127 

UK 116 

Spania 92 

Norge 149 

 

Fra denne tabellen fremgår det altså at prisnivået i Spania ligger godt under norsk nivå. Samtidig er Irland på et 

høyt nivå i europeisk sammenheng, og vi må også huske på at London-området ligger godt over det britiske 

snittet som her vises i tabellen. Forskjellene i levekostnader mellom Norge, Irland og UK er derfor ikke vesentlig 

forskjellige. Det er imidlertid ikke alltid en match mellom det gjennomsnittlige prisnivået og gjennomsnittlig 

inntekt. Ifølge nasjonale statistikkbyråer er gjennomsnittlig årslønn i Storbritannia ca. 60 prosent av norsk 

gjennomsnittlig årslønn, Irland har ca. 79 prosent av norsk gjennomsnittslønn, mens Spania kun har ca. 40 

prosent av norsk lønn. Kjøpekraften for en gjennomsnittsinnbygger i de tre landene er dermed svakere enn i 

Norge, og spesielt gjelder dette for Spania. I Norge (for befolkningen som helhet) var gjennomsnittlig årslønn i 

2017 på NOK 535 90013. En gjennomsnittslønn i industrien, som benyttes som referansekategori av Teknisk 

Beregningsutvalg, var NOK 589 000 per år. 

Skattetrykket er også noe forskjellig i de ulike landene, selv om de alle har systemer for progressiv skatt. I Irland 

betales 20 prosent skatt av inntekt under 35 300 Euro i året, mens satsen er 40 prosent over dette beløpet. I 

Storbritannia er det ikke skatt på inntekt opptil 11 850 GBP i året, det er 20 prosent skatt på inntekt mellom 

                                                                 

12 Vi refererer her til nettstedet http://www.pilotjobsnetwork.com/ Bruk av denne kilden har blitt sjekket med kontakter 
i arbeidstakerorganisasjoner i Norge og Europa, og vi sjekker også informasjonen som er tilgjengelig med annen 
informasjon vi har fått tilgang til. 
13 https://www.ssb.no/statbank/table/11417/tableViewLayout1/ 
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GBP 11 850 og 46 350, og det er 40 prosent skatt på inntekt mellom GBP 46 350 og 150 000. I Spania er systemet 

noe mer finmasket. Her er det 19 prosent skatt inntil EUR 12 450, EUR 12 450-20 200 skattlegges med 24 prosent, 

EUR 20 200-35 200 har 30 prosent skatt, EUR 35 200-60 000 har en sats på 37 prosent, mens alt over EUR 60 000 

i årlig inntekt har 45 prosent skatt. I beregningene vi har gjort i dette dokumentet utregnes også en del andre 

forhold, som minstefradrag og lignende, som gjør at satsene effektivt sett blir noe lavere.14  

Spania har altså et noe mer progressivt system enn de andre landene, Irland har relativt høy skatt på høy inntekt, 

mens UK har lavere skatt for høyinntektsgruppene. En pilot med høy inntekt (tilsvarende ca. NOK 1,2 millioner) 

kan vente å betale mellom 40 og 50 prosent skatt i Irland, mens nivået vil være om lag 30-35 prosent i 

Storbritannia. Til sammenligning viser en utregning på Skatteetatens skattekalkulator15 at en pilot med inntekt 

på 1,2 millioner har mellom 35 og 40 prosent i total skatt i Norge, avhengig av øvrig formue eller gjeldsbyrde. For 

lavinntektsgruppene er det mindre forskjeller, men Irland ser ut til å ha det laveste skattenivået for kabinansatte 

med årslønn tilsvarende NOK 250 000. Etter det vi kan se ligger ikke Norge noe særlig over skattenivået til UK og 

Spania, som vil være i overkant av 20 prosent skatt for årsinntekt på NOK 450 000 for en person som har 1 million 

i boliggjeld. 

Som nevnt må en sammenligning av arbeidskostnader også ta høyde for de obligatoriske arbeidsgiveravgiftene 

(sosiale kostnader) i hvert land. UK har i dag en arbeidsgiveravgift på 13,8 prosent av bruttolønn, Irland har en 

sats på 10,85 prosent, mens Spania ligger betraktelig høyere med 29,9 prosent. Til sammenligning er den norske 

arbeidsgiveravgiften på 14,1 prosent.  

Til slutt er det også viktig å nevne hvilke pensjonsrettigheter som gjelder for hvert land. Pensjonsinnbetalinger 

fra arbeidsgiver er obligatorisk i Storbritannia, og satsen heves til minimalt 3 prosent av inntekt fra 1. april 2019. 

I Spania og Irland er det ikke tilsvarende lovfestede rettigheter til pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver, men det 

finnes gunstige skatteordninger for selskaper som velger å gjøre dette. Ellers reguleres pensjon av tariffavtaler 

på selskapsnivået.  

4.3.1. Lønn for piloter i Irland, UK, Spania og Norge 

Gjennomsnittslønnen for piloter i Norge i 2018 var ifølge NHOs lønnsstatistikk NOK 1 117 328 per år.16 Dette er 

et tall som inkluderer all lønnsinntekt per år, inkludert faste tillegg, bonus og uregelmessige tillegg. Sammenlignet 

med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i Norge (TBU-standard 2018) var utviklingen prosentvis svak mellom 

2007 og 2014, men har fått et markant løft siden 2015.  

NHOs lønnsstatistikk skiller ikke mellom kapteiner og styrmenn, og det er viktig å være klar over at det er 

markante lønnsforskjeller mellom disse gruppene. Ifølge AFIs egen survey17 hadde kapteiner en gjennomsnitts-

lønn per år inkludert tillegg på NOK 1 245 619 i 2018. Øverste 5 prosent av kategorien lå på ca. NOK 1,6 millioner, 

mens nederste 5 prosent av kategorien lå på ca. NOK 800 000. Ifølge surveyen hadde styrmenn en årlig gjennom-

snittslønn inkludert tillegg på NOK 735 737 i 2018. Her lå øverste 5 prosent på NOK 1,1 millioner per år, mens 

                                                                 

14 Vi benytter oss av skattekalkulatorer som https://salaryaftertax.com/ie, https://www.gov.uk/estimate-income-tax, 
https://skattekalkulator.app.skatteetaten.no/#/skattesubjekt 
15 https://skattekalkulator.app.skatteetaten.no/#/ 
16 Vi benytter NHOs statistikk fordi denne skiller mellom passasjertrafikk og annen trafikk, noe SSBs tall ikke gjør.  
17 Selvoppgitt årsinntekt i 2018 inkludert tillegg. Survey gjennomført i mars 2019, med svar fra totalt 889 piloter og 
1031 kabinansatte. For detaljer, se Underthun, A. & Ingelsrud, M.I. (kommer i 2019). Lønns- og arbeidsforhold i norsk 
luftfart: En kartlegging. AFI-rapport 2019:xx, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Storbyuniversitetet. 

