
KVU Nord-Norge
En utredning av hele transportsystemet i 
nord, inkludert Svalbard

 Hovedveger med viktige tilknytninger
 Viktige farleder og havner
 Lufthavner 
 jernbane



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

KVU-prosessen skal gi bedre styring



Samfunnsmål

KVU Nord-Norge:
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 tema.

KVU Nord-Norgebanen:
Det skal legges til rette for et jernbanetilbud som binder landet mer effektivt 
sammen, gir god utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og fremmer 
verdiskaping, regional- og nasjonal utvikling, samt klima og miljø, 
samfunnssikkerhet og beredskap.
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KVU for transportløsninger i Nord-Norge

ARBEIDSGRUPPER - MANGE TEMA:

• Befolkning
• Næringer  
• Transport 
• Over grensene….
• Samfunnssikkerhet og beredskap 
• Landskap og miljø 
• Klima og bærekraft 
• Urfolks interesser og rettigheter
• Ny teknologi 
• Reiseopplevelser og reisekomfort 
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K
Dagens situasjon
Problemer

V

Behov og interessenter
• Normative behov (nasjonale- og regionale)
• Interessentgruppers behov

U
Strategiske mål
Rammebetingelser

Nord-
Mulighetsstudie (alternativer og løsninger) 
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Norge
Alternativanalyse
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Statens prosjektmodell 
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Befolkning i Nordland
2000 2020 2022 2050

239 109 243 385 240 177

Prognose SSB 237 418

Prognose Telemarksforskning 218 072



Befolkning i Troms og Finnmark
2000 2020 2022 2050

225 219 243 067 241 700

Prognose SSB 251 489

Prognose Telemarksforskning 235 192
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Grenseoverganger i Nord-Norge





Trender for sjøtrafikken i nordområdene

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Fiskeri, turisme og transport også lenger mot nord
• Cruicetrafikken til Svalbard, Troms og Finnmark har økt
• Flere fartøy med risikolaster enn tidligere
• Volum transportert olje og gass fra nordvest i Russland går opp
• Det sikkerhetspolitiske bildet er mer usikkert enn tidligere
• Globalisering; –pandemier gjør verden sårbar
• Autonome systemer 
• Klimaendringer påvirker aktiviteten og samfunnssikkerheten i nord
• Beredskap mot nye typer forurensning



Verksteder

Alta og Mo i Rana 
september 2021



Trafikk og transport, oppsummert fra verkstedene:

• Tilkomsten til riksvegnettet er problematisk; - fylkesveger, ferjer… 
• Prioritere fylkesvegene og nattåpne ferjer der det fraktes sjømat (Senja, Arnøy /Skjervøy, 

Karlsøy, Helgeland…)
• Bra utbygget riksvegnett i nord, - men for dårlig driftet og vedlikeholdt (standard)
• Problemstrekninger: E10, E6, E45, Rv94 
• Manglende omkjøringsmuligheter
• God infrastruktur for flyplasser, men for dyrt tilbud!
• Manglende øst-vest-forbindelser med fly til nabolanda 
• Nordlandsbanen og Ofotbanen må utvikles; - kryssingsspor og terminaler

Ønsker fra verkstedene: Åpen og tilgjengelig infrastruktur – prisgunstig!
KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Finnmark: 
• Dyrt, og til dels dårlig, flytilbud
• Problemstrekninger og stengte veier
• Fiskerihavner og båtruter til veiløse bygder

Troms: 
• «Fra kyst til marked» – prioritering av næringsveier 
• Ferjer til øysamfunn, Ullsfjordforbindelsen
• Strømnett, ladestruktur

Nordland: 
• Oppgradering av Ofotbanen og Nordlandsbanen
• Fastlandsforbindelser og ferjefri E6 
• Billigere kollektivtilbud, alle transportformer

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Miniseminarer med kommunene, etterlatte inntrykk:

Foto: Statens vegvesen



Finnmark 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Samfunnssikkerhet og beredskap
Utnytte ressursgrunnlaget
BOLYST og BLI-LYST

