
Tidspunkt Tema Navn
08:00 Møtestart - Velkommen Jon-Ivar Nygård Samferdselsminister
08:10 Møteleder Ingrid Dahl Hovland Vegdirektør
08:15 KVU Nord-Norge Signe Eikenes Prosjektleder
08:30 KVU Nord-Norgebanen Hanne Dybwik Prosjektleder
08:45 Reindrift – status Stein Tage Domaas Statsforvalteren Nordland
09:05 Reindrift - brukerperspektiv Egil Kalliainen Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik
09:20 Samfunnssikkerhet og beredskap Ellen Katrine Hætta Politimester Finnmark

09:40 Muligheter i nord Kjell Stokvik Center for High North Logistics
09:50 Spørsmål
10:00 PAUSE
10:15 Totalforsvaret Per Elvestad Statsforvalteren Troms og Finnmark
10:25 Forsvaret i nord Thomas Kristiansen Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
10:40 Regionale problemstillinger TF Ronald Wærnes Fylkesråd økonomi og kultur, TFFK
10:50 Regionale problemstillinger

Vest-Finnmark

Bente Olsen Husby

Eva D. Husby

Trudy Engen

Vest-Finnmark Rådet, daglig leder

Ordfører Hasvik kommune

Ordfører Nordkapp kommune
11:10 Regionale problemstillinger

Øst-Finnmark

Wenche Pedersen

Sigurd Rafaelsen

Alf Normann Hansen

Helga Pedersen

Lena Norum Bergeng

Rådsleder og ordfører Vadsø

Ordfører Lebesby

Ordfører Gamvik

Ordfører Tana

Ordfører Sør-Varanger
11:30 Næringslivet i Kirkenes Magnus Mæland Kirkenes næringsforening
11:45 Spørsmål og avslutning Ingrid Dahl Hovland

Jon-Ivar Nygård

Vegdirektør

Statsråd
12:00 LUNSJ



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

▪ Hovedveger med viktige tilknytninger
▪ Viktige farleder og havner
▪ Lufthavner 
▪ Jernbane

Kirkenes 06.desember



Politisk styring av store prosjekter



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

K

Dagens situasjon

Problemer

V

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

• Interessentgruppers behov

U

Strategiske mål

Rammebetingelser

Nord-

Mulighetsstudie (alternativer og løsninger) 

Konsepter

Norge

Alternativanalyse

Føringer for prosjektfasen

Statens prosjektmodell 
for store investeringer 
(KVU /KS1)
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Samfunnsmål:
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

Prosjektutløsende behov:
Utnytte ressursgrunnlaget i landsdelen 
Tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap i hele landsdelen
Styrke bolyst og bli-lyst i alle regioner

Overordna samfunnsbehov:
• FNs bærekraftmål 
• ILO-konvensjonen
• 0-visjonen (NTP)*

Samfunnsmål Effektmål

Bærekraftig transportsystem

(Noen aspekter ved bærekraftig transportsystem er satt 

som rammebetingelser)

1. Redusere transportkostnader (økonomisk 

bærekraft)

2.  Mobilitet – tilgang til transport (sosial bærekraft)

3.  Brukerne skal ha mulighet til å ta «grønne valg»             

(miljømessig bærekraft)
Transportsystem som binder land og folk mer effektivt 
sammen

4.  Effektive personreiser mellom landsdeler

5.  Effektiv og forutsigbar godstransport
Gir enklere reisehverdag 6.  Effektive reiser i et tilgjengelig transportsystem               

Fremme nasjonal og regional utvikling 7.  Attraktive BA- og BAS-regioner, og sammenbinding 
av disse

Sikre samfunnssikkerhet og beredskap 8. Sikre transport og forsyning for å opprettholde 

kritiske samfunnsfunksjoner 

Rammebetingelser:
• Miljømessig bærekraft 

• redusere CO2-utslipp
• minimere inngrep i 

natur
• Sikre bærekraftig reindrift 

og urfolks rett til 
kulturutfoldelse

• Transportsikkerhet*

* Blir ivaretatt i transportetatenes egne standarder 



Befolkning i Troms og Finnmark
2000 2020 2022 2050

225 219 243 067 241 700

Prognose SSB 251 489

Prognose Telemarksforskning 235 192



Problemer i transportsystemet

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Veg- og vegtransport

• Jernbane og jernbanetransport

• Farled, havn og sjøtransport

• Lufthavner og flytransport

• Utfordringer i transportsystemet

• Sårbarhet og beredskap

• Klima og ny teknologi

Utbygging av ny infrastruktur vil møte utfordringer



Verksteder

Alta og Mo i Rana 
september 2021



Tonnmengder inn og ut av Nord-Norge 2018 
Kilde NGM

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



«Kyst til marked»

Utfordringer: 

• Transporttid 

• Regularitet 

• Oppetid

Havner, vegnett og banekapasitet

Omlasting - terminaler

Grenseoverganger

Logistikk og dokumenthåndtering

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Bærekraft – hva kan vi gjøre med transport og infrastruktur?

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Reise mindre, reise smartere…

• Reise med mindre energiforbruk og utslipp

• Samordne transport /gods

• Minimalisere arealinngrep 

• Utslippsfrie byggeplasser

Transport skal støtte opp om:

• Økonomisk vekst /arbeidsplasser

• Gode samfunn for mennesker

Hva blir fremtidens transportbehov?



Scenario 2060 10 tunge trender på vegen dit (Jan Dietz)  

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• En mer urolig verden

• Nordområdene og Arktis får større betydning

• Klimaendringene fortsetter

• Klimabevistheten øker – kniven på strupen

• Ny teknologi vil endre transportbehovene og transportsystemet

• Økt behov for energi, inkludert fornybar energi

• Befolkningen i verden fortsetter å vokse

• Større etterspørsel etter sjømat

• Aldrende befolkning

• Fraflytting fra de små kommunene (sentralisering)



Resultat fra scenarioprosess:

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Hva vil skje de neste 40 årene?

Scenarier:
• Bastion Nord
• Klondike
• Siste villmark

Grunnlag for usikkerhetsvurdering av 
konsepta og diskusjoner om 
samfunnsutviklinga

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/kvunordnorge/ (sak under nyheter)

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/kvunordnorge/


KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Eksempler på spørsmål/veivalg vi som samfunn 
står overfor:

• Når vi snakker om vern – hva ønsker vi å verne?

• Hvor sentralisert eller desentralisert bosetning skal vi ha?

• Hvilken næringsutvikling skal prioriteres? Særlig med tanke på 
energimangelen og kampen om arealene?

• Hva er statens ansvar, og hva skal markedet ta seg av?



Konsepter

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



KVU Nord-Norgebanen
Kirkenes 6. desember 2022

Hanne Dybwik, Jernbanedirektoratet



Agenda

1. Bakgrunn for KVU Nord-

Norgebanen

2. Samarbeid med KVU Nord-

Norge

3. Foreløpige vurderinger
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Bakgrunn for KVU Nord-Norgebanen

• 2020: SVV får i oppdrag å gjennomføre 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

- Fokus på alle transportformer 

• 2022: Jernbanedirektoratet får i oppdrag 

å gjennomføre en egen KVU for Nord-

Norgebanen
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Mandat KVU Nord-Norgebanen

• KVUen avgrenses geografisk til Fauske–Narvik–Tromsø, med mulig 
arm til Harstad, og må ses i sammenheng med tilstøtende 
jernbanestrekninger som Ofotbanen og Nordlandsbanen

• Beskrive hvordan trinnvis utbygging kan gjennomføres

• Forholdet til reindriften skal inngå i utredningen, og Sametinget og 
representanter for berørte samiske interesser skal bli konsultert

• Samordning av møter og aktiviteter med KVU for transportløsninger i 
Nord-Norge

• Oversendelse til SD medio august 2023
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Nord-Norgebanen har vært 
utredet flere ganger tidligere

• 1992: «Med toget til 69, 42», NSB

• 2011: Jernbanens rolle i Nord, JBV

• 2019: Ny jernbane Fauske-Tromsø 

(Nord-Norgebanen) – oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, 

Jernbanedirektoratet

- Med utgangspunkt i tidligere utredete  

korridorer og stoppstruktur
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Forholdet mellom KVU Nord-Norgebanen 
og KVU Nord-Norge

Rolledeling

• KVU for transportløsninger i Nord-Norge ser på transportløsninger for alle transportformer 
i hele landsdelen 

• KVU Nord-Norgebanen skal utrede hvilke(t) jernbanekonsept mellom Fauske og Tromsø 
som er mest aktuelt å gjennomføre

Samhandling mellom KVUene for å sikre faglig samsvar

• Felles styringsgruppe og referansegruppe

• Metodisk samarbeid

• Scenarioarbeid

• Prissatte virkninger

• Ikke-prissatte virkninger, herunder reindrift 

• Trasesøk 
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Høsten 2022 har vi jobbet med de første  
trinnene i KVU-prosessen

30

Problembeskrivelse

Behovsanalyse

Føringer for forprosjektfasen

Alternativanalyse

Strategiske mål

Rammebetingelser

Mulighetsstudie

Hvilke problemer og behov er det en eventuell Nord-Norgebane kan løse?