 

https://salaryaftertax.com/ie
https://www.gov.uk/estimate-income-tax
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laveste 5 prosent av kategorien har et snitt på NOK 470 000 inkludert tillegg per år. Som vi ser er det derfor et 

stort spenn i hvor mye en pilot tjener i Norge når vi inkluderer tillegg, fra ca. NOK 450 000 per år for styrmann til 

i overkant av NOK 1,6 millioner for kapteiner med høyest ansiennitet18. Dette spennet bekreftes av tariffavtaler 

med lønnsbilag.  

De fleste norske piloter mottar i dag innskuddspensjon. Arbeidsgiver dekker mellom 13-15 prosent innskudd til 

pensjonsordning fra arbeidsgiver. Dette tilsvarer nær maksimalsatsene i Norge.  

Vi har mottatt informasjon om lønnsnivået i ulike typer selskaper som opererer i Irland, Storbritannia og Spania, 

men det er viktig å være klar over at informasjonen ikke nødvendigvis er statistisk representativ. Likevel virker 

nivåene vi oppgir rimelige etter å ha sammenlignet en rekke selskaper på tvers av land. En generell observasjon 

er at lønnsnivået for piloter, og spesielt kapteiner, ikke er lavere enn i Norge. Lønnsnivået i nettverksselskapene 

er også generelt høyere enn i lavprisselskapene. Før vi kommer inn på konkrete lønnsforskjeller er det også viktig 

å påpeke en del strukturelle forskjeller som spiller inn på lønn. For det første virker det å være en vesentlig 

forskjell mellom nettverksselskaper og lavprisselskaper i måten lønnsstrukturen er bygd opp. I nettverks-

selskapene er det vanlig med lønnstrinntabeller som i stor grad er styrt av ansiennitet. Lavprisflyselskapene har 

normalt også lønnsstiger avhengig av hvor mange år piloten har vært i arbeid og om piloten har oppnådd opprykk 

til kaptein, men har ofte færre trinn. Slik sett går opprykk også ofte raskere i lavprisselskapene sammenlignet 

med nettverksselskapene. Vi har også sett eksempler på at det ikke er lønnsstiger, men at lønnsinnplasseringen 

er flat for hver kategori (for eksempel junior styrmann, styrmann, kaptein, seniorkaptein). For det andre er 

lønnen i lavprisselskaper i større grad basert på en kombinasjon av grunnlønn og variabel lønn knyttet til 

blokktid. Blokktid er et bransjebegrep som betyr tiden fra bremseklossene fjernes fra flyets hjul på avgangs-

flyplass til bremseklossene settes på flyets hjul på ankomstflyplassen. Blokktid kalles også gjerne for flytid. 

Variabel sammensetning av lønn basert på grunnlønn og incentivbasert, variabel lønn påvirker sammen-

ligningene. 

Nettverksselskaper 

Vi har mottatt informasjon om nettverksselskaper basert i Irland, Nederland, UK og et anonymt land19, men har 

dessverre ikke fått tilgang til direkte informasjon fra nettverksselskaper i Spania. I tillegg til informasjon fra 

arbeidstakerorganisasjoner har vi benyttet noe informasjon fra et pilotnettsted som ifølge flere av våre 

informanter opererer med relativt presis informasjon.20  

Hvis vi først ser på nivåene som er i typiske nettverksselskaper i UK, Nederland og Irland ser vi at topplønn for 

short-haul kapteiner ligger om lag 20-30 prosent over gjennomsnittet av de 5 prosent best betalte i Norge (fra 

survey), men nivået kan i noen tilfeller også være høyere der kapteinene mottar mer variabel lønn for blokktid 

eller sektortillegg. Long-haul-kapteiner mottar noe høyere lønn enn det igjen. Nettverksselskapet fra et mindre 

europeisk land har et topplønnsnivå for kaptein som er om lag 90 prosent av norsk nivå. 

 Topplønna for styrmenn i nettverksselskaper i UK og Irland er også høyere enn norsk nivå. Med ca. 10 års 

ansiennitet finner vi at short haul-styrmenn (såkalte «First Officers») mottar om lag 20-40 prosent over norsk 

nivå, mens lønn etter ca. 3 års ansiennitet er hele 40 prosent høyere i det ene selskapet vi har sjekket, mens to 

                                                                 

18 På grunn av inndelingen etter stilling (kaptein, styrmann, purser/senior kabinansatt, kabinansatt) benytter vi i 
hovedsak AFIs survey som sammenligningsgrunnlag, men vi ser også på nivåer som fremgår av tariffavtaler.  
19 Informasjon fra andre arbeidstakerorganisasjoner i Europa via Norsk Flygerforbund/European Cockpit Association 
20 http://www.pilotjobsnetwork.com/operatorlist.php?reg=Europe 
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andre selskaper ligger om lag 20 prosent over for topplønn styrmenn, og ca. 20 prosent over nivået for styrmenn 

med 3 års ansiennitet. I selskapet fra et mindre europeisk land er lønnsnivået noe under norsk nivå for styrmenn.  

Det er en viss andel variabel lønn i nettverksselskapene vi har sett på, men den begrenser seg gjerne til ca. 10-

15 prosent for kapteiner og 15-20 prosent for styrmenn. Unntaket er selskapet fra et mindre europeisk land, der 

pilotene har fra 25 til 35 prosent av lønna koblet til produserte blokktimer.  

Alle nettverksselskapene vi har informasjon fra benytter lønnsstiger som baserer seg på ansiennitet, flytimer og 

utsjekk. 12-20 trinn er vanlig. Som i Norge er det vanlig å stige med ett trinn per år, og som i Norge er det vanlig 

å bytte stige ved kapteinsutsjekk.  

Pensjonsbetingelsene i nettverksselskapene i Irland, UK og Nederland er like bra eller bedre enn i Norge for 

piloter – med innskuddsprosenter mellom 15 og 30 prosent. Selskapet fra et mindre europeisk land bidrar ikke 

med pensjonsinnskudd. Her må pilotene selv dekke dette.  

