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Sammendrag: 

Flystansen etter vulkanutbruddet på 
Island 
Konsekvenser for norske reisende og bedrifter i Norge 

Flystansen skapte store problemer for reisende og bedrifter mens den 
pågikk, men ser ikke ut til å ha fått betydelige konsekvenser på lang sikt. 
Både reisende og bedrifter sier de i større grad vil velge reisemål som kan nås 
med andre transportmidler enn fly eller velge andre transportmidler enn fly 
allerede i utgangspunktet. Forretningsreisende og bedrifter vil også bruke 
telefon- og videokonferanser i større grad. Trafikkstatistikken viser 
imidlertid at vi flyr mer enn noen gang etter flystansen. 
 

Vulkanen Eyjafjallajökull på Island hadde utbrudd 14. april 2010. Som en 
konsekvens av askeskyen fra vulkanutbruddet satte europeiske 
luftfartsmyndigheter strenge begrensninger for flyvninger i europeisk luftrom. 
Denne rapporten beskriver konsekvensen av flystansen for norske reisende og 
bedrifter i Norge, samt hvordan de forholdt seg til flystansen og hvilke tiltak de 
vurderer å iverksette for å sikre seg mot lignende situasjoner i framtiden. Det ble 
gjennomført tre spørreundersøkelser i mai og juni 2010 med fokus på flystansen: 
En blant flyreisende (2973 deltagere), en blant ledere i bedrifter (1000 deltagere) 
og en blant reiseansvarlige i bedrifter (99 deltagere). Analysene er i tillegg basert 
på tilgjengelig statistikk fra Avinor, Eurocontrol (European Organisation for the 
Safety of Air Navigation), Statistisk Sentralbyrå, SAS, Norwegian, samt 
undersøkelsen Reisevaner på fly 2009. 

Flystansen varte hovedsaklig fra 15. til 22. april 2010. Den forårsaket i 
utgangspunktet et bortfall av ca. 820 000 flyreiser (passasjerers enkeltreiser) i 
Norge (inkl. til/fra utlandet) i april, men fordi mange av dem som ikke kunne reise 
med fly som planlagt isteden reiste med en annen flyavgang, genererte flystansen 
også ca. 170 000 flyreiser som erstatning for de som falt bort. Det ble gjennomført 
ca. 1,8 millioner flyreiser i Norge i april, hvilket er ca. 650 000 mindre enn 
forventet (inkl. en forventet økning på 5 til 7 % fra samme måned forrige år). 
Fordi mange som ikke kunne reise som planlagt valgte å utsette reisene sine, 
forventes det at ca. 200 000 utsatte flyreiser ble gjennomført i månedene som 
fulgte etter flystansen. Økningen i antall flyreiser i Norge etter flystansen har 
imidlertid vært såpass stor at denne ikke kan forklares kun med utsatte reiser fra 
askestansen. I månedene fra juli til oktober økte flytrafikken i Norge med mellom 
8 og 11 prosent sammenlignet med samme periode året før. 

Reisende som strandet på reisemålet eller underveis på hjemreisen hadde ikke 
annet valg enn å ta seg hjem med alternativ transport. De fleste som strandet 
underveis til reisemålet gjorde vendereis, men en av fire tok seg fram til
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reisemålet med alternativ transport. Mange fikk flyreisen innstilt før de hadde 
startet utreisen og en del valgte å avbestille reisen selv, eller de lot være å bestille 
en planlagt reise pga. usikkerheten knyttet til askestansen. De fleste av disse 
utsatte reisen eller avlyste den helt, men en av fire tok seg fram til reisemålet med 
alternativ transport. Den mest vanlige formen for alternativ transport var en annen 
flyavgang (45 %), men også tog (26 %) og buss (24 %) ble valgt av mange. Blant 
dem som ikke hadde startet utreisen var også egen bil et vanlig alternativ. 

Flyselskapenes innstillinger rammet private reisende og forretningsreisende i like 
stor grad. Det var imidlertid vanligere blant private reisende å forsøke å 
gjennomføre reisen hvis den var blitt påbegynt, å la være å bestille planlagte 
reiser, samt å utsette eller avlyse reisen hvis den ikke var blitt påbegynt. Det var 
vanligere blant forretningsreisende å avbestille reisen selv, men likevel finne 
alternativ transport for å gjennomføre den. 

Både blant private reisende og forretningsreisende er den vanligste tilpasningen til 
usikkerhet knyttet til vulkanaske i framtiden å velge reisemål som kan nås med 
andre transportmidler enn fly i større grad (ca. 30 %). En av fem vil i større grad 
velge andre transportmidler enn fly allerede i utgangspunktet. En av fem 
forretningsreisende vil også benytte telefonkonferanser eller videokonferanser i 
større grad. 

Reisende som strandet på reisemålet eller underveis på hjemreisen kom i 
gjennomsnitt ca. tre og et halvt døgn forsinket hjem og hadde ca. ni tusen kroner i 
merkostnader til transport og/eller opphold. De som tok seg til reisemålet med 
alternativ transport kom i gjennomsnitt ca. et døgn forsinket fram og hadde ca. tre 
tusen kroner i merkostnader. 

