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Byer

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Byer over 50 000 Tromsø og Bodø

• Byer 15000 – 50 000 Alta, Harstad, Mo i Rana

• Byer 5000 – 15000 Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Finnsnes, 
Sortland, Svolvær, Leknes, Narvik, Fauske, 
Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen



Sentralitet SSB

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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54 BA-regioner

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Pendling

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• De største pendlingsstrømmene 
er inn mot de største byene. 

• Enkelte kommuner har stor 
utpendling. 

• De fleste pendler innenfor 1,5 
timer reisetid



Tilgang til sykehus

• Hvor lang reisetid har befolkningen til sykehus og andre viktige 
funksjoner

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Situasjonsbeskrivelsen 
Trafikk, transport og samfunnsøkonomi



Daglige reiser i og til og fra Nordland basert 
på Nasjonal transportmodell for personreiser



Daglige reiser i og til og fra Troms og Finnmark basert på 
Nasjonal transportmodell for personreiser



Antall reiser med utgangspunkt i Nord-Norge. 
Kilde RVU 2014



Reiseandeler med utgangspunkt og 
destinasjon i Nord-Norge. Kildet RVU 2014



Fordeling og konsentrasjon av veitrafikk 



Persontrafikk på jernbane
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Persontrafikk på Nordlandsbanen



Persontrafikk Ofotbanen



Kollektiv, kystruten og hurtigbåt
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Kollektivreiser med buss, unntatt reiser i 
Tromsø og Bodø. Kilde SSB 
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Tonnmengder inn og ut av Nord-Norge 2018. 
Kilde NGM
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Godstransport på vei, innenlands



Godstransport på bane 2019

Summer av Nettovekt 1000 
tonn Til

Fra ALNABRU BODØ FAUSKE MO I RANA NARVIK Tota lsum

ALNABRU 36 72 22 225 355

BODØ 21 0 21

FAUSKE 66 0 66

MO I RANA 17 1 0 19

NARVIK 216 216

Totalsum 320 38 72 22 225 677

Summer av Nettovekt 1000 

tonn Til

Fra BODØ FAUSKE MO I RANA TRONDHEIM Totalsum

BODØ 0 9 9

FAUSKE 0 22 22

MO I RANA 1 0 7 9

TRONDHEIM 19 55 18 92

Totalsum 20 55 18 38 131



Godstransport over havner



Havner og anløpspunkt 



Desentralisert mottak av villfanget fisk



Luftfart, trafikkutvikling på de største lufthavnene



Trafikkfutvikling for kortbanenettet 2000 og 2019



Trafikksammensetning for flyreiser



Problemer – knyttet til infrastruktur

• Basert på gjeldende prognose for togtrafikk, person og gods, vil det 
være kapasitetsproblemer på Nordlandsbanen. 

• Problemer på vei er knyttet til framkommelighet i veinettet. Dette 
gjelder særlig vinterstid, der vær, føreforhold og skredrisiko skaper 
usikkerhet knyttet til framkommelighet.

• Metodisk utfordring knyttet til bruk av KVU metodikk for utredning av 
et stort geografisk og område med ulike behov. 

• Kapasitetsutfordringer for havner – forventer vekst i størrelsen på de 
små fartøyene.  



• Næringslivet i Nord-Norge sysselsetter 242 000 personer, som er om lag på
landsgjennomsnittetmålt etter andel av den yrkesaktive befolkningen. Andelen
sysselsatte innen offentlig sektor er imidlertid vesentlig større enn landet
forøvrig.

Næringer – de viktigste funn



• Selv om sysselsettingen innen fiske (fangst og oppdrett), fiskeforedling, landbruk
og reindrift utgjør en liten andel av samlet antall sysselsatte (15 000 av 242 000), 
er betydningen for bosettingsmønster, arbeidsplasser og verdiskaping vesentlig, 
og større enn andelen tilsier.

• Sysselsettingen inn reiseliv og turisme er hovedsakelig lokalisert i de større
byene og tettstedene. Videre er denne næringen preget av attraktive
destinasjoner og naturbaserte opplevelser. Det har vært stor vekst de siste
årene, dels preget av vinterturisme og opplevelser.