Lavprisselskaper og «wet lease»-selskaper 

Vi har mottatt informasjon om utvalgte lavprisselskaper fra mange av de samme kildene som for nettverks-

selskapene, men har i tillegg fått informasjon direkte fra flyselskaper. I tillegg til informasjon fra lavprisselskaper 

i Irland, UK og Spania og Tyskland har vi også valgt å vurdere lønnsnivåer og betingelser for utvalgte selskaper 

som tilbyr wet-lease-tjenester til andre europeiske flyselskaper, uavhengig av opprinnelsesland.  

Lavprisflyselskapene har normalt også lønnsstiger avhengig av hvor mange år i arbeid og opprykk, men har ofte 

færre trinn. Slik sett går opprykk også ofte raskere i lavprisselskapene sammenlignet med nettverksselskapene. 

Vi har også sett eksempler på at det ikke er lønnsstiger, men at lønnsinnplasseringen er flat for hver kategori (for 

eksempel junior styrmann, styrmann, kaptein, senior kaptein). 

For lavprisselskaper i Irland, UK og Tyskland finner vi at kapteiner med lengre ansettelsesforhold er på et 

lønnsnivå som er relativt likt norsk toppnivå (gjennomsnitt av alle flyselskaper), mens eksemplene vi har fra 

Spania ser ut til å indikere et lavere nivå, der kapteiner i ett selskap tjener om lag 90 prosent av norsk 

gjennomsnittslønn for kapteiner (i overkant av NOK 1 million), mens et annet selskap indikerer et lavere nivå (ca. 

70 prosent av norsk grunnlønn). Kapteiner er i hovedsak fast ansatte i lavprisselskapene.  

For styrmenn er det noe vanskeligere å sammenligne ettersom denne gruppen i større grad har variabel lønn, 

for eksempel basert på antall flytimer eller antall sektorer de flyr. Noen lavprisselskaper har en relativt lav andel 

variabel lønn (ca. 20 prosent), mens vi får inntrykk av at enkelte selskaper kun opererer med variabel lønn – 

piloten får altså kun betalt for antall produserte timer (flytimer), diett og eventuell bonus.  

Nivåmessig er ett av selskapene vi har sett informasjon fra om lag 75 prosent av norsk gjennomsnittslønn for 

styrmann når alle variable tillegg er tatt med, mens et annet selskap ligger på om lag 50 prosent av norsk 

gjennomsnittslønn for styrmann. Unntaket er lavprisselskapet i Tyskland som betaler omtrent samme lønn til 

styrmenn som i Norge. Generelt virker det dermed som at lønnsnivået for styrmenn i lavprisselskaper ligger noe 

under norsk nivå. I enkelte lavprisselskaper er det også større inntektsusikkerhet fordi lønna i hovedsak er 

variabel. I lavprisselskaper kan dette noen ganger knyttes til en status som «kontraktspilot» som ikke har fast 

ansettelse eller garantert minimumsinntekt.21 Vi ser fra vår informasjon om bemanningsselskaper som leverer 

                                                                 

21 Den såkalte «Gent-rapporten» fra 2015 viser at lavprisselskaper i mye større grad enn nettverksselskaper benytter 
indirekte, eller det som ofte blir kalt «atypiske» ansettelser. Mens 79 prosent av piloter i nettverksselskaper oppga fast, 
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pilottjenester til flyselskaper at disse typisk må matche betingelsene til kapteiner som har direkte ansettelser, 

men at styrmenn altså ikke mottar samme kompensasjon. Dette kan settes i sammenheng med at det har vært 

tilstrekkelig med styrmenn i det europeiske markedet. Samtidig ser det ut til at styrmenn kan få bedre 

forhandlingsposisjon framover, gitt at selskapene har blitt mer oppmerksomme på betydningen av god og stabil 

pilotrekruttering. Det kan også bety at flere styrmenn blir fast ansatt i flyselskapene.  

Pensjonsbetingelsene i lavprisselskapene vi har sett informasjon fra indikerer et markant lavere nivå enn i 

nettverksselskapene i Irland, UK, Tyskland og Nederland, men det er også styrt av de nevnte nasjonale 

reguleringene for pensjonsinnskudd. Selskapene vi har sett informasjon fra Irland og UK viser et innskuddsnivå 

på mellom ca. 5 og 8 prosent, mens selskapene basert i Spania ikke tilbyr pensjonsinnskudd. Som nevnt er dette 

heller ikke obligatorisk i Spania. Vi har ikke informasjon om pensjon fra selskapet i Tyskland. 

Vi har mottatt informasjon fra ett typisk wet-lease-selskap, altså et selskap som leaser ut fly med mannskap til 

andre flyselskaper. Her får vi inntrykk av at lønnsnivået er lavere. En kaptein med topplønn i selskapet tjener om 

lag 70 prosent av norsk gjennomsnittlig kapteinlønn, mens styrmann (FO) også ligger på om lag 70 prosent av 

norsk gjennomsnittslønn. Vi får imidlertid inntrykk av at lønnen delvis avhenger av oppnådde blokktimer. Det 

samme wet-lease-selskapet har både direkte ansatte piloter og piloter som leies inn fra bemanningsselskap, men 

lønnsnivået ser ikke ut til å være lavere for de innleide pilotene.  

Wet-lease-selskapet har pensjonsordning for pilotene, men det er vanskelig å tyde nivået ut ifra informasjonen 

vi har. Selskapet opererer ellers med 3 nivåer for kaptein og 3 nivåer for styrmann 

Samlede vurderinger av arbeidskostnader for piloter i Irland, UK og Spania 

I en sammenligning av hvilke samlede pilotkostnader selskapene har, må vi både beregne direkte lønnsutgifter, 

pensjonsutgifter og sosiale kostnader/arbeidsgiveravgift. Som vi har vist over, har nettverksselskapene omtrent 

de samme pensjonsutgiftene som hjemlige selskaper i Norge, mens lavprisselskapene har et lavere kostnadsnivå 

for pensjon. Med utgangspunkt i KPMGs oversikt over sosiale kostnader/arbeidsgiveravgiftsnivåer i de relevante 

landene22 ser vi at det er relativt små forskjeller mellom nivået i Irland (10,85 prosent), Norge (14,1 prosent) og 

Storbritannia (13,8 prosent). I Spania er det imidlertid en langt høyere sats på 29,9 prosent av brutto 

lønnsinntekt. Dette påvirker sannsynligvis både lønnsnivået og lønnsstrukturen (høyere variabel del av lønnen) 

for piloter i Spania, og basepolitikken til flyselskaper i Europa. 