Hvilke virkninger for samfunnet og brukerne bør en NNB bygge opp under, og 

hvilke rammebetingelser skal oppfylles?

Hvilke konsepter finnes, og hvilke bør vi ta med oss videre?



Prosjektutløsende behov: 

Det er behov for et togtilbud som styrker det nasjonale og regionale transporttilbudet, og legger 

best mulig til rette for regional utvikling og verdiskaping basert på ressursgrunnlaget i Nord-

Norge. Videre er det behov for å ivareta hensyn til beredskap og samfunnssikkerhet og å legge til 

rette for bærekraftig utvikling

Fastsatt samfunnsmål: 

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 og samfunnssikkerhet og beredskap

Effektmål – tema Effektmål foreløpig

Binde landet mer effektivt 

sammen (personreiser) 

Effektive, miljøvennlige og sømløse reiser mellom landsdeler

Mer forutsigbare reiser uten forsinkelser og innstillinger

Binde landet mer effektivt 

sammen (godstransport)

Tilstrekkelig kapasitet for miljøvennlig godstransport til og fra 

andre landsdeler

Fremme verdiskaping Redusere næringslivets logistikkostnader

Mer forutsigbar godstransport 

Fremme regional utvikling Styrke BA-regioner 

Ivareta hensyn til klima og miljø Redusere klimagassutslipp fra transport 

Styrke samfunnssikkerhet og 

beredskap

Utvikle transportsystemet i Nord-Norge som en del av 

totalforsvaret

Sikre transport i ekstreme situasjoner i fredstid, kriser og krig

Overordnede samfunnsbehov:

• FNs bærekraftsmål

• ILO-konvensjonen

Rammebetingelser:

• Begrense inngrep i sårbare arealer for 

reindrift

• Begrense inngrep i verneområder



Fra ide til konsept basert på de mest 
sentrale transportbehovene
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Videre prosess 



34© Statsforvalteren i Nordland

Any intelligent fool can make things bigger and 

more complex.

It takes a touch of genius – and a lot of courage 

to move in the opposite direction.

(Albert Einstein, Eirik Kristoffersen)



Status
Reindrifta i Norge

Kirkenes desember 2022

Stein Tage Domaas – Agr. dr. 

Underdirektør i Landbruks og reindriftsavdelinga
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Hva er det viktig å forstå og ta hensyn til?

Det viktigste er å forstå reinens unnvikelsesadferd ift arealinngrep og arealbruk.
90 % av reinen skyr områder som er nærmere tiltak og aktivitet enn 1 km.
De mest sårbare reinene, drektige simler og simler med kalv blir påvirket så langt unna som 5 km.

Dermed er det ikke footprinten til tiltaket som er poenget, men influenssonene på 1, 3 og 5 km. En feilplassert hytte 
med grunnflate på 100 m2 kan altså påvirke opp mot 80 km2.

Reindrift er også en arealkrevende næring. Derfor er det også viktig å se på topografien for å unngå tiltak i 
flaskehalser.

Vi skal heller ikke glemme at sumeffekten skal vurderes. Det gjelder effekten av alle tidligere tiltak og kjente og 
sannsynlige fremtidige tiltak.

Så sier § 22 at «Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein…» og at «Reindriftens flyttleier
må ikke stenges», og veilederen sier at det skal tas ekstra hensyn til reindriftas særverdiområder.
(Reindrift og plan- og bygningsloven/  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reindrift-og-plan-og-
bygningsloven/id2846344/)

Med særverdiområder menes bl.a. vårbeite, kalvingsland, brunstland og andre minimumsbeiter.
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Reinens unnvikelsesadferd

Tapssituasjonen

Reindriftas bufferevne - indikator

Reindriftas rett
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Alders tids bruk kodifisert i Reindriftsloven

Grunnloven
§ 108 SP 27

ILO 169

Lovgrunnlaget for reindriftas sine retter

Reindrifta er både rettighetshaver og næringsaktør
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Områder Norges institusjon for 

menneskerettigheter (NIM) peker på for å styrke 

menneskerettslig etterlevelse er:

• Å sikre gode, tidlige og uavhengige 

konsekvensutredninger.

• Å sikre tilstrekkelig kunnskap gjennom 

forskning og kartlegging, om bit-for-bit 

nedbygging av reinbeiteområder og om 

samlede konsekvenser av inngrep.

• Å vurdere om man bør tillate utbygging før 

gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart.

• Å tydeliggjøre, gjennom lovgivning eller 

andre reguleringer, de relevante 

vurderingstemaene etter SP 27 for å bidra til 

gode vurderinger i forvaltningen.
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Bufferevne i reindrifta Bufferevne i reindrifta
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Tap forårsaket av:
Arealinngrep – Ai
Arealbruk – Ab
Topografi/geografi – Tg
Klimaendringer/vær – Kv
Rovvilt – Rv
Personlige preferanser – Pp

Tap – T = Ai + Ab + Tg + Kv + Rv + Pp

Vårflokk - Fv

Kalv født - Kf
Kalv til flokk/strukturering – Fk
Kalv til slakt -Sk Problem når Sk er tilnærmet null
Voksen til slakt - Sv
Slakt – S = Sk + Sv                                 Terskel når S < kr 50000

Kf – T – Fk = S

Fv(n-1) = Kf – T – Fk – S = Fv(n)            Problem når Fv(n) > Fv(n-1)
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Kf – (Ai + Ab + Tg + Kv +Rv +Pp) – Fk = S

Kf – (Ai + Ab + Tg + Kv)*Rv*Pp – Fk = S

(Ai + Ab + Tg + Kv +Rv +Pp) = 1

Kf – Tk – Fk = Sk

Ksf = Sk/Fv
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Kalveslakt Reintall Bufferevne

Lom 1281 2350 54,5

Vågå 1138 2274 50,0

Fram 1354 2926 46,3

Filefjell 1471 3231 45,5

Elgå / Svahke sijte 810 2885 28,1

Riast/Hylling / Gåebrien sijte 2413 4965 48,6

Essand / Saanti sijte 1509 4331 34,8

Trollheimen 616 1576 39,1

Færen / Gasken-Laante 513 1636 31,4

Skjækerfjell / Skæhkere 533 1840 29,0

Luru / Låarte 444 2299 19,3

Østre-Namdal / Tjåehkere 1250 4479 27,9

Vestre-Namdal / Åarjel-
Njaarke 167 1754 9,5

Fosen / Fovsen-Njaarke 55 1856 3,0

Kalveslakt Reintall Bufferevne

Kanstadfjord/Vestre Hinnøy 54 1466 3,7

Tjeldøy 41 250 16,4

Kongsvikdalen 47 545 8,6

Grovfjord 0 351 0,0

Sør-Senja 21 526 4,0

Nord-Senja 0 254 0,0

Kvaløy 76 583 13,0

Ringvassøy 0 489 0,0

Rebbenesøy 0 129 0,0

Vannøy 0 345 0,0

Mauken/Tromsdalen 74 2417 3,1

Bassevuovdi 134 1253 10,7

Hjerttind 510 2157 23,6

Gielas 432 1641 26,3

Kalveslakt Reintall Bufferevne

Ábborašša 2201 4421 49,8

Fávrrosorda 1831 6387 28,7

Cohkolat 1142 6910 16,5

Skárfvággi 446 1435 31,1

Árdni/Gávvir 284 1943 14,6

Beahcegealli 917 2695 34,0

Kalveslakt Reintall Bufferevne

Duokta 0 774 0,0

Stájggo-Hábmer 0 659 0,0

Balvatn 0 561 0,0

Frostisen 0 500 0,0

Jillen-Njaarke 12 1639 0,7

Voengelh-Njaarke 17 2252 0,8

Skjomen 0 110 0,0

Hestmannen/Strandtindene 59 914 6,5

Saltfjellet 441 3208 13,7

Røssåga/Toven 203 961 21,1

Ildgruben 217 883 24,6

Byrkije 381 1421 26,8
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Kalvetilgang

Slaktekvantum

Reintall
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Bufferevne i reindrifta Bufferevne i reindrifta
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Arealinngrep

Arealbruk

Topografi/Geografi

Klimaendringer/Vær

Rovvilt

5 store påvirkere som virker negativt inn på reindrifta
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Hva er det viktig å forstå og ta hensyn til?

