
KVU Nord-Norge

En utredning av hele transportsystemet i 
nord, inkludert Svalbard

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

Politisk samrådsgruppe 11.oktober 2022 i Svolvær
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KVU for transportløsninger i Nord-Norge

10:00 – 12:00: Nord-Norge i dag
• Velkommen v/ Per Morten Lund, Statens vegvesen 
• Status KVU Nord-Norge v/Signe Eikenes, Statens vegvesen 
• Status KVU Nord-Norgebanen v/ Hanne Dybwik, Jernbanedirektoratet 
• Transport i nord v/ Cedric Baum, Kystverket 
• Samfunnssikkerhet og beredskap v/ Fridtjof Wangsvik, Kystverket 

Tilbakemeldinger fra alle regionrådene på de utsendte rapportene
• Lofoten «De grønne øyene» v/ prosjektleder Laura Johanne Olsen 

12:15-13:00 LUNSJ

13:00-14:00: Nord-Norge fremover
• Scenarioprosessen – orientering v/ Kjersti G. Bardal, Statens vegvesen 
• Fremtidens luftfart v/Lars Draagen, Avinor 
• Framtida i nord i et bærekraft-perspektiv; muligheter og utfordringer – diskusjon i 

plenum 



Siden sist:

2020 2021 2022 2023

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Eksternt oppdrag Transportutvikling AS
• Sikkerhet og beredskap – Forsvaret
• Scenarioprosess
• Linjesøk E6 Fauske – Narvik – Harstad /Tromsø
• Sammenhengen mellom behov, mål, rammebetingelser og 

muligheter



KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Nasjonale behov (utledet fra Nordområdemeldinga, FNs bærekraftmål og NTP):

• Utnytte ressursgrunnlaget (redusere avstandsulemper)

• Samfunnssikkerhet og beredskap

• Styrke bolyst og bli-lyst (grunnlag for de to over)

Regionale behov (utledet fra regionale dokumenter):

• Bedre framkommelighet

• Mer forutsigbar transport for innbyggere, næringsliv og nødetater

De nasjonale behovene er til dels også regionale behov

Interessegruppers behov (brukernes perspektiv)
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Behov, mål og rammebetingelser

Samfunnsmål:
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.

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)*

Rammebetingelser:
• Bærekraft – sosial, 

økonomisk og miljømessig
• Reindrift
• Transportsikkerhet*

* Blir ivaretatt i transportetatenes egne standarder 

Effektmål
Konkrete effektmål med indikatorer



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Problem

Ramme-
betingelser:

Bærekraft

Reindrift  

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

Mulighets-
rommet
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Effektmål
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Mulithetsrommet

Nasjonalt   
perspektiv

Kyst til marked

Ryggraden i landbasert transport 
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Teknologi = 
muligheter

Bærekraft = 
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Tematisk konsept «Kyst til marked»

Utfordringer: 

• Transporttid 

• Regularitet 

• Oppetid

Havner, vegnett og banekapasitet

Omlasting - terminaler

Grenseoverganger

Logistikk og dokumenthåndtering

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Tematisk konsept «Ryggraden i landbasert transport»

Konsepter på veg:
1. «Bedret vedlikehold»

2. «Gul midtlinje»

3. «90 km/t og ferjefri»

Konsepter på bane:
1. «Økt kapasitet»

2. «Elektrifisering av Nordlandsbanen»

3. «Nord-Norgebanen»

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Foto: Njål Svingheim, JBD 
Luftfarten er ryggraden i langdistanse persontransport



Tematisk konsept 
«Sikkerhet og beredskap»

• «Vertslandsstøtte» (NATO /totalforsvaret) 

• Klimautvikling - infrastruktur

• Fremtidens beredskap mot akutt forurensning - nye energibærere

• Tilfredsstillende beredskap avhengig av bosetting i hele landsdelen og på 
Svalbard

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Tematisk konsept «Utnytte ressursgrunnlaget» /Andre næringer

Hva er transportbehovet for andre næringer enn sjømat?

Løser industrinæringer (mineraler, olje, gass, energi...) sine egne behov?