Den nordlige delen av Finnmark:
• Investeringer i fiskerihavner 
• Viktige fylkesveier 
• Vinterdrift veg
• Kortbanenettet; – el-fly for buss 
• Tiltak utenfor transportsektoren
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Reinbeiteareal





Varanger, august 2021

• Gjennomført konsultasjon med Sametinget 23. juni 2021, neste er planlagt våren 2022
• Info i digitalt møte til reinbeitedistriktene i Nordland i juni 2021
• Info i digitale møter til reinbeitedistriktene og samebyene i Troms i august 2021
• Befaring med reinbeitedistriktene i NNB-korridoren i september 2021
• Møte med Norske Reindriftssamers Landsforbund i oktober 2021
• Infoskriv til alle reinbeitedistrikt og samebyer i desember 2021
• Faglig samling med reindriftsnæringa og Sametinget mars 2022 i Karasjok
• Konsultasjon med Sametinget rett før, eller rett etter, sommeren

Konsultasjon i KVU Nord-Norge



Forsvaret

Utfordringer og behov:
• Standard og kapasitet
• Logistikk
• Redundans 
• Sikkerhet og beskyttelse
• Samvirke /samordning
• Miljø

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



KVU Nord-Norge – oppgaver – medvirkning 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Faser Oppgaver Medvirkning

Fase 1 – høst 2020 og     vår 2021 Situasjonsbeskrivelse

Problembeskrivelse

Orienteringer, møter

Konsultasjon med Sametinget 23.juni

Fase 2 – høst 2021 Behovsanalyse

Strategiske mål

Rammebetingelser

Fysisk, felles verksted i Alta 22.-23.september og i 
Mo i Rana 29.-30.september

Digitale mini-verksteder med kommunene i uke 45

Mini-verksted med Forsvaret 30.november

Fase 3 – vår 2022 Mulige løsninger

Utvikling av alternativer/ 
konsepter

Scenarier

Innspill, digitale oppfølgings-verksteder

Konsultasjon med sametinget

Fase 4 – høst 2022 Analyse av alternativene 
/konseptene

Orienteringer, tilbakemeldinger

Fase 5 – vår 2023 Drøfting

Videre føringer for planlegging

Høring

Eventuell konsultasjon i SD med Sametinget



Nasjonalt perspektiv

Kyst til marked

Ryggraden i landbasert transport 

Sikkerhet og beredskap

Utnytte ressursgrunnlaget

Regional utvikling 

Regionalt perspektiv

Helgeland

Salten + (B-N-H/ og LoVe)

Troms + 

Finnmark

Svalbard

Fra behov til 
konsepter

KONSEPTER / Strategier
Investering og drift

ANBEFALINGER

Teknologi = 
muligheter

Bærekraft = 
rammebetingelse



Bærekraft

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Bærekraft:
• Jordkloden si tålegrense
• Økonomisk vekst og trygge 

arbeidsplasser
• Skape gode samfunn for 

mennesker

Samarbeid –
bærekraftmål nr. 17

Meld. St. 9 (2020-2021)
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Bolyst



Teknologi 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Nullutslippsløsninger /elektrifisering
Automatisering /autonomi
Helhetlig utvikling av infrastruktur omfatter også:

• IKT-systemer
• Elektronisk kommunikasjon 
• Satellitt-baserte tjenester

Samvirkende ITS som konsept skal fungere
• På tvers av transportformer
• På både nasjonal-, fylkeskommunal-, kommunal og privat infrastruktur



Fauske – Narvik – Tromsø:

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
KVU Nord-Norgebanen (jernbanedirektoratet.no)

Verksted KVU Nord-
Norgebanen 21.juni

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-nord-norgebanen/


Svalbard

Svalbardmeldinga; - overordna mål for Svalbard-politikken:
• En konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten
• Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med etterlevelse
• Bevaring av ro og stabilitet i området
• Bevaring av områdets særegne villmarksnatur
• Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

Transportutfordringer og -behov:
• Longyearbyen lufthavn – problem med tining av permafrost
• Kaianlegg – for liten kapasitet
• Omlegging av energiforsyning

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Foto: Hanne Juul



Hvor er vi nå?