Det viktigste er å forstå reinens unnvikelsesadferd ift arealinngrep og 

arealbruk. 90 % av reinen skyr områder som er nærmere tiltak og aktivitet enn 1 km.
De mest sårbare reinene, drektige simler og simler med kalv blir påvirket så langt unna som 5 
km.

Dermed er det ikke footprinten til tiltaket som er poenget, men influenssonene på 1, 3 
og 5 km. En feilplassert hytte med grunnflate på 100 m2 kan altså påvirke opp mot 80 km2.



48© Statsforvalteren i Nordland

Unnvikelse og unnvikelsessoner

1, 3, 5 km 

Tilsvarer sonene i INON

Strand, O., Colman, J.E., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A. & Thomassen, J. 2017. 
Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. - NINA Rapport 1305. 62 s.

Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. 
Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 
1903. 
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0,8 korrelasjon/sammenheng mellom tap av kalv og nærhet til større tiltak
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Hva er det viktig å forstå og ta hensyn til?

Det viktigste er å forstå reinens unnvikelsesadferd ift arealinngrep og arealbruk.
90 % av reinen skyr områder som er nærmere tiltak og aktivitet enn 1 km.
De mest sårbare reinene, drektige simler og simler med kalv blir påvirket så langt unna som 5 km.

Dermed er det ikke footprinten til tiltaket som er poenget, men influenssonene på 1, 3 og 5 km. En feilplassert hytte 
med grunnflate på 100 m2 kan altså påvirke opp mot 80 km2.

Reindrift er også en arealkrevende næring. Derfor er det også viktig å se på topografien for å unngå tiltak i 
flaskehalser.

Vi skal heller ikke glemme at sumeffekten skal vurderes. Det gjelder effekten av alle tidligere tiltak og kjente og 
sannsynlige fremtidige tiltak.

Så sier § 22 at «Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein…» og at «Reindriftens flyttleier
må ikke stenges», og veilederen sier at det skal tas ekstra hensyn til reindriftas særverdiområder.
(Reindrift og plan- og bygningsloven/  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reindrift-og-plan-og-
bygningsloven/id2846344/)

Med særverdiområder menes bl.a. vårbeite, kalvingsland, brunstland og andre minimumsbeiter.



KVU Nord-Norge



KVU Nord-Norge
• Utredningen skal konsentrere seg om de lange transportstrekningene, 

det vil si strekningene som har som funksjon å binde landsdelen 
sammen, og knytte denne til resten av landet og utlandet.

• Økning matproduksjon krever tiltak på tilførselsvei

• Eksempel Fylkesvei 8850

• Ferdselsåre er vesentlig 
• Sikkerhet

• Suverenitetshevdelse



Reindriftens erfaringer

• Matprodusent

• Reindriften kommer for seint inn

• Sikring av beiteressurser

• De samlede inngrep i beiteområder

• Oppstykking av beiteressurser

• Utbygging  - avgrensning av prosjektområde
• Effekt av tiltak utenfor prosjektområdet 



• Distrikter/siidaer må settes i stand til å kunne delta
• PBL likeverdig part

• Erfaring avtale utbygging  - i drift ikke midler til å gjøre tiltakene
• Veisikkerhet er viktig – i drift ikke midler til tiltak/oppfølgning

• Prosjektdeltakere ikke oppdatert
• Skifte av prosjektdeltakere

• Klimaendringer



FINNMARK POLITIDISTRIKT

Utfordringer forr samferdsel i nord
- hva skal vi være klare for?

- hvordan blir vi klar?
- hva kan vi lære av?

6.desember 2022

Politimester Ellen Katrine Hætta



The Director 
of Public 

Prosecutions

Police 
DirectorateJRCCPSS

Regional Public 
Prosecution 

Offices

Police District



Hva er en "krise"?

• Definisjon på krise har endret seg?

• "Befolkningskrise" i nord, særlig Finnmark

• Hva er våe sorte svane?

• Mental forberedelse på neste ukjente



Aktørbildet 

• Lista over gode krefter er lang:

• Politiet, Helsetjenesten (Kommunene, 
spesialisthelsetjenesten/helseforetakene); 
Brann- og redningsvesenet, Sivilforsvaret.

• Forsvaret

• HRS/LRS

• Statsforvalteren/Fylkesberedskapsråd 

• Redningsråd

• Kommunene med sin lokale kriseledelse

• Private, frivillige, andre offentlige

• Objekteier





Faktorer som påvirker evne til å håndtere hendelser

• Situasjonsforståelse

• Geografi, avstander, vær, operasjonsområde

• Ressurser (statlige og frivillige – et samlet ressursbilde)

• Kompetanse, materiell – nærhet – kjennskap om hverandre

• Kommunikasjon og infrastruktur - sårbarhet

• Utholdenhet

• Kjent eller ukjent hendelse ("sort svane")



• Bare ei bru?

• Har det så mye å si?

• Samferdselsproblem? Hva annet 
berøres?

• Er dette en "krise"? I så fall for 
hvem?



Samarbeidsaktører på beredskap

• Sivilforsvaret

• Statsforvalteren

• Sivile frivillige organisasjoner

• Kystverket – samarbeidsavtale

• De lokale brann og redningsvesen og 110

• Ambulansen og 112

• Forsvaret

• HV



Hva skal til for å snu utviklingen

• Russlands invasjon startet ikke 24.februar – dette har skjedd gradvis 
og vi har tillatt at det skapes en ny normalsituasjon

• Erkjenne Finnmarks betydning for suverenitet og sikkerhet –
betydningen for landet

• Politikkområdene samferdsel, samfunnssikkerhet, forsvars, skole, 
distrikts – kan ikke skille dette i Finnmark, må sees i sammenheng

• Samferdsel: god kommunikasjon, mulighet for å få styrker, forsyninger, 
forsterkninger fram i tide



Spørsmål?



Muligheter i nord v/ senterleder Kjell Stokvik, Center for High North/Nord universitet

06.12.2022
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NSR 2021 

Total cargo – 34,85 mln t  

5,7% increase from 2020

Transit cargo - 2 mln 

tons 

NSR Transit - 87 voyages 

59% increase from 2020
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YamalMax Technical Data:  

Cargo capacity - 170 000 m3

Power 45MW  

Ice class ARC7  

Length -299m  

Beam - 50 m  

Draught -13m



2020 December

2018 December 2019 December

2021 December



Grunnlag for analyse av verdiskaping og ringvirkninger

Utvalg av 25 prosjekter

• Hydrogen

• Ammoniakk (grønt og blått)

• PtL

• Batteri

• Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner

Kartlegging av produksjonsvolum, kraftbehov og investeringsbeløp, antatt produksjonsstart



Utvalgte prosjekter

Berlevåg Hydrogen Varanger Kraft Hydrogen AS Hydrogen Finnmark Berlevåg

Berlevåg Ammoniakk Varanger Kraft Hydrogen AS grønn ammoniakk Finnmark Berlevåg

Haeolus Varanger Kraft Hydrogen AS hydrogen Finnmark Berlevåg

ST1 Grønn ammoniakk Finnmark St1 og Horisont Energi grønn ammoniakk Finnmark Alta eller Lebesby

Elektrifisering av Melkøya LNG Equinor Elektrisitet Finnmark Hammerfest

Elektrifisering av Wisting Equinor Elektrisitet Finnmark Barentshavet/Hammerfest

Barents Blue Ammonia Horisont Energi blå ammoniakk Finnmark Hammerfest

Neptun Grønn Ammoniakk Grøtsund Troms Kraft med partnere grønn ammoniakk Troms Tromsø

Syntetisk drivstoff Finnfjord Smelteverk Finnfjord + Statkraft PtL Metanol Troms Senja