Turistnæringen – persontransport

Andre næringer:
• Biomarin næring – avfall fra fiskerinæringen, andre typer produkter

• Landbruksvarer og landbrukstransport (lokal- og regional transport)

• Tømmer og trevirke

• Avfallsbransjen - sirkulærøkonomi

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Salten +
Fauske - Narvik

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Alternativer E6 Fauske - Narvik

• Oppgradering /ny E6

• Kryssing av Tysfjord



Konsepter

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



KVU Nord-Norgebanen

Politisk samrådsgruppe 11. oktober 2022



Agenda

1. Status for arbeidet med KVU 

Nord-Norgebanen

2. Arbeidet så langt

3. Veien videre
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Mange tidligere utredninger 
har sett på Nord-Norgebanen

• 1992: «Med toget til 69, 42» NSB

• 2011: Jernbanens rolle i Nord, JBV

• 2019: Ny jernbane Fauske-Tromsø 
(Nord-Norgebanen) – oppdatert 
kunnskapsgrunnlag

- Med utgangspunkt i traseen fra 2011

KVU-arbeidet avgrenses geografisk til 
Fauske-Narvik-Tromsø med mulig arm til 
Harstad, men vi er ikke låst til tidligere 
traseer og løsninger
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KVUen følger en fastsatt metodikk

20

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 skal bør en NNB bygge opp under, og 

hvilke rammebetingelser skal oppfylles?

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

• Verksted i Tromsø 21. juni

- Fokus på dagens og fremtidens transportbehov og håndtering av 

interessekonflikter

• Møte med interessegrupper i Tromsø 22. september

- Hensikt: informere om KVU-prosessen og å få innblikk i gruppenes synspunkter på 

utredningsarbeidet
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Avhengigheter mellom de to KVUene

• Gjennom KVU NNB defineres de(t) mest aktuelle 

jernbanekonsept(ene)

- Fauske-Narvik- Tromsø med mulig arm til Harstad

• KVU NN ser på konsepter som ivaretar samspillet mellom 

transportformene

- Helhetlig geografisk perspektiv

• Samarbeid mellom KVUene er særdeles viktig
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Problemanalyse -
hovedutfordringer i 
transportsystemet

• Sårbar infrastruktur

• Topografi/klima

• Ras/flom

• Manglende redundans

• Standard og kapasitet, kombinert med 
lange transportavstander

• Store reiseavstander og lav standard gir lav reisekomfort

• Flaskehalser gir økt sårbarhet og høye transportkostnader

• Økt risiko for ulykker og personskade

• Kollektivtilbud og teknologisk utvikling

• Finnes ikke jernbanetilbud nord for Fauske (og Ofotbanen)

• Buss og hurtigbåttilbudet begrenset og lite attraktivt
Foto: Dagbladet
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Behov og mål

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

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

Effektmål

Rammebetingelser



25

Mulighetsstudie – hvilke konsepter finnes og 
hvilke skal vi ta med oss videre?

Idefase:

• Hvilke mulige løsninger finnes?

• 4-trinnsmetodikken

Fra ide til konsept:

• Settes sammen ideene til 

helhetlige konsepter basert på de 

viktigste transportbehovene

• Tilbudskonsepter

• Trasesøk 

Siling:

• Sile bort de dårligste konseptene 

basert på definerte kriterier

Eksempelide: 

• Tog som konkurrent til fly på 

reiser internt i Nord-Norge og  

mellom Nord-Norge og Sør-

Norge 

• Høyhastighetsbane med få 

stopp, i liten grad tilpasset 

godstog

• Konkretisering av hastighet, 

tilbudsstruktur og stoppmønster 

gjennom tilbudskonsept

• Trasesøk som får opp mulige 

korridorer for konseptet

Rangering av konsepter opp mot 

hverandre:

• Vurdering opp mot effektmål og 

rammebetingelser

• Overordnet vurdering av kostnader 

og samfunnsnytte

• Konfliktpotensial
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Trasesøk ved hjelp av Quantm

Input (eksempel)

• Tilbudskonsept jernbane: 

enkeltspor/dobbeltspor, hastighet, stigning, 

stoppmønster etc.

• Hvilken type arealer programmet skal unngå: 

utvalgte naturtyper, skredfareområder etc. 

• Arealkostnader: f.eks. bebyggelse,  jordbruk, myr. 

Kvikkleire

Output

• Linjer på kart: illustrerer en mulige traséer, gir 

grunnlag for å definere korridorer

• Tabell: viser bru, tunnel og fri linje 

• Lengdeprofil; viser bru, tunnel og fri linje

• Kostnader
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Videre arbeid

• Høst 2022

- Jobbe videre med konseptutvikling og trasesøk

- Sile ut konsept som er urealistiske eller svarer dårlig på behovene

• Vinter/vår 2023:

- Optimalisering

- Vurdering konseptene gjennom en alternativanalyse

• KVU NNB oversendes SD i august 2023



Transport i Nord 
KVU Nord Norge 

Møte med politisk samrådsgruppe og styringsgruppa
Cedric Baum, Svolvær 11.okt. 2022



Innhold

• Person transport i Nord Norge og til/fra landsdelen
• Transportmiddelfordelt

• Etter transportmiddel

• Godstransport i Nord Norge
• Til og fra landsdelen

• Etter transportmiddel og varetyper

• Transport av sjømat og daglivarer



Persontransport

• KVUen har fokus på lengre reiser. Reiser mellom regioner og 
landsdeler. 