Arbeidstidsordninger for piloter 

Det er svært viktig for flyselskaper å utnytte tilgjengelig mannskap og utstyr på en optimal måte. Her kommer 

arbeidstidsordninger inn som en vesentlig dimensjon. Det er imidlertid ikke fritt fram for flyselskapene, for 

arbeidstid er regulert av de felleseuropeiske fly- og hviletidsbestemmelsene. Dette innebærer blant annet at en 

pilot skal ha et minimum av hvile etter tjeneste og at piloten kan fly et maksimalt antall timer i løpet av en 28-

dagers periode eller ett kalenderår. Ifølge de felleseuropeiske fly- og hviletidsbestemmelsene (FTL) er denne 

begrensningen på 900 timer per kalenderår, men ifølge flyselskapene vi har vært i kontakt med er det uvanlig at 

pilotene når denne grensen. SAS og Norwegian har begge gjennomsnittlig antall flytimer per pilot mellom 650 

                                                                 

direkte ansettelse i flyselskapet, var det kun 52 prosent som var fast ansatt i flyselskapet blant pilotene som jobbet for 
lavprisselskaper. Se Jorens, Y., et al. (2015). Atypical forms of employment in the Aviation Sector. European Social 
Dialogue.https://www.eurocockpit.be/sites/default/files/report_atypical_employment_in_aviation_15_0212_f.pdf  
22https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-security-employer-
tax-rates-table.html 

https://www.eurocockpit.be/sites/default/files/report_atypical_employment_in_aviation_15_0212_f.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-security-employer-tax-rates-table.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-security-employer-tax-rates-table.html
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og 700 timer per år, mens lavprisselskaper vi har vært i kontakt med andre steder i Europa ligger på mellom 750 

til 800 flytimer per kalenderår.  

For piloter kan vi lage et skille mellom faste turnuser på den ene siden og variable turnuser på den andre. En fast 

turnus innebærer at det er et forutsigbart mønster mellom tjenestedager og fridager. En vanlig modell er 5 dager 

tjeneste, etterfulgt av 4 fridager. En annen modell er en såkalt variabel turnus. I en slik turnus vet ikke piloten 

hvilke dager neste måned som er tjenestedager før senest 14 dager før denne måneden. Så lenge flyselskapet 

følger de felleseuropeiske fly- og hviletidsbestemmelsene eller tariffavtalen som regulerer dette på selskapsnivå 

kan dermed turnusen varieres fritt. Eksempelvis kan dette bety 4 dager tjeneste etterfulgt av 2 dager fri, deretter 

3 dager tjeneste og 2 dager fri, deretter 5 dager tjeneste. I intervjuer med flyselskaper har vi inntrykk av at den 

variable turnusen er mer fleksibel for selskapene, mens det fra pilotene sin side er bedre og mer forutsigbart 

med fast turnus. Her er det imidlertid også forskjeller mellom type selskaper. Nettverksselskaper som har et 

større behov for fleksibilitet for å tilpasse seg businessmarkedet har typisk mer å hente ved å benytte variabel 

turnus, mens lavprisselskapene i større grad kan planlegge sin rutestruktur ut ifra fast turnus.23 

I Norge benytter Norwegian og Widerøe fast turnus for piloter, mens et flertall av pilotene i SAS er på variabel 

turnus. På sine baser i Europa benytter imidlertid Norwegian i størst grad variabel turnus for sine piloter.24  

Informasjonen vi har fra andre europeiske selskaper gir ikke grunnlag for en generalisering av hvilke 

arbeidstidsordninger som benyttes av hvilke selskaper, men en tendens ser ut til å være at variabel turnus er noe 

vanligere i nettverksselskaper. Samtidig ser vi også at lavprisselskaper benytter denne ordningen. Her kan det 

også være variasjoner innad i hvert selskap, for eksempel ved at piloter med lengre ansiennitet har rett til å velge 

fast turnus, mens yngre piloter må jobbe variabelt.  

4.3.2. Lønn for kabinansatte i Irland, UK, Spania og Norge 

Ifølge NHOs lønnsstatistikk hadde kabinansatte i Norge en gjennomsnittlig brutto årslønn inklusive tillegg på 

NOK 417 739 i 2017. Sammenlignet med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i Norge (TBU-standard 2018) har 

kabinansatte hatt svak lønnsutvikling med kun om lag 10 prosents total lønnsvekst mellom 2007 og 2017 (målt 

fra 2007). Til sammenligning hadde piloter en prosentvis lønnsvekst på om lag 30 prosent i samme periode, mens 

den prosentvise lønnsveksten i industrien var 44 prosent fra 2007 til 2017.  

På samme måte som for piloter har AFIs egen survey brutt ned kabinansatte i to stillingskategorier: Senior cabin 

crew (SCC) (purser eller annen ansvarlig stilling i kabin) og vanlig cabin crew (CC). SCC hadde ifølge AFIs survey en 

gjennomsnittlig brutto årslønn inklusive tillegg på NOK 523 463 i 2018. Øverste 5 prosent av denne stillings-

kategorien hadde årslønn inklusive tillegg på NOK 700 000, mens den laveste gruppen hadde NOK 376 000. 

Ordinære kabinansatte hadde gjennomsnittlig lønn på NOK 427 628. Her lå den best betalte gruppen (øverste 

5 prosent) på NOK 570 000 i gjennomsnitt, mens den lavest betalte gruppen (også 5 prosent laveste) oppga 

NOK 300 000 i total brutto årslønn inklusive tillegg. Alle tallene for surveyen er oppjustert til tilsvarende som 

heltidsansatt. 

Kabinansatte i Norge har omtrent samme pensjonsrettigheter som piloter, men satsene varierer noe for enkelte 

selskaper. Når piloter og kabinansatte er ansatte i samme selskap (som for SAS og Widerøe) er det samme 

                                                                 

23 Samtale med SAS, januar 2019 
24 Per april 2019 virker det som at deler av Norwegians pilotarbeidsstokk i Europa vil bli tilbudt fast turnus (5-4). 
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pensjonsavtale som gjelder. Norwegians ressursselskaper Pilot Services Norway og Cabin Services Norway har 

ikke samme pensjonsavtale. Felles er imidlertid at satsene er relativt høye.  