Aker Narvik batteri Aker Horizons Batteri Nordland Narvik

Aker Narvik hydrogen Aker Horizons Hydrogen Nordland Narvik

Narvik Hydrogen Narvik Hydrogen Hydrogen Nordland Narvik

Green H - Bodø GreenH Hydrogen Nordland Bodø

Glomfjord Hydrogen - knutepunkt Glomfjord Hydrogen Hydrogen Nordland Meløy

Glomfjord Hydrogen - ferge Glomfjord Hydrogen Hydrogen Nordland Meløy

Yara Glomfjord Yara Glomfjord Grønn Ammoniakk Nordland Meløy

Freyr pilot Freyr batteri Nordland Rana

Freyr Giga Arctic Freyr Batteri Nordland Rana

Celsa+Statkraft Green Steel Mo Statkraft Hydrogen Nordland Rana

Mo Industrial e-fuel Swiss Liquid Future PtL Metanol Nordland Rana

Gen2Energy Mosjøen Gen 2 Energy Hydrogen Nordland Vefsn

Norsk e-fuel Mosjøen Norsk e-fuel PtL SAF Nordland Vefsn

Elektrifisering av Skarv/Norne Equinor/Wintershall Elektrisitet Nordland Norskehavet

Fuella Fuella grønn ammoniakk Nordland Hemnes

Aker Horizon - Hemnes Aker Horizons Hydrogen Nordland Hemnes



Grønn ammoniakk

590 000 tonn/år

Blå ammoniakk

3 mill. tonn/år 26 000 tonn/år 180 000 tonn/år

Grønt hydrogen PtL metanol PtL SAF

20 000 tonn/år

Batteri

29 GWh / år

• 2700 MW effektbehov

• 100-150 mrd.  investeringer

• Realisering i perioden 2022-2028



23 %

68 %

9 %

Nordnorsk energiproduksjon i 2021 (TWh)

Olje Gass Elektrisitet

250 TWh

24 %

73 %

3 %

Nordnorsk energieksport

Olje Gass Elektrisitet

232 TWh

Energiproduksjon og eksport Nord Norge (2021)

Strøm
eksport 
6,6 twh

Kilde: Produksjonstall bearbeidet av KPB



Hva kan realiseres: Scenarier for kraftbehov er som vi har hørt

Lavt anslag, mindre antall utbygginger, prioritering av sokkel 

Produksjon øker med  2,3 twh frem til 2030. Til 27,2 twh

Forbruk øker fra 18twh til 26,4 twh = +8,4 twh/år

Tall fra anslag gjort av Sintef 2022

Kan realisere 4 til 5 av de 22 kjente prosjektene og fortsatt 

balanse/normale priser. Inkludert vekst i eksisterende 

Høyt anslag på forbruket

Produksjonen øker 5 twh i 2030 til 29,6 twh, mest fra vind

Forbruket øker med 17,2 twh til 38,2 twh

UNDERSKUDD 8,6 TWH UTEN NY VIND

Kan realisere alle kjente prosjekter, men overskudd blir til 

underskudd ca i løpet av  2028, økende priser vil effektivt stanse 

nye prosjekter til ny kapasitet bygges ut

Dillemma, hvem skal prioriteres og strategier for økt kapasitet?



Policies for 50+ % 
reduction of 

emission by 2030 -
2050 

Strong industrial 
competence and 

competent suppliers

Substantial ripple effects 
possible  

Community strongly 
support environment 

friendly industrial 
production in stead of 

export through power lines. 
Strongly oppose new wind 

power 

Substantial access to clean 
hydropower +25 twh and 

LNG/oil energy 225 twh/year.. 
Large potential for Ocean and 
land wind power next 5 to 15 

years. 

Large documented market 
needs for climate friendly high 

energy content products  

Substantial industrial 
infrastructure exists, harbor, 

water, power lines, power 
capacity roads, people and 
more can be constructed

Plenty of space

Why more green power production and 
Power transforming industries in North Norway?:

Long term profitable 
investement and job creation 

opportunity. 

In 10 years, 40+ billion 
annual turnover opportunity

Shutterstock



Motivation, strong economic growth is possible over time in the Nordland. (Index 
turnover all industries 100=2011)
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Nordland

Norge



Norwegian BIN area; 104,30 %

Finnish BIN area; 93,84 %

Russian BIN area; 84,57 %

Finland; 102,30 %

Norway; 117,51 %

Sweden; 121,61 %

Russia; 100,09 %

80%
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Total Population Index for Norwegian, Finnish, Swedish, Russian parts of the 
BIN area and BIN countries, 2011-2036(2040)

Norwegian BIN area Finnish BIN area Swedish BIN area Russian BIN area



Will we be able to find the right 
talent?

Demograpic show weak 
growth in the north 

comapred to southern 
regions

Large number of net new 
workers needed. Huge 

recruitment and training 
challenge

NO4 can be divided into two 
regions or merged into other 

regions

Housing and integration 
of newcommers into 

society

Competition from other 
successful North and 

south Norwegian 
industries

Access to health services, 
education, international 
schools and meaningful 

life after work for people 
not from Helgeland

Bootle necks in North-Norway

One is where we are



Development of Arctic maritime logistics and intermodal sea-landtransport  connections: 

Implications for the Barents Euro-ArcticRegion

Project’s short name: BEAR

Project funded by the Ministry of Foreign  

Affairs through the Research Council of  

Norway (RCN)

Application type: Collaborative and  

Knowledge-Building Project (KSP) to meet  

Societal and Industry-related Challenges  

within the Global Development Thematic Area

- Foreign and International Relations

Financial support: NOK 7,5 million

Project owner: Business School of Nord  

University

Project manager: Björn Gunnarsson  

Project administrator: Kjell Stokvik

Project duration: 3 years

Start date: 1st of June 2021

Finish date: 31st of May 2024



Source: JBTP, 2019Overview of the main road, rail and sea routes in the Barents Region.

The future growth potential of northern urban centers and their industries on both sides of  the border largely depends 

on an effective maritime transport and logistics system(s) -- and a competitive export industry with high transport 

volumes requires effective ports.





The Nordic Roadmap project

Overall aim:

Reduce key barriers to implementation and establish a 

common roadmap for the whole Nordic region and 

logistics ecosystem towards zero-emission shipping.

Objectives:

• Gain technical knowledge and regulatory

development

• Develop a Nordic Roadmap for future fuels

• Establish a Nordic cooperation platform and piloting

A four-year Nordic collaboration (2022-2025), coordinated 

by DNV, with a budget of 2.4 MEUR. Inspired by the 

Green shipping programme in Norway.

Green Shipping Corridors can address 

barriers on a manageable scale

84 DNV ©



Key drivers for the transition to 
zero emission shipping:

Regulations/mechanisms established by Governments

➢ Globally through the International Maritime Organization (IMO)

➢ Regionally (e.g. through the EU, Nordic Cooperation)

➢ Nationally

➢ Collaborative initiatives such as Green Shipping Programme and 
Zero Emission Shipping Mission etc

Conditions etablished by the market

Zero emission shipping to be developed and deployed by the wide 
Maritime Industry



The Green Corridors 

Pilot Project
The Roadmap Project

The effect of Green Corridors







Konklusjon 

Bruke anbud / konsesjon med strenge miljø krav eks Vestfjordferga

Legg til rette for grønne korridorer i Nord-Norge 

Bruke disse til teste ut infrastruktur , distribusjon for ny fuel alternativer  i samarbeid med næringslivet i Nord-Norge, 

vare- eiere og  operatører

NRS 

• Viktig å holde på kunnskapen og fortsatt beholde en monterering hva som foregår langs den Nordlig Sjørute.

• Vi forventer økt trafikk til Asia og Afrika. Øking i østover  på sommer og til dels på vinteren når det er åpent. 

• Fortsatt trafikk langs den norske kysten fra Russland 

• Transitt går ned. ( sanksjoner ( varer, tjenester  og betaling etc vi sette den på pause )) 

• På lang sikt så kan skip gå den transpolare ruten og nordvest passasjen som alternativer . 

Samfunnssikkerhet og beredskap viktig for Finnmark 

Større interesse for kurs i beredskapssamvirke og få øvet på dette feltet fra kommuner og næringsliv. 