• Verdiskapingen, målt etter standard kriterier, domineres av 
petroleumsnæringen, fiske/fangst/oppdrett og turisme. Som for sysselsettingen i
landsdelen er det vesentlig å være klar over betydningen verdiskapingen har for 
bosettingsmønster og aktivitet i de grisgrendte områdene.



• Ved vurdering av transportbehov for næringer er det viktig å fange opp
betingelsene for hele reisekjeden «dør-til-dør», samt betingelser knyttet til
oppholdstid ved reisemålet for personreiser og logistiske betingelser for 
godstransporter.

• For transportløsningene i Nord-Norge er ikke kapasitetsproblemene
framtredende. Situasjonen er i større grad preget av utfordringer knyttet til
regularitet, punktlighet, oppetid og transportpris. Dette gjelder for alle 
transportformer (vei, luft, sjø og bane), men ikke nødvendigvis med sammenfall
for den enkelte transportform av slike utfordringer.  



• Utfordringer knyttet til geografisk-/regional-fordeling av endring, med avfolking
av utkantområder/-kommuner, mens det er noe vekst i de større byene. 

• Samspill mellom næringsliv, arbeidsmarked og bosetting/befolkning i 

relevante regioner. Kompetanseutvikling i befolkningen sett i forhold 
til næringslivets behov?

• Verdiskaping med økt fokus på inn- og uttransporter, samt lokal og regional 

videreforedling

• Utvikling av reiseliv og turisme i en post-pandemi-tid. Med hensyn tatt til 

klimautfordringene på mellomlang og lang sikt

Det er store utfordringer og usikkerheter knyttet til
næringsutvikling og transportløsninger for Nord-

Norge. Noen av disse er:



• Hvordan kan transportløsninger understøtte sysselsetting innen viktige næringer
med hensyn til bosettingsmønster?

• Person-/godsparadokset: Det kan synes som om offentlige midler
og vekstimpulsene konsentreres til de befolkningsrike områdene
og hovedkorridorene i Nord-Norge, mens veksten særlig i det eksportrettede
næringslivet er lokalisert til områder som i mindre grad prioriteres ved utvikling
av infrastruktur og transportløsninger? Med andre ord, har særlig det 
eksportrettede næringslivet behov for høyere standard på lavtrafikkerte
veier og mer forutsigbare og frekvente ferger, mens samferdselsprioriteringene
trekkes i retning av befolkningstyngdepunktene og hovedkorridorene.
Er det i denne sammenheng vilje til å se nærmere på samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet, som ofte følger litt større transportvolum og 
transporttidsreduksjoner? Og er det grunnlag for å vurdere prising av utrygghet, 
beredskap og usikkerhet?



• Robuste transportløsninger; dels komplementære, dels redundante. Jfr at 

næringer som skaper store verdier ofte har behov for å spre risiko på 

alternative transportløsninger

• Transportløsninger som reduserer avstandskostnadene/-ulempene. 

Hastigheten (i tid) for implementering av ny teknologi og nye fremdriftsformer 

basert på nullutslipp? Og - som bidrar til sprang i enhetsprisene for transport

• Overgangen til lavutslippssamfunnet - klimanøytral og nullutslipps
næringstransporter og behov for lade og fylleinfrastruktur både for varebiler, 
lastebiler, fly og skip, samt nullutslipps Nordlandsbane.



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Samfunnssikkerhet og beredskap
16. september 2021



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Sitat fra mandat av 15. januar 2021

«Det skal legges til rette for en infrastruktur som 

binder landet mer effektivt sammen, gir god 

utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og 

fremmer verdiskaping og regional- og nasjonal 

utvikling. Samfunnssikkerhet, beredskap, klima 

og miljø er sentrale stikkord.»



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Status så langt

• «Story-map» på det nærmeste 
ferdig. Noe justeringen må gjøres –
blant annet en sluttvurdering av hva 
som samlet kan presenteres i det 
offentlige rom ut fra en 
sikkerhetsvurdering.

• Alle er nå i gang med å fullføre 
problembeskrivelsen. 

• Arbeidsgruppesamling i Bodø den 
01. oktober

• Vi tar sikte på flere «Webinarer» 
utover høsten og vinteren



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Problembeskrivelsen

• Aktuelle tema: 

• Nye energikilder; - Hydrogen, 
batterier, hybrid-varianter - Hva 
betyr dette for 
dimensjoneringen av 
beredskapen?