Sammenligningsgrunnlaget vårt for kabinansatte i nettverksselskapene er noe mer begrenset enn for piloter25, 

og vi benytter oss derfor av flere sekundærkilder, hvor Steer Davies Gleave (2015) rapport for EU-kommisjonen 

og Harvey & Turnbulls rapport for ETF og EU-kommisjonen26 har mye relevant informasjon. I begge rapporter får 

vi inntrykk av at kabinansatte i de etablerte selskapene har måttet gå med på omstrukturering av lønnsstruktur. 

For eksempel viser Steer Davies Gleave til at British Airways etablerte en ny «cabin crew fleet» i 2009 som de 

kaller «Mixed fleet» som har betraktelig lavere lønn enn kabinansatte som ble ansatt før dette tidspunktet. Steer 

Davies Gleave viser til at årslønna for en nyansatt var omtrent det halve av gjennomsnittslønnen til en etablert 

kabinansatt i selskapet.  

Ifølge Harvey & Turnbull viser en survey av ETFs medlemsforeninger i europeiske land at en relativt høy andel 

variabel lønn for kabinansatte blir vanligere, men særlig gjelder dette lavprisselskapene. Steer Davies Gleave 

(2015) refererer for eksempel til at «incentive-based payments» som salg om bord gjennomsnittlig utgjorde 

44 prosent av lønna til kabinansatte i Ryanair. Til sammenligning viser Steer Davies Gleave til at den variable 

andelen utgjorde 32 prosent av lønna til piloter i Ryanair. Inntrykket vi har fra lavprisselskaper i Irland, UK og 

Spania tilsier også at den variable delen av lønna er høyere for kabinansatte sammenlignet med piloter. Den 

variable delen av lønna kobles også til flere parametere, selv om dette varierer mellom land og selskaper. For 

eksempel ser vi at variabel inntekt knyttes sterkest til blokktid eller produktive timer i lufta. Variabel lønn kan 

også være diettkompensasjon, kjøp av fridager og provisjon om bord. For Spania har vi informasjon om at den 

variable delen av lønna kan være opptil 70 prosent av total månedslønn. Dette er særlig viktig fordi sykepenger 

for eksempel bare regnes i forhold til grunnlønn i Spania.  

Praksisen med variabel lønn gjør det noe vanskelig å sammenligne lønn for kabinansatte direkte, men et tydelig 

inntrykk er at kabinansatte i lavprisselskaper i Irland, UK og Spania har lavere lønninger enn i Norge. I Irland og 

UK er nivået fra informasjonen vi har et nivå som er om lag 60-65 prosent av norsk nivå, mens det vi har fått 

opplyst om fra Spania indikerer en lønn som ligger på om lag 40-45 prosent av norsk nivå. Her er det altså viktig 

å være klar over en stor del av lønna er variabel. For ansatte i bemanningsselskaper kan også en lav grunnlønn 

betinges av tilgang på oppdrag hos flyselskapet, selv om den kabinansatte kun jobber for ett selskap.  

Det er ellers slik at kompetansekravene for kabinansatte er vesentlig lavere enn for piloter. Det gjør at tilgangen 

på kvalifisert arbeidskraft er stor og dette legger negativt press på lønnsnivået, spesielt i arbeidsmarkeder som 

har hatt høy arbeidsledighet.  

Pensjon, skatt og sosiale kostnader 

På samme måte som for piloter er det viktig å huske på pensjonsrettigheter. I Spania har ikke arbeidsgiverne 

lovfestede pensjonsforpliktelser, og informasjonen vi har fra lavprisselskaper tilsier at kabinansatte ikke mottar 

pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver. Informasjonen vi har fra Irland (lavprisselskaper) viser at kabinansatte heller 

ikke mottar pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver her. I Storbritannia er arbeidsgiver forpliktet til å innbetale 

                                                                 

25 Vi er i dialog med en rekke arbeidstakerorganisasjoner i Europa via ETF, men har ikke lykkes i få tilsendt detaljert 
informasjon fra tariffavtalene. Informasjonen ellers er hentet fra sekundærkilder, og fra flyselskap.  
26 Harvey, G. & Turnbull, P. (2014). Evolution of the Labour Market in the Airline Industry due to the Development of the 
Low Fares Airlines (LFAs). Final report. Commissioned by the European Transport Workers Federation and the European 
Commission (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).  
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minimum 2 prosent av inntekt til innskuddsordning, og per april 2019 heves denne satsen til 3 prosent. 

Informasjonen vi har tilsier at lavprisselskaper legger seg på omtrent dette nivået eller noe over.  

Ved at de mottar betraktelig lavere lønninger, har kabinansatte i de tre landene også lavere skattesatser i 

progressive skattesystemer (her i en forenklet versjon). I motsetning til pilotene ser vi her at kabinansatte i Irland 

har det laveste skattetrykket med henholdsvis 13 (senior) og 10 prosent skatt (cc), mens nivået i UK og Spania er 

relativt likt. I Spania beregner vi forenklet skattesats til 23 prosent for senior cabin crew og 19 prosent for cabin 

crew. Kjøpekraften til kabinansatte i Irland, UK og Spania er imidlertid lavere enn i Norge, selv om man beregner 

inn en norsk skattesats på ca. 21-25 prosent.  

På samme måte som for piloter kan vi også beregne inn sosiale kostnader eller arbeidsgiveravgift. Med 

utgangspunkt i KPMGs oversikt over sosiale kostnader (Irland med 10,85 prosent, Norge med 14,1 prosent, 

Storbritannia med 13,8 prosent og Spania med 29,9 prosent) kombinert med lønn og pensjonsforpliktelser, blir 

spanske kabinansatte da noe dyrere, men relativt sett er nivået fortsatt lavere enn i UK og Irland.  

Arbeidstidsordninger 

Som med piloter har vi begrenset med informasjon om arbeidstidsordninger, men Harvey og Turnbulls rapport 

fra 2014 viser at en del andre nettverksselskaper har variabel turnus. I selskapene vi har informasjon om fra 

Irland, UK og Spania har alle variabel turnus. Dette betyr at de, innenfor en begrensning på 20 tjenestedager per 

kalendermåned (Irland og Spania), ikke vet hvilke dager de skal fly før arbeidsplanen slippes 14 dager før aktuell 

måned. Dette er også en vanlig arbeidstidsordning for kabinansatte i SAS i Norge. Til forskjell fra kabinansatte 

som er fast ansatte på skandinavisk tariffavtale i SAS kan imidlertid de kabinansatte benyttes enda mer fleksibelt 

til lavere økonomisk risiko på grunn av den høyere andelen av variabel lønn.  
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5. Avslutning: Hva er viktig for konkurransen fremover?  