Behov for en permanent  finansieringsmodell  som  gjør mulig å tilby utdanning og  en  årlig øvelse i distriktene



Tidspunkt Tema Navn
08:00 Møtestart - Velkommen Jon-Ivar Nygård Samferdselsminister
08:10 Møteleder Ingrid Dahl Hovland Vegdirektør
08:15 KVU Nord-Norge Signe Eikenes Prosjektleder
08:30 KVU Nord-Norgebanen Hanne Dybwik Prosjektleder
08:45 Reindrift – status Stein Tage Domaas Statsforvalteren Nordland
09:05 Reindrift - brukerperspektiv Egil Kalliainen Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik
09:20 Samfunnssikkerhet og beredskap Ellen Katrine Hætta Politimester Finnmark

09:40 Muligheter i nord Kjell Stokvik Center for High North Logistics
09:50 Spørsmål
10:00 PAUSE
10:15 Totalforsvaret Per Elvestad Statsforvalteren Troms og Finnmark
10:25 Forsvaret i nord Thomas Kristiansen Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
10:40 Regionale problemstillinger TF Ronald Wærnes Fylkesråd økonomi og kultur, TFFK
10:50 Regionale problemstillinger

Vest-Finnmark

Bente Olsen Husby

Eva D. Husby

Trudy Engen

Vest-Finnmark Rådet, daglig leder

Ordfører Hasvik kommune

Ordfører Nordkapp kommune
11:10 Regionale problemstillinger

Øst-Finnmark

Wenche Pedersen

Sigurd Rafaelsen

Alf Normann Hansen

Helga Pedersen

Lena Norum Bergeng

Rådsleder og ordfører Vadsø

Ordfører Lebesby

Ordfører Gamvik

Ordfører Tana

Ordfører Sør-Varanger
11:30 Næringslivet i Kirkenes Magnus Mæland Kirkenes næringsforening
11:45 Spørsmål og avslutning Ingrid Dahl Hovland

Jon-Ivar Nygård

Vegdirektør

Statsråd
12:00 LUNSJ



09.12.2022

Ny sikkerhetspolitisk situasjon i Nord

Er Norge og Nord Norge forberedt??

Per Elvestad

Justis- og kommunaldirektør



Instruks 
Statsforvalteren
Totalforsvaret

Sivil Forsvaret

Statsforvalteren 
skal sørge for at: 

fylkets ressurser fordeles og 
utnyttes på en måte som dekker 
befolkningens behov best mulig i 

samsvar med eventuelle 
retningslinjer fra aktuelt 

fagdepartement. 

Statsforvalteren skal om 
nødvendig og i samarbeid med 

andre myndigheter samordne og 
prioritere mellom sivile behov og 
videreformidle ekstra ressurser til 

kommunene. 

Statsforvalteren skal bidra til 
fremskaffing, samordning og 
prioritering av sivil støtte til 

Forsvaret.



FFI



Ukraina viste 
at de hadde 
et 
totalforsvar 
(FFI)

Våre forskere har reist 
spørsmålet:  

Ville Norge taklet det samme?  

Svaret deres er et absolutt nei.

• Hvorfor er ikke Norge 
forberedt?

• Hva bør vi gjøre for å 
forberede oss?

For krisen kommer. Det 
garanterer ekspertene ved 
Forsvarets forskningsinstitutt 
(FFI)



Samordnet SIV/MIL plan
En forutsetning for å lykkes

Totalforsvar – samferdsel – kommunikasjon
(Topografi)



Totalforsvaret (støtte til Forsvaret)

Si
vi

le
 s

am
fu

n
n

Ca 30 %

Fo
rs

va
re

t

Ca 30%?? av sivile ressurser må 
avgis til Forsvaret gjennom 
blant annet rekvisisjoner 
Personell/materiell

• Hvilke konsekvenser får dette 
for det sivile samfunn? 

• Hvordan påvirker dette kommunenes 
tjenesteproduksjon?

Har kommunene tatt høyde for dette?

Forsvarets totale behov

Behovet finnes ikke i Nord-
Norge, system for hele 

landet må etableres

Samferdsel: vei/havner/lufthavner/fremkommelighet/reparasjonskapasitet/TBO
Sjø/land/luft 



sikkerhetspolitisk utvikling – beredskapsplanlegging
ubalanse           

Berlinmuren 1989

Sikkerhetspolitisk utvikling
Kald krig

Ukraina 2022

Ukraina 2014



sikkerhetspolitisk utvikling – beredskapsplanlegging
ubalanse           

Berlinmuren 1989

Sikkerhetspolitisk utvikling

Forsvaret

Ukraina 2022

Mobiliseringsforsvaret og 
sivil beredskapsplanlegging ift. TOT
Legges ned.

Forsvaret Sivil Kostnadsflytting

Forsvarets Operative planverk        



Ubalanse
Sivil støtte

sikkerhetspolitisk utvikling – beredskapsplanlegging
ubalanse           

Berlinmuren 1989Forsvaret

Ukraina 2022

Mobiliseringsforsvaret og 
sivil beredskapsplanlegging ift. TOT
Legges ned.

Sivil beredskap
Artikkel 3 – 4 - 5

Forsvarets Operative planverk

Trident Juncture
2018

Forutsetter sivil støtteSikkerhetspolitisk utvikling
Kald krig

Forsvaret Kostnadsflytting Sivil 





Bonusbilder



Artikkel 3

For mer effektivt å nå formålene med denne traktat vil 
partene enkeltvis og i fellesskap ved stadig og virksom 
selvhjelp og gjensidig støtte opprettholde og utvikle sin 
individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep.

Traktat for det nord-atlantiske område

Artikkel 4

Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale 
ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.

Artikkel 5

Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-
Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle, og er følgelig blitt enig om at hvis et 
slikt væpnet angrep finner sted, vil hver av dem under utøvelsen av retten til individuelt 
eller kollektivt selvforsvar, som er anerkjent ved artikkel 51 i De forente nasjoners pakt, 
bistå den eller de angrepne parter ved enkeltvis og i samråd med de andre parter straks å 
ta slike skritt som den anser for nødvendig, derunder bruk av væpnet makt, for å 
gjenopprette det nord-atlantiske områdes sikkerhet.

Ethvert slikt væpnet angrep og alle forholdsregler som blir tatt som følge av dette, skal 
øyeblikkelig meldes til Sikkerhetsrådet. Slike forholdsregler skal bringes til opphør når 
Sikkerhetsrådet har tatt de skritt som er nødvendige for å gjenopprette internasjonal fred 
og sikkerhet.



Regionalt

Kjernegruppe:

• HV
• FLO
• Politiet
• Sivilforsvaret
• Statsforvalteren
• Målselv kommune
• Harstad kommune

Nasjonal samordning

Lokalt
• Målselv kommune ROS
• Bardu kommune ROS
• Sørreisa kommune ROS?

Forsvarets    
logistikkorganisasjon

Fylkesberedskapsrådet

Organisering FMTF



Forsvarets transportbehov

Kirkenes 6.des 2022

Presentert av: Thomas Kristiansen, Senior stabsbefal

09.12.2022
Forsvarets operative hovedkvarter

Ugradert – kontrollert tilgang. Kun informasjonseier kan dele med andre mottakere.



«You will not find it difficult
to prove that battles, 
campaigns, and even wars
have been won or lost 
primarily because of
logistics.» 
- General Dwight D. Eisenhower

Forsvarets operative hovedkvarter

09.12.2022
Ugradert – kontrollert tilgang. Kun informasjonseier kan dele med andre mottakere.



▪ …det er avgjørende at 
transportinfrastrukturen er 
dimensjonert for å kunne 
understøtte ilandføring, 
oppstilling og videre fremføring 
av betydelige allierte styrker

Forsvarets operative hovedkvarter

09.12.2022

Alliert forsterkning

Ugradert – kontrollert tilgang. Kun informasjonseier kan dele med andre mottakere.



▪ Fleksible transportløsninger

▪ Redundans 

▪ Anti-mobilitet

Forsvarets operative hovedkvarter

09.12.2022

Forsvarsbehov

Ugradert – kontrollert tilgang. Kun informasjonseier kan dele med andre mottakere.



Brief slutt!



Regionale problemstillinger - Transportutfordringer  i fylket

Utvikling av transportinfrastruktur for å imøtekomme utfordringer i fylket er nødvendig av 

langt viktigere hensyn enn kun positiv samfunnsøkonomiske beregninger

Fylkesråd økonomi og kultur Ronald Wærnes. Innlegg KVU møte med samferdselsministeren 6.12.2022



Problemstillinger-muligheter

Dagens sikkerhetssituasjon:- grunnlag for nye prioriteringer:

❑ Naboskap til Russland, Finland og Barentshavet gjør fylket svært 

relevant i dagens situasjon. Verdien av bosetting for utvikling, 

forvaltning og suverenitetshevdelse øker. 

❑ Sikkerhetssituasjonen og finsk og svensk NATO medlemskap gjør at de 

største havnene, lufthavnene og utenlandskoridorene får økt 

betydningen 

❑ Nordområdesatsingen og samarbeid mot Russland er endret til –

«Kald krig» og krevende fiskeriforvaltning. 

❑ Våre naturressurser blir mer etterspurt. 