• Nordlige sjørute – økt trafikk –
autonome skip -større behov 
for overvåkning.

Foto: Aurelia Turbines OY



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Problembeskrivelsen

• Aktuelle tema forts: 

• Klimautfordringer – mer 
ekstremvær og havnivåstigning –
vedlikeholds-utfordringer innen 
samferdsel.

• Hvilke konsekvenser kan vi trekke 
av prognosene?

• Er kapasiteten på 
overføringsnettet tilstrekkelig til å 
imøtekomme behovet for flere 
ladestasjoner – vei, havn? 

Foto: YS



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Problembeskrivelsen

• Aktuelle tema forts: 

• Behov for nye (miljø) 
risikovurderinger?

• Endre kriterier ved planlegging, 
bygging og vedlikehold?

• Effektivisere vintervedlikehold av 
veier.

• Næringsliv; Manglende nettkapasitet 
og tilgang til bredbånd?

• Ajourført informasjon om skredutsatte 
områder

Foto: Altaposten



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Videre i prosessen;

• Hvor kan vi etter hvert se 

samordningsmuligheter og 

effektivisering av tiltak –

samferdselsetatene i mellom – mot 

«Blålysetatene» – kommuner (nærhet)

• Viktige innspill fra næringsliv og 

kommuner.

Foto: Rop.no



Over grensene
KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Arbeidsgruppe Over grensene i 2021

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Eirik Selmer – Troms og Finnmark fylkeskommune

• Gisle Holsbø Eriksen - Troms og Finnmark fylkeskommune

• Stian Jenssen – Nordland fylkeskommune

• Lars Draagen – Avinor

• Cesilie Iversen – Jernbanedirektoratet

• Darssan Kupandran – Jernbanedirektoratet

• Tor Vidar Olsen – Kystverket

• Ingvild Nylund – Statens vegvesen

• Nils Petter Rusånes – Statens vegvesen



Arbeidet som er gjort

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• 12 møter i arbeidsgruppa på Teams

• 9 tematiske møter på Teams

• Befaring Finnmark august 2021

Har ført til:

• StoryMap, der det legges inn:
• Dagens situasjon

• Tekster, bilder mv.

• Temakart



Våre grensekryssende korridorer

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• 15 grensekryssende veger til Sverige, Finland og Russland

• Ofotbanen krysser grensen til Sverige

• Luftfarten går kun i nord-sør retning. Det finnes ingen øst-vest ruter i 
dag.

• Ellers er Oslo viktigste knutepunkt både på veg, jernbane og fly mot 
utlandet

• Sjøfarten går stort sett i nord-sørlig retning og preges av et 
desentralisert nett av havner, med noen større som er hovedhavner



Det store bildet av transport over grensene

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Det aller meste av persontransport mellom nord og sør skjer i Norge
• Litt fritidsreisende og arbeidspendlere over grensene
• Direkteruter med fly til utlandet hovedsakelig fra Tromsø og Bodø, men 

også Evenes og Alta har regelmessige direktefly til utlandet. Ellers er Oslo 
knutepunktet.

• Godstransporten:
• Innenlands sør for Tysfjord gjennom Norge
• Nord for Tysfjord med jernbane gjennom Sverige via Narvik

• Verdi Malmtransporten 22 mrd. i året (2019)
• Verdi Kombitransporten 25 mrd. i året (2019)

• Nord for Tysfjord med bil gjennom Sverige og Finland
• Med fly
• På sjøen



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

● Mest sjømat som transporteres over 
grensene til Sverige, og andre 
matvarer/stykkgods nordover

● Ellers domineres eksporten av 
sjøtransport

● Nord Norge sør for Bodø: 1-2 vogntog i 
døgnet på rv. 77 og E12 til Sverige – om 
lag ca. 6 000 tonn

● Resten av sjømaten sør for Bodø 
transporteres gjennom Norge på E6 og 
Nordlandsbanen.

Eksempel med sjømat over 
grensene i nord



Samferdselssamarbeid mellom landene i nord

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Samarbeid på flere nivåer
• Nasjonalt nivå 
• Regionalt
• Prosjektbasert

• BEATA – Barents Euro Arctic Transport Area. Flernasjonal transportplan 
mellom Norge, Sverige, Russland og Finland

• NSPA – Northern Sparsely Populated Areas, fylkesnivå i nordområdene

• Interreg, TEN-T og andre samarbeidsarenaer

• Prosjektbasert samarbeid, på jernbane og veg, for eksempel International 
Rail Passenger Platform og Aurora-Borealis



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Helhetlige transportkjeder

• Vi presenterer eksempler på reelle transportkjeder, som går 
gjennom flere land og med flere forskjellige transportmidler. 
Flere kan komme og aktualiseres gjennom utredningen.