Flyselskapenes lønnsomhet og konkurranseevne i de markedene vi fokuserer på påvirkes av en rekke forhold 

som vi har belyst i tidligere kapitler. Det handler om konkurranseintensitet, kostnader knyttet til drivstoff, lønn 

og kapital, en rekke myndighetsbestemte rammevilkår som for eksempel avgifter knyttet til bruk av flyplasser, 

bruk av luftrommet, miljøavgifter og andre avgifter. Også regulering av næringen, trygderettigheter, 

arbeidstakeres skatteplikt og arbeidsgivernes plikt til å betale arbeidsgiveravgift samt lufthavninvestering og kjøp 

av flyrutetjenester er med på å styre konkurransebildet.  

I dette kapittelet drøfter vi konkurransesituasjonen i de tre markedene, med utgangspunkt i kartleggingen i 

foregående kapitler. Det er ikke denne rapportens primære mandat å vurdere effekter av myndighetsbestemte 

rammevilkår og hvordan ulike faktorer som er relevante for konkurransen samspiller. Vår oppgave er primært å 

kartlegge relevante forhold. Det er likevel av interesse å foreta innledende drøftinger av potensialet for endret 

konkurranse i årene fremover, basert på de forhold vi har kartlagt. Det er en slik vurdering som presenteres i 

dette kapittelet.27 

Det er et sentralt poeng å tydeliggjøre at forretningsmodellene innen luftfarten i stor grad har beveget seg i 

retning av de modeller man finner innenfor detaljhandel. Aktørene har gradvis blitt konsolidert til færre større 

eiergrupper. Volumene er store og marginene er små i næringen. Mye av lønnsomheten avhenger av selskapenes 

evne til å hente inn inntekter gjennom mersalg og avtaler med samarbeidspartnere og underleverandører. Særlig 

lavkostselskapene (LCCene) opererer under slike forretningsmodeller, men det er tydelige tegn til at nettverks-

selskapene gradvis kommer etter. Myndighetsbestemte forhold som påvirker konkurransen må ses i lys av 

endringene i flyselskapenes forretningsmodeller.  

5.1. Store innenlandsruter 

5.1.1. Sammenligning mot andre ruter 

I kapittel 2 viser vi at de fire store innenlandsrutene i Norge representerer noen av de mest trafikkerte rutene i 

Europa. Det er derfor grunn til å forvente at disse rutene kan gi betydelige stordriftsfortrinn for operatørene. 

Samtidig vet vi at disse rutene betjenes som et duopol, noe som ut fra teorien kan sikre høy konkurranse-

intensitet og lave priser, men som ikke nødvendigvis gjør det. Gjennomgangen viser at dette markedet kan vise 

til betydelig vekst gjennom de siste 10 årene, men at prisene likevel har holdt seg relativt konstante gjennom 

perioden i nominelle termer. Inflasjonsjustert står vi overfor svakt fallende priser på disse rutene (ikke Oslo-

Tromsø). Dette kan indikere at konkurransen mellom SAS og Norwegian er sterk i dette markedet. Samtidig har 

vi klare indikasjoner i kapittel 2.4 på at disse rutene (representert i form av tall for Oslo-Bergen og Oslo-Tromsø) 

er svært lønnsomme sett opp mot ruter ut av landet til større destinasjoner i Europa.28 Dette trekker i retning av 

at konkurransepresset på prisene potensielt kan bli sterkere i dette markedet. Tall for priser på store ruter i andre 

land (Spania og UK/Irland) trekker også i retning av at prisene ligger nokså høyt på ruten Oslo-Bergen. Rutene vi 

har sett på i disse landene er om lag like lange i reisetid og avstand og antall passasjerer per år er om lag det 

                                                                 

27 Vi viser til høringsnotat om globalisering og økt konkurranse i sivil luftfart for en omtale av rammebetingelser som 
her ikke omtales nærmere. 
28 Her vil man kunne innvende at rutene ut av landet også gir inntekter i form av tax-free salg. Våre lønnsomhetstall 
skal i utgangspunktet ta høyde for slikt mersalg, men det er usikkerhet knyttet til datakvaliteten langs denne 
dimensjonen. 
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samme. Ruten i Spania domineres av Iberia, Vueling og Air Europe, men det er de to førstnevnte som tilbyr de 

rimeligste billetter. Rutene mellom Dublin og London/Stansted og London/LHR opereres av Ryanair, Air Lingus 

og British Airways. På rutene mellom London og Dublin er det store avvik mellom Ryanair og British Airways. 

Mellom Barcelona og Madrid konkurrerer fly også med høyhastighetstog som tilbyr en reisetid på 2,5 timer til en 

enveispris på ca. 70 Euro. Dette kan bidra til å presse ned prisene på flyreisen. Det er også viktig å merke seg at 

avgiftstrykket og lønnskostnader ligger langt lavere i Spania enn i Norge. Disse forholdene trekker i retning av at 

flyselskapene kan operere med lavere priser, men samme lønnsomhet. På strekningen London-Dublin er det 

primært BA, Air Lingus og Ryanair som opererer. Ryanair opererer kun fra Stansted og er dermed delvis dekoblet 

fra mye av nettet videre ut av London. BA og Air Lingus konkurrerer på strekningen med om lag samme priser, 

men BA ligger av og til litt lavere. Prisene til BA ligger vesentlig høyere enn Ryanair som tilbyr reisen til om lag 

1/3 av prisen. Dette indikerer at man kan ta langt høyere pris på denne typen strekninger basert på nettverks-

tilgjengelighet og betjening av forretningssegmentet. Sett opp mot BA sine priser på denne ruten ligger SAS og 

Norwegian noe lavere. Med noe lavere lønnskostnader i Storbritannia skulle man forvente at BA og Air Lingus 

også opererer med lavere priser sett opp mot SAS og Norwegian på Oslo-Bergen. Dette ser vi ikke, til tross for at 

også Ryanair opererer denne strekningen.  

5.1.2. Potensial for økt konkurranse fremover 

Lavere priser med samme kvalitet og hyppighet/frekvens kan enten oppnås gjennom at nye aktører etablerer 

eller truer med å etablere seg på rutene, eller gjennom at konkurransen mellom de to eksisterende aktørene 

intensiveres av ulike grunner. Vi skal fokusere på potensialet knyttet til nye etablering av nye aktører.  

Widerøe er en potensiell utfordrer, men har ikke maskiner som kan konkurrere på disse rutene langt inn i 

fremtiden. 