❑ Grunnlag for nye jernbanekorridorer? Relasjoner i nord endres:  2017  deltok samferdselsminister 

Ketil Solvik-Olsen på åpningen av fells E-105 utbedring på 

norsk og russisk side



Problemstillinger- muligheter 
Dagens utfordringer - grunnlag for nye prioriteringer:

❑ Redusere demografiutfordringer - øke attraktiviteten for å bo og jobbe i 

fylket

❑ Forbedre store reiseavstander med klimatiske utfordringer fra «Kyst til 

marked», - bedre helhetstenking mellom transportformene

❑ Utnytte våre fortrinn - styrke næringslivets konkurransemuligheter

❑ Utvikle sjømatnæringene – for å optimalisere verdiskaping langs hele 

kysten i fylket. 

❑ Sikkerhetssituasjonen- heve nasjonal sikkerhet, og samarbeidet med 

Finland og Sverige i nord
«NHO Arktis» 
Transport er en investering i 
samfunnsutviklingen, og må ikke bare ses på 
som en utgiftspost. 
Transport bringer folk og gods der de gjør nytte 
for seg og/eller bidrar til verdiskaping. 



Transportutfordringer

Fremkommelighet:  Trygge og gode veier er avgjørende for å 

kunne ta hele fylket i bruk. 

❑ Tøft klima gir store vinterutfordringer på høyfjells- og 

kyststrekninger.  

❑ Stort vedlikeholdsbehov gir ulik kvalitet på deler av 

vegnettet, og flere flaskehalser

❑ Skredutsatte områder- Behov for tiltak og flere 

incentivordning for alternativ skredkontroll 

❑ Manglende skjerming og dybde i fiskerihavner med stor 

aktivitet- Kritisk etter mange års stillstand E 45 Kløfta en sikkerhetsutfordring 



Transportutfordringer
Næringsutvikling 

❑ Tettest bosetting langs riksveg med god standard, størst 

verdiskapning langs fylkesveg med varierende standard.

❑ Standard forskjellen på deler av fylkesvegnettet og riksvegnettet er 

for stort. Spesielt flaskehalser på vinteren med stigning, kurvatur og 

smale veger- Begrensninger for modulvogntog

❑ Transportkostnader med lange reisetider. Avhengig av 

utenlandskorridorer i Sverige og Finland (70 %  av transportene). 

❑ Dårlige mottaks og liggeforhold i fiskerihavner reduserer 

muligheten for - økt verdiskapning. Innseilingsmolo i Vardø- Viktig og symbolsk 

nordområdetiltak



Transportutfordringer
Forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet

❑ Forsvarets behov: Utbedring av særskilte 
forsvars- og beredskapsveger  (bæreevne, 
bruer, bredde,)

❑ Redundans - Manglende og lange 
omkjøringsmuligheter med ulik standard 

❑ Utvikling av transportsystem på tvers av 
landegrensene, «NATO-korridorer» (Luft, 
havn, veg,)

❑ Klimatilpasning – effekten av klimaendringer 
er størst i nord



Transportutfordringer

Samfunnsutvikling fundament for Bo og bli-lyst i hele fylket

❑ Dagens lufthavnstruktur med prisvennlig flytilbud, internt, 
og til resten av landet 

❑ By- og distriktstiltak –som motvirker befolkningsflukt

❑ Tilgang til nødvendig energi og kommunikasjoner for vekst, 
samt balansere vern, og samiske interesser

❑ Klima- og miljømessig bærekraftige transportløsninger, der 
mangel på dette gir konkurranseulemper- samme tilbud 
med 0- og lavutslippsløsninger 

❑ Teknologi – stort potensial for å «gi mer for pengene». Økt 
fokus på testing i fylket- Hydrogenkorridor og EL-fly

El fly testing  (Avinor skisse)



KVU Nord-Norge/KVU Nord-Norgebane = NTP effekt                                                                                  
som gir betydelig forbedring ift. hovedutfordringene for de lange transportene fra Kyst til marked 

❑ Hovedkonsept: Tenke mer «nytt» og utvikle dagens transportsystem                                                             
- Fokus på fremkommelighet, sikkerhet og regularitet med «akseptabel standard». 

❑ Betydelig fiskerihavnløft for å sikre havner- og farleder med nødvendig skjerming og dybde i alle kystkommuner. 

❑ Lavere flypriser som et avgjørende bo og bli-lyst tiltak

❑ Satsing på drift, vedlikehold og utjamne standardforskjeller i vegsystemet                                                   
– Statlig vedlikeholdsprogram med tydelig effekt på fylkesvegnettet. 

❑ Tydelig satsing på tiltak og teknologi for å bedre vinterfremkommeligheten og skredsikring på utvalgte strekninger

❑ Sikkerhetssituasjonen krever tiltak på viktige forsvars og beredskapsveger (bæreevne) og utenlands korridoren E45 

❑ Tydelig plan for å nå klimamål i fylket med konkurransedyktige løsninger og uten svekkelse i tilbud

❑ Større satsing og bedre samordning mellom stat-fylke og næringsliv for å utvikle og utnytte teknologiske muligheter 



MØTE MED SAMFERDSELSMINISTER
JON-IVAR NYGÅRD

KIRKENES, 6. DESEMBER 2022

Regionale problemstillinger

Vest-Finnmark Rådet v/

Daglig leder Bente O. Husby
Ordfører Eva D. Husby, Hasvik kommune

Ordfører Trudy Engen, Nordkapp kommune



• Et politisk samarbeidsorgan for 7 kommuner i Vest-Finnmark;

• Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger

• Det bor ca. 42.300 innbyggere i de 7 kommunene, noe som utgjør 55 % av 
Finnmarks totale befolkning. Kommunenes arealer utgjør ca. 1/3 av 
landarealene og ca. 1/2 av kystsonen i Finnmark.

• Alle de 7 kommunene er kystkommuner. Det landes og produseres årlig 
store verdier innen sjømat, petroleum, mineraler m.m. i Vest-Finnmark. 
Flaskehalser i form av dårlig infrastruktur og manglende ruteproduksjon på 
veg, på sjø og i lufttransporten skaper utfordringer for næringslivet og 
befolkningen.

VEST-FINNMARK RÅDET

Hammerfest

Alta

Nordkapp

Porsanger

Måsøy

Loppa

Hasvik



INNLEDENDE KOMMENTARER

Hovedutfordringen for transportsystemet i Finnmark;
Trygge, pålitelige og forutsigbare transportkorridorer

Transportkorridorene, hele veien fra havnene og ut til 
markedene, må være trygge, pålitelige og forutsigbare for 
næringstransporter og reisende. 

Dårlige mottaks- og liggeforhold i fiskerihavnene reduserer 
muligheten for økt verdiskaping, samt oppnåelse av 
Stortingets vedtatte «nullvisjon» for ulykker på havet.

Utfordringer på rassikring og vintervedlikehold på veiene 
medfører forsinkelser, verditap og økt risiko for ulykker.



INNLEDENDE KOMMENTARER

Hovedprioriteringer i Finnmark;

Tiltak som bidrar til likeverdige konkurransevilkår for
næringslivet i vår region

Verdien på transportene må vektlegges ved prioritering av 
samferdselstiltak, der sjømaten er en viktig driver. 

En oppgradering av transportkorridoren Rv94 Hammerfest-
E45 Alta – Kivilompolo (finskegrensen) vil bidra til mer 
likeverdige konkurransevilkår for næringslivet i Finnmark. 

Flytilbudet, med tanke på frekvens og pris, må forbedres   
for å redusere dagens konkurransevridende effekter for 
næringsliv, rekruttering og bosetting i Finnmark.



Flaskehalser i transportkorridorene 

- Havner, fly, veier og ferger

- To eksempler fra kommunene



UTREDNING TRANSPORTUTFORDRINGER

Visjona har på oppdrag av Vest-Finnmark Rådet utarbeidet rapporten
«Utfordringer ved transport på sjømatveiene i Vest-Finnmark» (oktober
2021). Rapporten kan leses her: https://vfrr.no/utredninger-og-rapporter.html

Hovedfunn:

• Det skapes store verdier i Vest-Finnmark, 
der sjømat-, petroleums- og 
mineralnæringen har det største 
transportbehovet i antall tonn. 

• Også turisme og regionens innbyggerne 
har et økende behov for gode 
transportløsninger.

• Det er identifisert flaskehalser på vei, 
havn og flyplasser, som medfører tap av 
verdi for næringslivet og Norge som 
nasjon.