• Ferskfisktransport fra Nord-Norge til Europa på veg og bane

• Laks med fly til Asia og andre markeder



Barrierer for transport

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Oversikt over de forskjellige og viktigste barrierene for transport til og 
fra Nord-Norge, og utlandet

• Også her presenteres det konkrete eksempler. Flere kan komme og 
aktualiseres gjennom utredningen.

• Kjøring med tungtransport fra Sør-Norge til nord i Troms og Finnmark

• Tekniske barrierer for grensekryssende jernbanetransport

• Andre barrierer og utfordringer, for eksempel innenfor det grønne skiftet



KVU Nord Norge, arbeidsgruppe ITS
Forslag til storymap 24.08.2021

Deltakere i arbeidsgruppe ITS:

• Anders Alfarrustad, Avinor

• Bjørn Bryne, Jernbanedirektoratet

• Tor Erlend Gjærde, Kystverket

• Espen Nilsen, Troms og Finnmark FK

• Knut Håvard Pettersen, Nordland FK

• Oda Berg Aspevold, Nordland FK

• Anders Godal Holt, Statens vegvesen



"ITS og ny teknologi – ikke et mål, men et verktøy"
... teknologiutviklingen de kommende tiårene byr på en verktøykasse med store nye muligheter

Transportsektoren står foran betydelige teknologiske 
endringer de kommende tiårene, som følge av digitalisering.

Det er fire teknologitrender som fremheves:

• Elektrifisering: Overgang til fornybar energi for 
transportmidler innenfor alle transportformer

• Samvirkende intelligente transportsystemer: 
Samhandling i form av trådløs kommunikasjon mellom 
transportmidler innenfor hver enkelt transportform og på 
tvers av transportformer

• Automatiserte mobilitetsløsninger: Utvikling i retning 
mot automatisert førerstøtte og automatiserte 
transportløsninger

• Delingsmobilitet: Nye mobilitetsløsninger basert på nye 
forretningsmodeller. Tjenester der digitale verktøy bidrar 
til redusert behov for eie fremkomstmiddel

Konsekvenser – vi kan:

• Få bedre mobilitet og samtidig bruke mindre penger i 
transportsektoren

• Løse problemer med utslipp, kostnader, ulykker, trengsel og køer

• Gi økt bevegelsesfrihet til alle, herunder de som har dårlig 
transporttilbud i dag, ved bedre tilrettelagt, smart kollektivtrafikk, og 
på sikt også førerløse systemer

• Bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige 
mobilitetsløsninger

• Legge bedre til rette for at næringslivet kan øke grønn norsk 
verdiskaping, gi økt konkurransekraft, skape nye fremtidsrettede 
arbeidsplasser og gjøre Norge til et enda mer attraktivt land å bo i

(Ki lde: Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet – rapport fra Ekspertutvalget 06/2019)

Forutsetninger for å lykkes:

• God standard og godt vedlikehold på infrastruktur veg, sjø, bane, luft

• God og sikker kommunikasjonsinfrastruktur

• God og sikker posisjoneringsinfrastruktur

• God og effektiv tilgang på ren energi 



Internasjonale føringer og strategier vil sette preg på nasjonal utvikling, harmonisering er viktig
– det er nødvendig å «utvikle i takt med omverdenen»



KVU Nord-Norge: 

Urfolks interesser og rettigheter
September 2021

Hanne Juul, Jernbanedirektoratet



Urfolks 
rettigheter

Grunnlovens § 108: «Det 
påligger statens 
myndigheter å legge 
forholdene til rette for at 
den samiske folkegruppe 
kan sikre og utvikle sitt 
språk, sin kultur og sitt 
samfunnsliv.»