Gjennom intervjuer har vi fått fremhevet at Norges geografiske lokalisering og klimatiske forhold vanskeliggjør 

operasjoner mellom store norske byer uten å ha en base for personell her. Dette handler om at Norge er plassert 

i periferien av Europa og at flyene dermed blir begrenset til færre ruter. For nettverkselskapene er det primært 

morgenruter og kveldsruter mellom Norge og Europa som er av interesse, og da må flightene mellom norske 

byer gå svært tidlig for å kunne sikre at maskinene samtidig håndterer morgen-flightene ned til kontinentet. 

Dette kan være vanskelig å gjennomføre i lys av markedets etterspørsel etter slike tidlige/sene avreiser.  

Operasjoner som involverer flere ulike destinasjoner etter hverandre betegnes gjerne som «W»-mønstrede 

ruter. Flyet går fra A til B og videre til C, før det returnerer til B eller A. Denne typen operasjoner skaper særlig 

sårbarhet for forsinkelser og spesielle klimatiske utfordringer i Norge gjør at flyselskapene blir tilbakeholdne mht. 

slike ruter.  

Samtaler med både eksisterende operatører og andre trekker i retning av at LCC-operatørene ikke er like 

avhengig av denne typen timing for nettverk og derfor lettere kan gå inn på disse rutene. Det er derfor grunn til 

å tro at økt konkurranse på de store innenlandsrutene i Norge kan komme fra lavprisflyselskap. Aktører som 

Lufthansa Gruppen, IAG, Air France-KLM, Finnair, Icelandair eller BRA Aviation vil oppleve kombinasjonen av 

relativt intens konkurranse og operasjonelle utfordringer som for lite attraktivt for etablering av ruter innenlands 

i Norge.  

Vi har konkret utfordret ett LCC-selskap for å få deres vurdering av det norske innenriksmarkedet og en 

overordnet vurdering av muligheten for å etablere seg i dette markedet. På spørsmål om hva som vil være de 

viktigste forholdene som vurderes ved en eventuell etablering og drift på store innenriksruter i Norge er svaret 

det samlede kostnadsnivået, herunder flyplassavgifter. Man er opptatt av i hvilken grad konkurransen vris i favør 
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av lokale/nasjonale flyselskaper gjennom avgiftsutformingen. Som en LCC er man særlig sårbar for avgifter som 

avregnes i kronepåslag og ikke prosentpåslag. Selskapet er tydelig på at vurderingen av etablering på de store 

norske rutene må ses opp mot andre flyplasser med et lavere avgiftsnivå.  

Det ble videre hevdet at etablering av en base ikke er strengt nødvendig siden selskapet har baser flere steder i 

Europa som kan benyttes ved en etablering, men det vil være å foretrekke å ha en base også i Norge dersom en 

skal etablere seg. Det er særlig viktig med en base for å sikre seg mot store forsinkelser ved tekniske/værrelaterte 

problemer. Den største enkeltbarrieren for etablering i Norge uten en lokal base ble oppgitt å være kravet til 

«W»-mønstre som har høyere sårbarhet for passasjerforstyrrelser som igjen utløser krav om økonomisk 

kompensasjon. En etablering av base i Norge vil trekke lønnskostnadene kraftig opp for LCCene på disse rutene. 

De siste års rettsutvikling trekker i retning av at LCCene kommer til å etablere tariffavtaler som sikrer nasjonale 

lønns- og arbeidsvilkår. 

På et direkte spørsmål om selskapet har vurdert å anskaffe en AOC i Norge, Sverige eller Danmark var svaret at 

dette for tiden ikke er under vurdering da de tre landene ikke er mer attraktive for en AOC enn konkurrerende 

land i Europa. 

Ved vurdering av en etablering på innenriksruter i Norge må en aktør også ta høyde for at de møter en 

nettverkseffekt opp mot utenlandske ruter som Norwegian har. Det er viktig og bidrar til å heve etablerings-

barrierene for en ny aktør. Det hever etableringskravet ved at en slik aktør også må etablere ruter ut fra Norge 

for å kunne konkurrere på lik linje med Norwegian. Det fordrer altså en ganske stor etablering. 

Det er alltid nyttig å få svar og innspill direkte fra markedsaktører for å belyse en problemstilling. Samtidig må en 

være bevisst på at de avgir svar utfra deres egne strategier og forretningsmessige planer. Svarene må derfor 

tolkes og forstås med det som utgangspunkt. Som de fleste flyselskapene påpeker så er både enkeltavgifter og 

det samlede avgiftsnivået ved norske flyplasser noe som påvirker selskapenes lønnsomhet og konkurranseevne 

og i så måte er det ikke overraskende at dette også fremstår som et viktig forhold for en utenlandsk aktør å 

vurdere i forkant av en potensiell etablering. Vi finner det lite kontroversielt at Avinor og det norske innenriks-

markedet konkurrerer med andre markeder om å tiltrekke seg flyselskaper. Dersom myndighetene ønsker å 

legge til rette for økt etablering i innenriksmarkedet, og dermed bidra til styrket konkurranse, kan det derfor 

være hensiktsmessig å se på mulighetene for å senke avgiftsnivået. 

For å synliggjøre betydningen av avgifter for selskapenes lønnsomhet har vi tatt utgangspunkt i SAS sitt innspill 

til Luftfartsutvalget gitt følgende to eksempler på fordelingen av en gjennomsnittlig billettpris på skatter og 

avgifter samt hvor stor andel selskapet selv sitter igjen med til å dekke egne kostnader og eventuelt gi et 

overskudd. Tallene illustrerer at avgifter og betaling for tjenester fra Avinor utgjør om lag 50 prosent av 

inntektene. Med små driftsmarginer vil derfor moderate endringer i avgifter påvirke flyselskapenes lønnsomhet 

kraftig.  
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5.2. Fra Norge til Europa 

Som vist i foregående kapitler har det vært en kraftig øking i antall seter og passasjerer mellom Norge og 

europeiske destinasjoner de siste 10 årene. Veksten har i all hovedsak kommet i fritidssegmentet og veksten har 

ligget på det samme nivået som for resten av Norden (hovedsteder). Samtidig har antall aktører som opererer 

på disse rutene ligget relativt konstant, både for Oslo og for de regionale flyplassene. Man kan med andre ord 

ikke hevde direkte at økningen i trafikk har blitt drevet av at flere aktører har kommet inn på markedet.  