• Data som viser antall reiser på tvers av transportmiddel

• Datagrunnlag fra
• Nasjonal persontransportmodell NTM6

• Reiser over 70 km

• Reisevaneundersøkelsen 2014
• Landsdekkende spørreundersøkelse av befolkningens reisevaner og reisemønster

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Daglige reiser for Nordland og Troms og 
Finnmark  kilde NTM6

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



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

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Persontransport og trafikk fordelt på 

veg, bane, sjø og luft

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Vegtransport

• Fordeling og konsentrasjon av 
person reiser på veg i Nord-
Norge 2018.

• Båndbredder viser konsentrasjon 
av transport på veg. 

• Transportmengdene følger i stor 
grad befolkningen

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Persontransport på jernbane

• Nordlandsbanen

• 70 prosent av reiser i 
Nordland

• 2019:  324 000 
påstigende 
passasjerer på 
strekningen Majavatn 
– Bodø

• Kilde for transport og 
trafikktall på bane er 
Jernbanedirektoratet

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Kollektivreiser med buss, unntatt reiser i 
Tromsø og Bodø. Kilde SSB 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Kystruten og hurtigbåttransport

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Godstransport

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Godstransport

• Datakilder 
• Nasjonal godstransportmodell (NGM)

• Gir tonnmengder etter «hoved»transportmiddel inn og ut av Nord-Norge

• Terminaldata jernbane

• SSB
• Havnestatistikken

• Lastebilundersøkelsen

• Transportutvikling: Næringstransporter i Nord-Norge

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Tonnmengder inn og ut av Nord-Norge 2018. 
Kilde NGM

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Tonnmengder inn og ut av Nord-Norge 2018. 
Kilde NGM

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Varetransport inn og ut av Nord-Norge. Kilde 
NGM

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Godstransport på veg, innenlands

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Tonn og tonnkilometer på veg i Nord Norge
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Godstransport på jernbane

360 000 448 000 514 540
748 309

7 251 545

729 245 668 119

5 337 829

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Fra Nord-Norge Til Nord-Norge Internt i Nord-Norge

Jernbanetransport i Nord-Norge, til fra og internt. Kilde SSB 
og Jernbanedirektoratet (2019)

2019 2020 2021



Havneforetak 
som rapporterer 
til SSB

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Sjøtransport til og fra Nord-Norge

Utenrikstransport mellom Nord-Norge og 426 
SSN-lokasjoner i 51 utland

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

Nord-
Norge



Fiskeritrafikk, leveranser og mottak

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Havbruk



Luftfart

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Luftfart, trafikkutvikling på de største lufthavnene

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Trafikkfutvikling for kortbanenettet 2000 og 2019

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Takk for oppmerksomheten 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



KVU Nord-Norge

Samfunnssikkerhet og beredskap
➢ Innledning

➢ Drivere

➢ Utfordringer

➢ Oppsummering



Samfunns-
sikkerhet og 
beredskap

• Transportetatene

• Forsvaret

• Statsforvalterne i Nordland og 

Troms og Finnmark

• Begge Fylkeskommunene

• Sysselmesteren 



Samfunnssikkerhet 
og beredskap som 
del av samfunns-
målet

En infrastruktur som binder 
landet mer effektivt sammen, 

gir god utnyttelse av 
landsdelens ressursgrunnlag, 

og fremmer regional- og 
nasjonal utvikling. 

Samfunnssikkerhet, 
beredskap og klima er 

sentrale stikkord.

Kartlegge og analysere de 
viktigste eksisterende og 

fremtidige risiko- og 
sårbarheter i 

transportsystemene i 
landsdelen.

Vurdere tiltak som har 
samfunnssikkerhet og 

beredskap som 
hovedformål.

Vurdere generelle tiltak der 
transporthensyn er 

hovedformålet, men hvor 
samfunnssikkerhets- og 

beredskapshensyn berøres.









• I dag: 81 km offentlig vei står 

under vann ved 20 års flo, 130 

km ved 200 års flo.