2020 2021 2022 2023

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



«Det er langt dette landet.  Det meste er nord»

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Foto: Statens vegvesen



Luftfart i Finnmark
Transport- og kommunikasjonskomiteen 23. mai 2022



Luftfarten i Finnmark

• 11 flyplasser 
• 3 med lang rullebane og 8 

kortbaneplasser

• 980.000 passasjerer i 2019
• 246.000 passasjerer på 

kortbaneplassene i 2019

Hasvik

Lakselv



Passasjertall 2019 - flyplassene i Finnmark
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Luftfarten skal skape tilgjengelighet

• Legge til rette for å ta i bruk hele landet gjennom å skape 
tilgjengelighet
• Nærhet til flyplass
• Tidtabeller som gjør det mulig å komme effektivt dit man skal
• Akseptable priser

• Luftfartens samfunnsnytte
• Helsereiser
• Turisme
• Regionale høyskoler
• Idrett og kultur



Mange ulike reisebehov i Finnmark

• Sykehus i Hammerfest, Kirkenes og Tromsø
• Fylkesadministrasjon i Vadsø
• Høyskoletilbud i Alta
• Sentrale myndigheter i Oslo



Mange reisebehov gir komplisert rutestruktur

• Tidlige avganger og sene 
ankomster

• Lav utnyttelse av 
flyplasskapasiteten



Knutepunktene forbinder Finnmark med Oslo

Oslo

Tromsø

Alta

Kirkenes

Viktig for effektive reiser
• Koordinerte tidtabeller
• Effektive overganger
• Gjennomgående priser
• Tromsø viktigst



Lufthavnstrukturen viktig for tilgjengelighet om vinteren

• Stengte veger og 
kolonnekjøring

• Langt å kjøre til alternativ 
flyplass

Hasvik

Lakselv



Innspill om luftfart til KVU Nord-Norge 

• Bedre rutetilbud på kortbaneflyplassene
• Lavere priser



FOT rutene

• Norge en del av EU – luftfarten
• Fri markedsadgang til alle ruter for alle EU – flyselskaper
• Alle ruter skal drives på kommersiell basis

• Der det ikke er kommersielt grunnlag for å drive ruter kan 
staten kjøpe kapasitet
• Utlysing av anbud hvert fjerde år (Sør) og femte år (Nord)

• Finnmark har 20 FOT ruter (18 interne og 2 til Tromsø)
• Widerøe opererer alle rutene med unntak av Tromsø –

Lakselv som betjenes av DAT



Krevende økonomi

• Spredt bosetting og mange flyplasser
• 93 % av alle i Finnmark kan nå en flyplass innen 90 minutters kjøring
• Lufthavnavgiftene dekker under 10 % av kostnadene for de minste lufthavnene

• 30 % rabatt på startavgift og 40% rabatt på terminalavgift
• Samfinansiering i Avinor og FOT tilskudd utgjør totalt 650 mill. pr år



Avinormodellen sikrer god tilgjengelighet i hele landet

Samfunnspålagte 
oppgaver

(Beredskap for 
ambulanse)

Taxfree
Samfinansiering, 
selvfinansiering 

og «like» avgifter



Fremtidsmuligheter
• Bruk av ny teknologi 

• Fjernstyrte tårn
• Ubemannede brøytebiler

• Mot en grønnere luftfart
• Nye energibærere som strøm og hydrogen
• Små markeder og mange FOT ruter godt egnet for bruk av mindre 

elektrifiserte fly
• Vil kreve tilgang på elektrisitet og ladeinfrastruktur
• Teknologien er under utvikling, krevende økonomisk

• Droner
• Luftromsorganisering
• Statlige innkjøp



KVU NORD-NORGE
Sjøtransport – effektiv, omfattende og desentralisert

Kystverket ved  

Tor Vidar Olsen, prosjektgruppen 



   