Omtrent halvparten av bedriftene som var med i undersøkelsen ble rammet av 
flystansen. Større bedrifter og bedrifter hvor ansatte reiser ofte med fly hadde 
større risiko for å bli berørt. Flystansen hadde størst konsekvenser for 
sekundærnæringen, for eksempel bedrifter innen olje og energi. De vanligste 
måtene å bli rammet på var at ansatte måtte reise på andre måter enn planlagt (37 
%), ikke kom seg hjem fra reise (35 %) eller måtte avlyse (34 %) eller utsette (31 
%) reiser. En av fire bedrifter måtte utsette/avlyse møter fordi eksterne deltagere 
ikke kunne komme, mens 17 % ikke mottok varer fra leverandører og 13 % ikke 
fikk leveranser fram til kundene. Det var oftest kontakt med andre deler av 
organisasjonen som ble påvirket, men flystansen reduserte også kontakt med 
kunnskapsmiljøer og kunder, samt myndigheter (spesielt for bedrifter i de 
nordligste fylkene). Den vanligste konsekvensen av å ikke kunne reise og ha 
kontakt med andre som planlagt var forsinkelser i pågående arbeider (34 %) og i 
oppstarten av nye prosjekter (22 %). En del bedrifter opplevde tapt omsetning  
(15 %), tap av kunder/kontrakter (7 %) og økte kostnader utover merkostnader til 
reiser og opphold (15 %). 

Totalt sett har 45 % av bedriftene tilgang til en eller annen form for 
videokommunikasjonsutstyr, hvorav videokonferanse for møterom er mest vanlig. 
Blant bedrifter som måtte avlyse reiser pga. flystansen var det 9 % som erstattet 
de fleste avlyste reisene med telefon- eller videokonferanser, mens ytterligere  
43 % erstattet noen av de avlyste reisene med telefon- eller videokonferanser. I to 
av tre bedrifter har ikke flystansen fått noen konsekvenser for planlegging av 
møter og reiser i framtiden. De vanligste tiltakene er å holde flere telefon- og 
videokonferanser (13 %) og redusere møtevirksomheten (10 %). 
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Blant de forretningsreisende er det større tilgang til videokommunikasjonsutstyr 
enn blant bedrifter generelt. Nesten tre av fire forretningsreisende har tilgang til en 
eller annen form for kommunikasjonsutstyr. Av de som ikke hadde tilgang til 
videokommunikasjonsutstyr var det 10 % som mente flystansen hadde gjort 
anskaffelse av slikt utstyr mer aktuelt. Blant de forretningsreisende som fikk 
flyreisen innstilt av flyselskapet før utreise eller strandet underveis var det 5 % 
som erstattet møtet med telefonkonferanse og 3 % med videokonferanse. Blant 
dem som avbestilte eller lot være å bestille en planlagt reise var det 12 % som 
erstattet møtet med telefonkonferanse og 7 % med videokonferanse. 

Bedrifter med dedikerte reiseansvarlige er større bedrifter og har i gjennomsnitt 
17 ganger så mange reiser per år som bedrifter generelt. Disse bedriftene hadde 
følgelig større risiko for å bli rammet av flystansen: 97 % måtte avlyse/utsette 
reiser, 93 % hadde ansatte som ikke kom seg hjem, og 84 % måtte avlyse/utsette 
planlagte møter fordi eksterne deltakere ikke kunne komme. Internasjonalt 
etablerte bedrifter og bedrifter innen sekundærnæringen har flere flyreiser og ble 
rammet av flystansen i større grad enn bedrifter som kun er etablert i Norge og 
bedrifter innen tjenesteytende næringer. Blant bedrifter med dedikerte 
reiseansvarlige har 85 % tilgang til en eller annen form for 
videokommunikasjonsutstyr. Blant bedriftene som måtte avlyse reiser pga. 
flystansen var det 11 % som erstattet de fleste avlyste reisene med telefon- eller 
videokonferanser, mens ytterligere 61 % erstattet noen av de avlyste reisene med 
telefon- eller videokonferanser. I 41 % av bedriftene har ikke flystansen fått noen 
konsekvenser for planlegging av møter og reiser i framtiden. I 44 % av bedriftene 
planlegges det å holde flere telefon- og videokonferanser i framtiden. 

Kort tid etter flystansen svarte de fleste reisende at de føler seg noe usikre på 
hvordan askestansen vil påvirke reisene på kort sikt (3-4 måneder). Det er noen 
færre som føler seg usikre på lang sikt (2-3 år). Hvis usikkerheten skulle vedvare 
ved at nye askeproblemer skulle oppstå i løpet av de nærmeste par årene vil flere 
av de reisende og ledere og reiseansvarlige i bedrifter sette i verk tiltak som å 
velge reisemål som kan nås med andre transportmidler enn fly, velge andre 
transportmidler enn fly og holde flere telefon- og videokonferanser. Den kraftige 
økningen i antall flyreiser i Norge fra juli til oktober 2010 tyder likevel på at 
askestansen ikke har skremt folk fra å fly. 
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