• I 2090: 33 km offentlig vei står 

under vann ved normal-flo, 213 

km ved 20 års flo, 301 km ved 

200 års flo.



Alta Lufthavn
Kartet illustrerer vannstand 

ved 20 års stormflo, slik den 

er prognostisert å bli i 2090

Kilde: sehavniva.no



• Svalbard Lufthavn

Smelting av permafrost –

vil kunne bli utfordrende 

for avvikling av flytrafikk

til Svalbard. 



Sjøtrafikk i endring

• Fiskeri, turisme og transport også 

lenger mot nord

• Flere fartøy med risikolaster

• Cruisetrafikken til Svalbard, 

Troms og Finnmark har økt

• Klimaendringer påvirker aktiviteten

og samfunnssikkerheten i nord 

• Autonome systemer Admiral Schmidt 25. oktober 2021 



Nye energibærere

• Nye energikilder som nye oljetyper, 

hydrogen, ammoniakk, elektrisitet (batterier)

og hybrid-varianter.

• Kapasitetsutfordringer i overføringsnettet 

til å imøtekomme behovet for elektrifisering 

(vei, havner, flyplasser...)

• Redundans

• Tilpasse eksisterende beredskap 

i tråd med utviklingen – til sjøs og på land.



Forsvaret

• Kapasitetsutfordringer på veinettet

• Utfordringer med manglende 

redundans.

• Bæreevne på vei og broer

• Havner

• Vertslandsstøtte

• Totalforsvaret

Foto: Forsvaret



Den globale sikkerhetssituasjonen

• Det sikkerhetspolitiske bildet er 

mer usikkert enn tidligere

• Endringer i alliansestruktur 

kan påvirke prioriteringer

• Hybride trusler krever nye tiltak

• Digitalisering i 

samferdselssektoren 

kan også utfordre sikkerheten



• Befolkningsutviklingen i Nord-Norge

er bekymringsfull

• Stabil bosetting er en forutsetning 

for å kunne opprettholde en 

tilfredsstillende beredskap.

• Investering i samferdselstiltak er ikke 

nødvendigvis nok for å sikre bo- og bli-lyst.

• Andre virkemidler bør komme i tillegg

Demografi



Hvordan forbereder vi oss til å takle utviklingen? 

• Det vil bli behov for nye (miljø) 

risikovurderinger (Nordlige sjørute)

• Endre kriterier ved planlegging, 

bygging og vedlikehold.

• Effektivisere vintervedlikehold av veier.

• Forbedre kunnskapsgrunnlaget på 

skred og flomfare.

• «Utslippsfri» transport – kapasitet

• Samhandling Foto Altaposten



Takk for oppmerksomheten



KVU Nord-Norge

En utredning av hele transportsystemet i 
nord, inkludert Svalbard

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



Scenarioutviklingsprosjektet

Politisk samrådsgruppe for KVU NN og KVU NNB

Møte 11. oktober 2022, Svolvær

Kjersti Granås Bardal, Statens vegvesen

Foto: Katrin Erichsen



Formålet med å utvikle scenarier



Scenarioprosessen

Trender, 
drivkrefter, 

«Black 
Swans»

Utvikle 
scenarier

Konsepter i 
fremtids-

perspektiv

Dybdeintervjuer Webinar

April - juni

Verksted 1 
Tromsø

23.-24. august 

Verksted 2 Bodø
20.-21. 

september

Verksted 3 
Teams

4. oktober 

Oktober - november

30. november

RAPPORT

Konsulentbistand: Asplan Viak og Dietz Foresight



Sikre drivkrefter – Ti tunge trender

1. En mer urolig verden – Forsvaret viktigere

2. Nordområdene og Arktis får større betydning

3. Klimaendringer fortsetter

4. Miljø- og klimabevisstheten øker – kniven på strupen

5. Teknologiutviklingen fortsetter – endrer transportbehovet og transportsystemet

6. Befolkningen i verden fortsetter å vokse

7. Økt behov for energi/fornybar energi

8. Større etterspørsel etter sjømat og mineraler

9. Aldrende befolkning og lave fødselsrater

10. Sentraliseringen fortsetter



Avgjørende usikre drivkrefter – tre tyngdepunkter

Teknologisk utvikling

Geopolitikk

Klima og miljø

Økonomi



Tre mulige scenarier
BASTION NORD

DEN SISTE VILLMARKKLONDYKE



Tre mulige «Black Swans»



Konseptenes robusthet i de tre scenariene
«Vindtunnel»

Fly = konsept

Vindtunnel = scenario

Vi har i verksted 3 
testet hvor holdbare 
konseptene er i de 
ulike scenariene

Tema i verksted 3 – analysearbeidet er ikke ferdigstilt



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?