• Det er potensiale for ytterligere økt 
verdiskaping, innen villfisk og havbruk er 
dette vedtatt nasjonal politikk.

https://vfrr.no/utredninger-og-rapporter.html


SAMLET VOLUM VEST-FINNMARK -
HAVBRUK OG VILLFISK I TONN (2020)
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Samlet: 183 000 tonn sjømat, til en førstehåndsverdi på ca. 6 

milliarder kroner i Vest-Finnmark i 2020. I 2022: økte 

førstehåndspriser gjør at verdien har økt betydelig.
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Alta

Kautokeino

Skaidi

Hammerfest

Hasvik

Veidnesklubben

Karasjok

E6

Kargasniemi

Enotekiö

E6

E45

E45

Havøysund

Honningsvåg

Lakselv
Øksfjord

94

889
E69

92

E6

98

882

8060

Øksfjord Fiskeindustri 
AS

Nergård Sørøya AS

Lerøy Norway 
Seafoods AS 
avd.Sørvær

Storbukt Fiskeindustri 
AS Avd Hovedanlegg 

Honningsvåg

Storekorsnes

Johan Kvalsvik AS

Lerøy Norway 
Seafoods AS Avd Forsøl

Tufjordbruket AS

Hermann Export AS

North Export AS 

Arctic Resource Norge 
AS

Storbukt Fiskeind AS 
Smørfjord

North Cape King Crab 
AS

E6

Tobø Fisk AS 

Skarsvåg Fiskeriservice 
AS 

Myre Fiskemottak AS, 
avd Kamøyvær

Nordvågen AS

Storbukt Fiskeindustri 
AS

Myre Fiskemottak AS

Lyder Fisk AS
(Øst-Finnmark)

Bergsfjordbruket AS

Kivilompolo

Fiskemottak

DESENTRALISERT STRUKTUR 



FLASKEHALSER SJØMATTRANSPORT:

Betydelige utfordringer på riksveg, fylkesveg og sjøtransport 

• Fergesamband FV882 Hasvik-Øksfjord

• FV882 Tunell, skredfare, overgang mellom Øksfjord og Langfjord, 
vogntog som blir stående fast

• Skredfare E6 Langfjord

• E45 Kløfta: Veistandard, skredfare, stenginger og vogntog som blir 
stående fast

• E6 Sennalandet: Vinterstengninger

• Veistandard/gjenstående utbedringer- RV94- Hammerfest. Skredfare

• FV889 Overgang mellom Havøysund (Eiterfjordbotn)og Lille 
Sandbukta

• E69 mot Nordkapp (de største problemene er under utbedring –
Skarbergtunellen)

• E6 Porsanger: smale bruer, uoversiktlige partier

• FV8060 Veidnesklubben – Børselv: Veidekke

• Farled/havn Sørvær (behov for mudring)

• Farled/havn Hallvika/Havøysund (behov for molo og mudring)

• Farled/havn Forsøl

• Farled/havn Bergsfjord (behov for mudring)

• Farled/havn Skarsvåg og Gjesvær (behov for mudring)

• Båtforbindelse/fraktkapasitet Rolvsøy
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Den samfunnsøkonomiske modellen for å 

beregne lønnsomhet i prosjekter må endres!



SAMFUNNSØKONOMISKE BEREGNINGER

Verdien på godstransporten på vei (ÅDT-V) må
vektes høyere enn antall innbyggere i området.
Dagens samfunnsøkonomiske analysemodeller ved
beregning av lønnsomhet i veiutbygginger, bidrar til at
tynt befolkede ytterdistrikter som eksporterer store
verdier taper kampen om nasjonale investeringer. Det
er derfor behov for å utvikle modellen med ny vekting
og eventuelle nye parametere.

Rapporten «Utfordringer ved transport på sjømatveiene
i Vest-Finnmark» (2021) synliggjør med all tydelighet
at det ikke er samsvar mellom de verdiene som skal
transporteres ut av Vest-Finnmark og de vedtatte
bevilgningene som ligger i NTP for vår region den
kommende perioden.



FISKERIHAVNER OG SJØTRANSPORT

- Kystverket v/avd.dir. Sven Martin Tønnessen;

Sjøveien er den foretrukne transportformen for 94% av norsk 
eksport og 78% av norsk import. Totalt 80% av alt norsk 
næringsliv ligger innenfor en avstand på 25 km fra en havn. 

Dette gir god forsyningssikkerhet, og må hensyntas i planleggingen 
av sameksistens i havrommet og kystnære områder. 

- Kystverket v/avd.leder Tore Relling;

Det er viktig med en desentralisert havnestruktur, som port for både 
lokalt næringsliv og det globale markedet. Kystverket skal derfor 
sikre effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av 
farvann. Dette er særlig viktig i Nord-Norge.

Økte krav = økte kostnader i utviklingen av fysisk infrastruktur 
og økt fokus på naturhensyn (herunder elektrifisering)!

Kystens riksveg nr. 1!



FISKERIHAVNER OG SJØTRANSPORT

Fiskerihavnene er porten inn i transportkorridorene for 
sjømat fra kysten til markedene. 

Selv om ansvaret for fiskerihavnene nå er overført fra 
Samferdselsdepartementet til Nærings- og 
fiskeridepartementet, vil vi også signalisere til 
samferdselsministeren at ferdig planlagte prosjekter 
som ble tatt ut av NTP ved overføringen av ansvaret 
til fylkeskommunene nå må tas inn igjen. 

I tillegg må det settes fortgang i planleggingen av nye 
havneprosjekter, slik at etterslepet på dette området blir 
tatt inn igjen så raskt som mulig.

Kystens riksveg nr. 1!



FERDIG PLANLAGTE FISKERIHAVNER

Havøysund fiskerihavn i Måsøy kommune: Sørvær fiskerihavn i Hasvik kommune:

Følgende to prosjekter ble tatt ut av NTP da ansvaret for fiskerihavnene 

ble overført fra staten til fylkeskommunene, og anmodes tatt inn igjen:

Store deler av Havøysund havn har liten 

dybde, liten plass til fartøy og er utsatt for 

havstrøm og bølger. Tiltaket omfatter bygging 

av ny molo i Hallvika og utdyping av 

havnebassenget bak denne. Tiltaket gir 

avlastning for Havøysund havn, gir tilgang til 

nye land- og havnearealer og kaier med stor 

dybde. Dette vil øke utnyttingen av 

eksisterende infrastruktur og legge til rette for 

økt næringsvirksomhet.»  

Kostnad: 90 millioner kroner

Sørvær havn har liten dybde, både i innseilingen 

og ved snusirkler og liggeareal ved kaiene. Det er 

behov for å legge til rette for ankomst av større 

fartøy som i dag ikke kommer seg til kai på fjæra 

sjø. Dette gir utfordringer for Lerøy Norway 

Seafoods sin fabrikk på Sørvær. Tiltaket omfatter 

mudring, og gir utvidede havnearealer i Sørvær. 

Dette vil øke utnyttingen av eksisterende 

infrastruktur og vil både legge til rette for 

eksisterende og ny næringsvirksomhet.  

Kostnad: 50 millioner kroner



Flyruter –

rutefrekvenser og finansiering

Foto: Wideroe.no



ALLSIDIG BRUK AV LUFTHAVNENE

www.ifinnmark.no

www.nordlys.no

www.iFinnmark.nowww.altaposten.no

www.iFinnmark.no

5 lufthavner; Alta, Hammerfest, Hasvik, Honningsvåg og Lakselv



Vest-Finnmark Rådet er positive til at følgende er nedfelt i Hurdalserklæringen:

• At staten skal ha ansvar for FOT-rutene (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting).

• Opprettholde et godt, desentralisert nett med kortbaneflyplasser og sørge for at disse brukes i 
arbeidet med elektrifisering av luftfarten, blant annet gjennom et program for 
teknologiutvikling.

• Ta initiativ til å erstatte dagens flypassasjeravgift med en avgift som har reell klimaeffekt og 
bedre geografisk profil, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik 
som nå.

• Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på 
FOT-rutene. 

Regjeringen foreslo å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale 
flyruter i 2022. I Troms og Finnmark er følgende ruter omfattet av ordningen:

• Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta

• Hasvik–Tromsø t/r, Hasvik–Hammerfest t/r og Sørkjosen–Tromsø t/r

• Lakselv–Tromsø t/r 

Veien videre:

Vi ser at det er behov for å styrke antall avganger på ruten Tromsø-Hammerfest t/r på 
ettermiddag /kveld (reisende til Hammerfest legger beslag på seter på «kystruten»)

Må øke antall avganger på stamflyplassen i Alta for ruten Oslo-Alta t/r (nav for reiser til 
Oslo), også på lørdager med tanke på beredskap og forflytting av kritisk personell.

