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Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge - 
Endring av samfunnsmål 

Samferdselsdepartementet viser til deres brev 1. november 2022.  

 

Statens vegvesen foreslår å endre det foreløpige samfunnsmålet for KVU Nord-Norge, som 

ble fastsatt av Samferdselsdepartementet i januar 2021. 

 

Det opprinnelige samfunnsmålet har følgende ordlyd: «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 og klima er sentrale stikkord.» 

 

Statens vegvesen viser i sitt brev 1. november til at det foreløpige samfunnsmålet ikke 

beskriver tilstanden i 2060, men hvordan vi skal jobbe fram dit. Det vises også til at siste 

setning ikke er tydelig nok på det som er spesielt viktig med denne KVU-en. Å «utnytte 

landsdelens ressursgrunnlag» er også til dels overlappende med «fremme regional og 

nasjonal utvikling».   

 

Statens vegvesen foreslår foreslå på denne bakgrunn at departementet fastsetter nytt 

samfunnsmål slik:  

 

Nord-Norge har et bærekraftig transportsystem som binder land og folk effektivt 

sammen. Transportsystemet gir enklere reisehverdag, fremmer nasjonal og regional 

utvikling og sikrer god samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Side 2 
 

 

Det er Samferdselsdepartementet som normalt fastsetter samfunnsmål for 

konseptvalgutredninger, etter forslag fra utreder. Det er ganske vanlig at det underveis i 

konseptvalgutredninger viser seg å være behov for å justere et samfunnsmål som er fastsatt 

tidlig i utredningsprosessen. 

 

Samferdselsdepartementet slutter seg til vegvesenets vurdering av behovet for å justere 

samfunnsmålet for KVU for transportløsninger i Nord-Norge. I samråd med Nærings- og 

fiskeridepartementet endres derfor samfunnsmålet i tråd med forslaget ovenfor. 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent E. Skogen 

utredningsleder 
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