Prisene mellom Oslo og de større europeiske destinasjonene har gjennomgående falt (målt i løpende priser) over 

perioden 2003 til 2018, noe som i seg selv indikerer intens konkurranse, til tross for at det totalt sett ikke har 

kommet flere aktører til. Våre lønnsomhetsanalyser viser også at rutene fra Oslo til London og Amsterdam gir 

relativt lav lønnsomhet sammenlignet med store norske innenlandsruter. Dette trekker i retning av at 

konkurransen er relativt intens på disse destinasjonene. 

Samtidig ser vi fra nyhetsbildet at andre aktører enn Norwegian og SAS legger planer for en rekke nye tilbud til 

og fra Norge innenfor en relativt kort planleggingshorisont. 

• Finnair starter nye ruter fra Trondheim og Tromsø til Helsinki i år. Dette gjøres i samarbeid med 

Widerøe29 

• Wizz Air åpner flere ruter til Norge i løpet av 2019: Oslo-Gdansk, Oslo-Budapest, Oslo-Krakow, Bodø-

Gdansk, Oslo-London (Luton), Bergen-London (Luton), Stavanger-London (Luton) og Ålesund-Katowice. 

• Iberia øker kapasiteten til Norge. Fra og med 15. juni vil de fly 4 ganger ukentlig mellom Madrid og Oslo, 

i tillegg vil de fly to ganger ukentlig mellom Madrid og Bergen fra 1. juni og ut 30. september. 

                                                                 

29 https://news.cision.com/finnair/r/finnair-opens-a-new-route-to-trondheim-in-cooperation-with-wideroe--adds-
flights-to-tromso,c2765332  
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Figur 20: Figuren til venstre illustrerer en gjennomsnittlig flybillett på strekning OSL-Ålesund og figuren til høyre illustrerer 
strekningen OSL-Tromsø. Kilde: SAS 

https://news.cision.com/finnair/r/finnair-opens-a-new-route-to-trondheim-in-cooperation-with-wideroe--adds-flights-to-tromso,c2765332
https://news.cision.com/finnair/r/finnair-opens-a-new-route-to-trondheim-in-cooperation-with-wideroe--adds-flights-to-tromso,c2765332
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5.2.1. Potensial for økt konkurranse fremover  

De store rutene ut av Norge har allerede tung konkurranse og prisene har vist en langvarig fallende tendens. 

Dette trekker i retning av at potensialet for økt konkurranse er begrenset. Men samtidig ser vi kraftig økning i 

antall nye destinasjoner til og fra Oslo. Her spiller utenlandske lavprisaktører en sentral rolle, sammen med 

aktører som ligger i det lave prissegmentet for nettverkselskaper, som Finnair og Iberia. Widerøe har økt sitt 

fokus på destinasjoner i Europa, og vil sannsynligvis fortsette med dette når flere Embraer 190E2-fly blir 

operative. Widerøe spesialiserer seg på destinasjoner der det ikke er like intens konkurranse i dag, som Hamburg, 

Billund, Aberdeen, Liverpool og Gøteborg. 

Dette mønsteret trekker i retning av at lavprisselskaper faktisk har mulighet til å skape lønnsomhet selv der de 

eksisterende aktørene sliter med lønnsomheten. Et sentralt poeng her er at baseproblematikk er mindre relevant 

for disse rutene. LCCene kan med andre ord operere disse rutene uten å forholde seg til norske lønns- og 

arbeidsvilkår, så lenge basene ligger utenfor Norge. Det gjør at norske myndighetsbestemte rammevilkår i 

mindre grad berører dette rutesegmentet. 

5.3. Fra Europa til Europa 

I denne analysen har vi kun hatt som ambisjon å beskrive markedet og myndighetsstyrte forhold i de deler av det 

europeiske markedet der Norwegian og SAS opererer aktivt. Det er et komplekst og sammensatt bilde som styrer 

konkurransesituasjonen på alle disse rutene. Det ligger utenfor vårt ambisjonsomfang å vurdere i hvilken grad 

man bør forvente økt konkurranse på disse rutene i tiden fremover. 

5.4. Klimautfordringer og konkurranseforhold 

Internasjonal luftfart representerer 3,5 prosent av de antropogene klimaforandringene som inkluderer både CO2- 

og ikke-CO2-indusert effekt.30 IATA (International Air Transport Association) har beregnet en vekst (best case) i 

internasjonal luftfart fra 4,5 milliarder flyreisende i 2018 til 9,9 milliarder i 2035. Myndigheter og organisasjoner, 

lokalt og internasjonalt, er pådrivere for å iverksette tiltak og reguleringer som skal redusere utslippene fra 

luftfarten. Norske myndigheter har allerede innført flere tiltak og reguleringer som kan påvirke klimautslipp, som 

blant annet CO2-avgift, flypassasjeravgift og krav om at flydrivstoff i Norge skal inneholde 0,5 prosent biofuel fra 

2020. 

Siden 2012 har Norge vært en del av EUs ETS (Emission Trading Scheme) og i 2021 blir FNs luftfartsorgan ICAO 

(International Civil Aviation Organization) sitt miljøprogram CORSIA (Carbon Offsetting Scheme for International 

Aviation) iverksatt. CORSIA har som mål å stabilisere de fremtidige CO2-utslippene fra internasjonal luftfart på 

2020-nivå. Dette skal gjennomføres ved at flyselskapene enten kutter utslipp eller kompenserer sin vekst i utslipp 

ved å kjøpe CO2-kvoter. Flyselskapene vil høyst sannsynlig investere langt mer i moderne og utslippseffektive 

teknologier i årene fremover som følge av disse tiltakene. De to største flyprodusentene i verden, Boeing og 

Airbus, estimerer at det vil bli produsert 43 000 nye fly i perioden frem til 203731, og omkring 80 prosent av flyene 

vil være av kort- og mellomdistansetype, tilsvarende de flytypene vi kjenner fra Norwegian og SAS på 

innenlandsrutene i Norge.  

 

                                                                 

30 Kilde: Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) 
31 Kilde: Boeing og Airbus aircraft forecast reports 
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Særnorske tiltak som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser fra næringen kan samtidig bidra til å heve 

etableringsbarrierene for andre flyselskap som ønsker å ta opp konkurransen på innenlandsmarkedet i Norge. 

Dermed er duopolet mellom Norwegian og SAS til en viss grad beskyttet av myndighetenes tiltak. Det medfører 

også at de norske forbrukerne og næringslivet betaler en høyere billettpris for å fly innenlands i Norge enn på 

tilsvarende strekninger (flyrutens lengde i kilometer) innen EU- og EØS-området.  

 

 

 

 

 