Porsangerfjorden, juni 2021



Konsultasjonsplikten

Konsultasjonsordningen skal sikre at 
Sametinget og samene får ta del i 
beslutningsprosesser i saker som kan 
få betydning for samiske interesser. 
Konsultasjoner skal gjennomføres med 
målsetting om å oppnå enighet om 
foreslåtte tiltak, men uten at det er en 
plikt til at konsultasjonene må 
resultere i enighet. En forutsetning for 
reelle konsultasjoner er tidlig 
involvering, at partene utveksler 
informasjon og vurderinger, og at det 
ikke gjøres realitetsbeslutninger før 
konsultasjonene tar til.

MS Kong Harald, juni 2021



Kalveslaktfaktor

• Lavest kalveslaktfaktor 
mellom Fauske og Narvik





Utfordringer

• Stort potensial for arealkonflikter
• Store arealinngrep (vei, bane, vann- og vindkraftutbygging, kraftlinjer, gruvedrift, 

hyttebygging, nydyrking)

• Arealbruk (utmarksløyper, økt bruk av naturen)

• Topografi/geografi (bratte fjell, tinder o.l.)

• Klimaendringer / vær (større behov for ulike areal fra år til år, langtidsendringer i arealbruk, 
mer ising og låste beiter, seinere islegging av elver og vann (vanskeliggjøre flytting), med 
sykdomsutsatt 

• Rovvilt (jerv, gaupe og kongeørn)

• Dialog er nødvendig, ikke bare informasjon!

Varanger, august 2021



Konsultasjon 
i KVU NN

• Deltakere i arbeidsgruppa Urfolks 
interesser og rettigheter:

• Sten Tage Domaas, 
Statsforvalteren i Nordland

• Per Elvestad, Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark

• Stine Marie Høgden, 
Sametinget

• Andreas Stångberg, 
Sametinget

• Lene Hansen, Troms og 
Finnmark fylkeskommune

• Ingvild Nylund, Statens 
vegvesen

• Hanne Juul, 
Jernbanedirektoratet

• Gjennomført konsultasjon med 
Sametinget 23. juni 2021

• Neste er planlagt våren 2022

• Ønske om politisk konsultasjon 
før valg av konsept er 
gjennomført

• Info til reinbeitedistriktene i 
Nordland i juni

• Info til reinbeitedistriktene og 
samebyene i Troms i august

• Befaring med 
reinbeitedistriktene i NNB-
korridoren i september

• Dialog med reinbeitedistriktene 
i Finnmark under planlegging



Landskap og miljø 
status
UH 13.09.2021



To hovedoppgaver

1. Den store fortellingen for 
hele landsdelen

• StoryMap sentralt
• ferdig

• Generelle problemstillinger
• påbegynt

• Virkninger på viktige tema i 
stort
• Avventer konseptbeskrivelse



To hovedoppgaver

2. Vurdere landskap- og miljøtema 
på strekningen Tromsø – Fauske

• Landskapskarakteranalyse. 
Grunnlag for vurdering av ikke-
prissatte virkninger for 
konsepter for  Nord-Norge-
banen og E6



Landskapskarakteranalyse - metoden

• Tverrfaglig arbeid

• Ser på landskapet som en helhet

• Befaring og work shops sentralt

• Baserer seg på kjent kunnskap

• Bygger på Trafikverkets metode 
Integrert 
landskapskarakeranalyse (ILKA)

• Tidligere brukt i KVU 
Vegforbindelse øst for Oslo og 
KVU kryssing av Hadselfjorden

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Landskapskarakteranalyse på strekningen Narvik – Ballangen

• Inndeling i 
karakter-områder

• Beskrivelse av 
viktige verdier

• Begrenset til 
områder der det 
kan være aktuelt 
med vei- eller 
jernbane-
korridorer



Arbeidets gang

• 7 trinn

• Stort sett ferdig med punkt 1 -
4. 

• Pkt 6. påbegynt

• Gjenstår:

• 5. medvirkning

• 7. vurdering av konsepter 
Tromsø – Fauske

• Prosessen følges ikke 
nødvendigvis helt lineært. 

• Det vil også være naturlig å 
komme tilbake til noen av 
punktene i løpet av prosessen. 



Noen fakta

• 15 møter i arbeidsgruppa på Teams

• To workshops på Teams

• Befaring Tromsø – Fauske og Workshop 31 aug. – 2. sept

• Resultat:
• StoryMap. 