Samferdsel som verktøy for samfunnsutvikling –
Det må være en sammenheng mellom:

Uttalte ambisjoner 
om vekst og 

utvikling 

Det man 
bestemmer seg for 

å bygge ut



Veien videre

• Konsulentene analyserer og skriver rapport
• Ferdigstilles i løpet av november

• Webinar 30. november



Takk for oppmerksomheten!

E10 mot Bjerkvik (Foto: Kjersti G. Bardal)



Fremtidens luftfart. 

Svolvær 11. oktober 2022



Luftfarten i Nord-Norge 

• 27 av 43 flyplasser i Avinor ligger i Nord-Norge

• 6,9 millioner passasjerer i 2019, 4,4 millioner i 2021

• Ingen alternativer på lange reiser 

• Over 90 % av alle som bor i Nord-Norge har en flyplass innen 90 

minutters kjøring

• Innspill til KVU Nord-Norge om luftfart

• Lavere priser på de minste flyplassene

• Bedre rutetilbud på de minste flyplassene
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CORONA-VIRUSET VIL SANNSYNLIGVIS RESULTERE I DEN 

VERSTE KRISEN FOR LUFTFARTEN NOENSINNE

(Avinor mars 2020)

Gulfkrigen 9/11 og SARS Finanskrisen
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Det gikk mye verre enn vi trodde…..

Totale tap for IATA selskapene i 2020-2021 var 180 mrd. USD

IATA forventer ca. 10 mrd USD tap i 2022



Her er vi høsten 2022 sammenlignet med 2019

 Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep

Innland -46% -36% -19% -4% -1% -5% -16% -3% -4%

Utland -60% -53% -42% -27% -23% -18% -19% -15% -19%

Totalt -51% -42% -28% -13% -10% -11% -17% -9% -10%
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% vis endring i passasjerer fra 2019

Innland Utland Totalt

• Rask innhenting etter åpningen i 

februar

• Utviklingen har flatet ut etter 

sommerferien

• Innland bedre enn utland

• Totalt 10 % under 2019 nivå i 

september



Har pandemien ført til varige endringer i reisemønster?

• Elektroniske møter erstatter reiser, 
fall i antall arbeidsreiser?

• Økt netthandel?

• Hvordan vil økt rente og høyere 
energipriser påvirke 
etterspørselen etter flyreiser? 

• Økt skepsis og frykt for nye 
pandemier?

• Lavere billettinntekter

• Større variasjon i reiser over året 
og uken 

• Krevende tilpasning for 
flyselskaper og flyplasser

Kilde: Reisevaneundersøkelsen (RVU)

* Kun jan-aug
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TØI trafikkprognoser 2023 - 2050
1
,3

%

0
,6

% 0
,8

%

4
,0

%

1
,9

%

2
,5

%

2
,5

%

1
,3

%

1
,6

%

2023-30 2030-50 2023-50

G
J
E

N
N

O
M

S
N

IT
L
IT

 Å
R

L
IG

 E
N

D
R

IN
G

 I
 %

Innland Utland Totalt

• Forutsetter 10 – 20 % færre 

arbeidsreiser innenlands og 15 % 

utenlands

• Høyest vekst i antall utlandsreiser



Nye utfordringer i luftfarten.

➢ Usikre og dårlig betalte jobber, spesielt på bakken

➢ Norge ikke rammet på samme måte som mange andre land



Luftfarten må redusere sitt klimaavtrykk

• Krevende teknologisk, spesielt 

for store fly over lange avstander

• Elektrifiserte fly

• Rene elfly

• Hybridløsninger med f.eks

hydrogen

• Næringen økonomisk svekket 

grunnet pandemien

• Nye klimarelaterte avgifter?



Ny teknologi – ny mobilitet

• Droner er allerede en del av 

hverdagen

• Teknologien gir nye 

muligheter/nye bruksområder

• Autonomi/ubemannet luftfart

• Automatisert styring av luftrom



Fremtidens luftfart

• Skal sikre god tilgjengelighet for landsdelen

• Gode reisemuligheter ut av landsdelen og innen landsdelen for 

de som bor her

• Skape tilgjengelighet for de som vil besøke landsdelen

• Skal bidra til bo og blilyst og til å minske 

avstandsulempene for de som driver næring