Samlet trafikk i Nord - 2019
Type skip Fargekode

Oljetanker

Gasstanker/LNG

Fiskefartøy

Bulkskip

Offshore

Lasteskip

Cruise

Kjemikalieskip



Transport av olje 2019



Fiskeriaktivitet registrert- 2019- Ferdsel havn og fiskefelt



Stykkgodsskip – 2019



Havnestruktur i Nord-Norge – NTP- strukturen
Nærskipsfartsstrategi 
(2013) og Havneplan 
(2015):
9 havner i Nord-Norge

Den idealiserte 
havnestrukturen -
sammenheng med 
konseptualiseringen av 
«de viktigste 
korridorene i det 
norske 
transportsystemet»



Men - Sjøtransport er et desentralisert transportnettverk

 Transporttilbudet er satt sammen av 
transportbruker/vareeiere, 
transportører, havneeiere og 
varekjøper.

Det er høy konkurranse mellom 
tilbydere av sjøtransporttjenester.

 Konkurransen mot 
landtransportløsninger er mer 
begrenset.



Utenrikstransport mellom Nord-Norge og  51 
utlandslokasjoner

… og innenrikstransport mellom 269 lokasjoner i 
Nord-Norge og 645 lokasjoner i hele Norge 
(inkludert Nord-Norge)

Anløpslokasjoner i Nord-Norge



Hva betyr en desentralisert havnestruktur?

• Desentralisert anløpsmønster er 
gunstig for vareeierne – ikke 
nødvendigvis rederiene eller 
havnene. 

• Rederiene og havnene synes å ha 
fått bra gjennomslag for sin policy 
(fokus på konsentrasjon/NTP), 
mens vareeierne har fått 
gjennomslag i sjøtransport –
markedet. FOTO: KNUT GODØ



Konsentrasjon av gods = økte kostnader for varer?

 For mange vareeierne betyr 
sentralisering av gods ekstra 
kostnader (flere omlastinger).

 En desentralisert 
terminalstruktur, med få  
fraktoperasjoner gir en 
økonomisk rasjonell løsning 
for vareeiere (land og sjø).



Transport i Nord-Norge

3,8 %
9,8 %

13,2 %

1,3 %

0,4 %

46,3 %

25,3 %

Varegruppefordelte tonn til og fra NN, 2018 ekskl t/f Kiruna

Sjømat

Industrivarer

Stykkgods

Termo

Tømmer

Tørr bulk

Våt bulk

 Aktører med store 
volumer benytter 
allerede sjøtransport i 
stor grad.

 Sjøtransporten må 
utvikle løsninger for 
mindre volumer, og et 
større antall kunder.
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Komplekst – men….

Desentraliserte lakseslakterier,  
mottakshavner for fisk, og 
andre ressursers lokalisering, 
betyr også en desentralisert 
veistruktur.

Henger sammen med 
bosettingsmønster, ressurser,  
med mer.

Eksport av sjømat innebærer oftest at kjøperen velger 
transportløsning: 
Free on board (FOB), som betyr at selger har ansvar 
for leveransen til det er ombord på transportmiddelet.
Ex Works (ExW) som betyr ansvar utenfor selgers 
produksjonssted frem til mottaker.



Eksempel - Produksjonskjeden av laks fra smolt til kunde 
Smoltanlegg

Forflåte
Brønnbåttansport

Forproduksjon og distribusjon

Servicefartøyer

Transport til kunde/kjøper
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Mineraler – potensial og omstridt



Skiftende rammebetingelser – nye
utfordinger for beredskap
• Klimaendringer
• Økende aktivitet > arealkamp i havrommet?
• Nye sjøruter
• Økende turisme (også om vinteren)
• Sårbart miljø – kort og intensiv sesong i nord
• «Det grønne skiftet» - Nye energiformers betydning?
• Tungoljeforbud
• Begrensede beredskapsressurser



«Northguider» Grunnstøting Hinlopen 28.12.2018





Status 2020

• 924 hendelser meldt inn 
• 624 av disse med utslipp
• 99 hendelser med skip
• 378 landbaserte hendelser
• 85 driftende oljeflak
• 50 offshore hendelser
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