• Dagens situasjon. Tekster og 16 temakart 
• Typiske problemstillinger – tekstutkast
• Gjenstår vurdering av virkninger av konseptene for hele landsdelen

• Landskapskarkateranalyse Tromsø – Fauske. Systematisering av kunnskap
• Ser samlet på temaene landskap, naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, landbruk.
• Stort sett ferdig med grunnlaget.
• Gjenstår medvirkning og vurdering av virkninger av konseptene på strekningen Tromsø -

Fauske

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Arbeidsgruppen reiseopplevelse og 
reisekomfort KVU 
Transportsystem for Nord-Norge

Status per 16.09-21



Er så vidt i gang

• Arbeidsgruppa består av folk fra Kystverket, Troms og 
Finnmark Fylkeskommune, Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet

• Oppstartmøte var 24.august, så vi er bare så vidt i gang. 
2.møte var 14/9.

• Kystverkets medlem i gruppa slutter i jobben ved utgangen 
av september, trenger nytt medlem eller kontaktpunkt der

• Statens vegvesens medlem i gruppa går av med pensjon, 
håper på kontinuitet likevel



Mandat

I mandatet for gruppas arbeid er det listet opp 
en rekke temaer som vi skal omtale nærmere i 
forhold til reiseopplevelse og reisekomfort:

• Opplevd ras- og trafikkfare

• Tunneler (lengder og andel)

• Tunnelangst /-redsel

• Utsikt

• Knutepunkter, overganger, 
korrespondanse

• Tilbud og komfort i reisemiddelet

• Service



Grenseflater

Flere av de temaene som arbeidsgruppa anser som 
relevante for reiseopplevelsen, vil også bli vurdert og 
omtalt i andre gruppers arbeid. 

Særlig inn mot:

• Landskap og miljø

• Sikkerhet og beredskap



Beskrivelse

Beskrivelse av dagens 

reiseopplevelser på:

• Veg

• Bane

• Båt

• Fly

• Knutepunktene

• Universell utforming



Jobber med nå

• Enes om omfang

• Må være overordnet på 

beskrivelsene

• Avklare knutepunkter, -hvilke?

• Reiseopplevelse for 

yrkestrafikk?

• Døgnhvileplasser

• Turisttrafikk

• Rasteplasser, bobil-p



Illustrasjon av 
disposisjon
Veg

• Hvilke veger

o Fellestrekk av reiseopplevelsen

▪ Lange avstander

▪ Fare for viltpåkjørsler

▪ Få rasteplasser med gode fasiliteter

▪ Få døgnhvileplasser

▪ Tidvis krevende vær- og vinterforhold

o Særtrekk for enkelte veger

▪ Trange tunneler

▪ Smal vegbane

▪ Særlig rasutsatt

▪ Vegetasjon tett på vegbanen



Klima og bærekraft
KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Parisavtalen

Norge har forplikta seg til å 
redusere utslippene av klimagasser 
med minst 50 % og opp mot 55 % i 
2030, sammenlignet med nivået i 
1990.

Mål:

• Ikke mer enn 2 grader varmere

• Helst ikke mer enn 1,5 grader 
varmere

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Bærekraft

«En samfunnsutvikling som 
imøtekommer dagens behov 
uten å ødelegge mulighetene 
for kommende generasjoner til 
å få dekket sine behov»

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



FN’sbærekraftmål 
og mål i Ntp

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Bærekraft

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Jordkloden si tålegrense
• Økonomisk vekst og trygge 

arbeidsplasser
• Skape gode samfunn for 

mennesker

Samarbeid –
bærekraftmål nr. 17



Jordkloden si tålegrense

Arealbruk og naturmangfold
• Inngrepsfri natur

• Myr

• Verna områder

• Artsmangfold, utvikling

Klimagassutslipp
• CO2

• Andre klimagasser

Energibruk

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Energikilder og teknologiutvikling

Tradisjonelle energikilder:
• Olje og gass

• Vannkraft

• Vind

• Sol

Nye energikilder:
• Batteri

• Hydrogen

• Ammoniakk

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen



I Nord-Norge vil klimaendringer føre til…

• Kraftig nedbør og problemer med 

overvann

• Havnivåstigning og stormflo

• Endring i flomforhold og flomstørrelser

• Økt skredfare

Norsk klimaservicesenter



Konsekvenser - Klimatilpasning

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



KVU for transportløsninger i Nord-Norge
Ifjorfjellet, foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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