Prisene på flybillettene har økt kraftig. Dette virker konkurransevridende for 
næringslivet, og er til hinder for bosetting og rekruttering!

RUTEFREKVENSER OG FINANSIERING



TRANSPORTKORRIDOREN 
HAMMERFEST - ALTA - FINSKEGRENSEN

Modulvognstrekninger pr 2018 Kilde: Statens Vegvesen

Prosjektene i transportkorridoren må få oppstart i 2022-2023!

Det er behov for riksvegstandard på denne strekningen som følge av en 
stadig økning i transportbelastningen (ca. 50 ÅDT (V) i 2017, desidert 
størst i Finnmark m/ca. 20000 vogntog pr år). Det at transportkorridoren 
ikke holder riksvegstandard bidrar til dårligere konkurransevilkår for 
næringslivet i vår region. Det fraktes verdier for ca. 8 mrd. NOK pr år 
i denne transportkorridoren!



STATUS OKTOBER – NOVEMBER 2022;
HAMMERFEST - ALTA - FINSKEGRENSEN



ØKTE RAMMER TIL FYLKESVEGER

Dette er dessverre et velkjent syn på våre fylkesveger 
Beregninger foretatt av Menon Economics på oppdrag av 

Samferdselsforum Nord (2020) anslår at forsinkelser i 

sjømattransporten alene hadde en samfunnsøkonomisk 

totalkostnad i Nord-Norge på 12-20 millioner kroner i 2019. 

Akkumulert samfunnsøkonomisk verditap over 40 år er beregnet 

til 420-690 millioner kroner i nåverdi.

Rapporten kan leses her: https://www.menon.no/wp-

content/uploads/2020-68-Forsinkelser-p%C3%A5-vei-i-Nord-

Norge.pdf
Foto: Nordlys Arkiv

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-68-Forsinkelser-p%C3%A5-vei-i-Nord-Norge.pdf


RASSIKRINGEN MÅ STYRKES!

Steinras på E45 Kløfta, snøskred på E69 Olderfjord-Nordkapp og stein-/isras Fv 882 Sørvær

Det må satses ekstraordinært på rassikring, og rådet har tidligere 

fremmet krav om at det avsettes 1 milliard til dette formålet pr år. 

Rådets uttalelse kan leses her: https://vfrr.no/wp-admin/admin-

ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_i

d=45&wpfd_file_id=841&token=&preview=1

https://vfrr.no/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=45&wpfd_file_id=841&token=&preview=1


6 (5) FERGE-
SAMBAND I 
FINNMARK
- ALLE I 
VEST-FINNMARK

FERGESAMBANDET HASVIK-LOPPA
Fergesambandet ble overført fra Riksvegferge 
til Fylkesvegferge i 2010. 

Driftet etter inngått avtale frem til 2016.

Nye ferger fra 1.1.2016:

• For liten kapasitet

• Hyppige kanselleringer

• Gassferger (LNG)

Nytt anbud fra 1.1.2026

NB: Gratis ferge har gitt økt 
trafikk, samt at sjømatnæringen 
har mulighet til å redusere pris til 
kunde med ca. 1kr/pr kg.

85% 
av all tungtrafikk 

med ferger i 
Finnmark går over 

fergesambandet 
Hasvik-Loppa



HASVIK KOMMUNE

www.ifinnmark.no

www.nordlys.no

v/ordfører Eva D. Husby/

«FERGA E´ VÅRRES VEI!»



NORDKAPP KOMMUNE

www.ifinnmark.no

www.nordlys.no

v/ordfører Trudy Engen/



VÅRE HOVEDBUDSKAP

Vest-Finnmark Rådet har fokus på  logistikkorridorene for 
viktige nærings- og persontransporter: 

• Framkommelighet, regularitet og sikkerhet må være i fokus med tanke på valg av
transportløsninger.

• Verdien på godstransporten på vei (ÅDT-V) må vektes høyere enn antall
innbyggere i området. Dagens samfunnsøkonomiske analysemodeller ved
beregning av lønnsomhet i veiutbygginger, bidrar til at tynt befolkede ytterdistrikter
som eksporterer store verdier taper kampen om nasjonale investeringer.

• Det bør etableres en egen programpakke for fjerning av hindre i transportkorridorer
for sjømat fra kysten og til markedene.

• Det må satses ekstraordinært på rassikring, og det bør avsettes 1 milliard til dette
formålet pr år.

• Overføringene til fylkesvegene må styrkes betydelig.

• Styrking av flyplassene og ruteproduksjonen er sentrale i verdiskapningen, både
med tanke på person- og næringsrelatert trafikk.

• Fergesambandet Hasvik-Loppa må få tilbake statusen som riksvegferge.



TAKK FOR OSS!

Kontaktinfo:

Vest-Finnmark Rådet
v/daglig leder

Bente O. Husby
Mobil: 90852916

bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no



KVU NORD NORGE

Møte med samferdselsministeren 

I Kirkenes 6 Desember.
Wenche Pedersen . Rådsleder og Ordfører Vadsø



GENERELLE UTFORDRINGER

Mange av utfordringene innenfor sektorene som 
KVUen skal dekke er sammenfallende for alle 
kommunene i regionen.

- Vintervedlikehold 
- Vedlikehold av fylkesveinettet
- Manglende strømnett til regionen
- Kollektivtilbud
- Fiskerihavner og farleder.
- Flytilbud (priser og rutetilbud)
- Sykkel og gangstier
- Mobildekning langs hovedveiene
- Ladeinfrastruktur
- Hydrogen som energibærer for transport

Øst-Finnmarkrådet leverte inn en spesifisert prioriteringsliste som de 9 

kommunene hadde satt opp  i forbindelse med KVU møte i Februar 2022. 



Prioritering nr 1. 
Strøm,strøm, strøm!

• 420 Kv linje inn til Øst-Finnmark.

• Styrking av lokal nett til Nordkyn

Ingen samfunnsutvikling i Øst-Finnmark uten tilgang 
på mer kraft i nette.

- Viktig for beredskapen

- Viktig for å utvikle næringslivet

- Viktig for befolkningsutviklingen 

Bosetning i Øst-Finnmark er nasjonal 
sikkerhetspolitikk



▪ For at vi skal oppretteholder bosetningen i 

regionen må både arbeidsmarkedsregionene og 

transport inn og ut av regionen styrkes.

- Fly er vår «trikk». Billettprisene må ned!

- Hurtigruta/kystruta må ikke bare være for turister

- Arbeidsmarkedsregion:

- Hurtigbåt mellom Vadsø og Kirkenes

- Kystriksvei mellom Båtsfjord og Vardø

- Jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi 



•
Korte innspill fra Øst-Finnmarkrådet:

- Ordfører i Sør-Varanger, Lena N. Bergeng. 

Infrastruktur prosjekter i Sør-Varanger som bør kunne settes i gang 

hurtig.

- Ordfører i Tana, Helga Pedersen.
Gang og sykkelstier.

- Ordfører i Gamvik, Alf N. Hansen.
Vintervedlikehold veier og flypriser/regularitet på kysten/fotruter.

- Ordfører i Lebesby, Sigurd Rafaelsen
Fiskerihavner



Næringslivet i 
Kirkenes
KVU, Kirkenes 05.12.2022



Hva er næringslivets behov?

• I dag

• I morgen

• Om 10 år

• Om 50 år



“They’re our next-door neighbors, and you can 
actually see Russia from land here in Alaska, 
from an island in Alaska”

“I can see Russia from my house!”



Behovene

Samfunnssikkerhet 
og beredskap

Sivile 
samfunnet

Offentlig 
sektor

Markedet



Gamle menn, som sender unge menn i døden



Energikrise



Klimakrise



Demografi - arbeidskraft



DET GRØNNE SKIFTE

NATURGITTE FORUTSETNINGER

ENERGI MINERALER MAT REISELIV
GODS-

LOGISTIKK

FORUTSETNINGER

KOMPETANSE RISIKOKAPITAL INFRASTRUKTUR

SIKKERHET-
BEREDSKAP

12 000



Konkret

• Veiprosjekt som utløser 
næringsareal. 

• Havn.
• Arctic port of Finland.

• Ro-Ro.

• Strategi for den nordlige sjørute.

• Militære og sivile behov 
samsnakket.



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

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Foto: Statens vegvesen


