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KJØREPLAN

Scenarioprosess – hvorfor og hvordan?

Tre scenarioer om fremtidens transportsystem i Nord-Norge

Hva har vi lært? Hva skjer videre?

Paneldiskusjon



OPPDRAG: Fremtidens transportsystem i Nord-Norge

Scenarioer for å tenke lange tanker om transportsystemet i Nord-Norge (2060)

Prosess for å tenke åpent, helhetlig og konstruktivt om konseptvalg

Prosess med 35 ressurspersoner + 15 dybdeintervjuer

Kilde: Pexels.com, fotograf: Plato Terentev



Samferdsel er ekstra viktig (og krevende) i nord!

Lange avstander, krevende fjelloverganger, dårlig vær

Spredt bebyggelse og befolkning

Raskt voksende aldrende befolkning, ikke minst i innlandet

Sentralisering innad i landsdelen 

Kompliserte logistikkjeder

Fragmentert sektor og landsdel preget av ulike interesser



DEN DYPERE MENINGEN!

Se mot horisonten og utvikle felles forståelse av «det store bildet» for transport i nord

Få frem nye perspektiver på transportbehovene og hvordan ulike transportformer kan utfylle hverandre

Se samferdsel i sammenheng med næringsutvikling, sikkerhet, beredskap og bærekraftig utvikling

Bidra til tverrfaglig tenkning og tverrsektorielt samarbeid



Transportsystemeti 
Nord-Norge

Sør-Norge
Kontinentet

Verdensmarkedet

Nordkalotten:
Sverige og Finland

Arktis
Nordområdene

Nordøstpassasjen
Svalbard

Atlanterhavet
GIUK
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TI TUNGE TRENDER

GLOBALISERING OGREGIONALISERING!

1. En mer urolig verden - Forsvaret viktigere

2. Nordområdene og Arktis får større betydning

3. Klimaendringene fortsetter, ikke minst i nord

4. Klimabevisstheten øker - kniven på strupen

5. Ny teknologi vil endre transportbehovene og transportsystemet

6. Befolkningen i verden fortsetter å vokse (10 milliarder i 2060)

7. Økt behov for energi, inkl. fornybar (fra billig til dyr energi)

8. Større etterspørsel etter sjømat og mineraler

9. Aldrende befolkning og lave fødselsrater, særlig i små kommuner

10. Sentralisering både i landsdelen og Norge (nord-sør)



TRE AVGJØRENDE DRIVKREFTER (TYNGDEPUNKTER)
GEOPOLITIKK

• Vil vi få et svekket Europa og sterkere Asia (eller motsatt)?

• Vil Russland være en vedvarende kilde til usikkerhet og uro?

• Vil Arktis og nordområdene bli militarisert? 

• Blir råvarene enda viktigere og handelen mer sårbar?

• Hvor utsatt vil Finnmark og Svalbard bli?

• Vil utviklingen på Nordkalotten bli sett under ett?

KLIMA OG MILJØ

• Vil det grønne skiftet gi kraftig vekst i nord?

• Får vi høyere verdsettelse av natur og mer vern?

• Vil olje og gass vike for klima og miljø raskere eller saktere enn tenkt?

• Vil klimaendringer hemme eller fremme bosetning og næring?

ØKONOMI

• Går vi fra globalisering til utstrakt regionalisering

og reindustrialisering i Europa?

• Vil Norges generelle økonomi svekkes?

• Hvilke nye eller gamle næringer vil bety mest? 

• Hvor i nord kommer næringsutviklingen?

• Hvordan utvikler sjømat, mineraler og reiselivet seg?

TEKNOLOGISK UTVIKLING

Vil teknologi revolusjonere samferdselen innen 2060?

Hvilke teknologiske endringer vil være viktigst?



TRE POTENSIELLE «BLACK SWANS»





BASTION NORD

SISTE VILLMARKKLONDIKE



BASTION NORD

Dette er historien om en turbulent, uforutsigbar verden der 

EU presser på for europeisk selvforsyning og utnyttelse av 

mineraler og andre råvarer. I 2060 er sikkerhet og 

beredskap i nord ekstra viktig, og behovet for transport av 

varer og personer til og fra Nord-Norge har økt kraftig.

Kilde: Forsvaret



KLONDIKE

Dette er historien om en rivende og ofte uoversiktlig og 

ukontrollert næringsutvikling i Nord-Norge, drevet av 

behovet for energi og sjømat. I 2060 er isen på Nordpolen 

for lengst borte, og Nord-Norge fungerer som et brohode 

for eksport til kontinentet.

Kilde: Pexels.com, fotograf: Mathias Reding



SISTE VILLMARK

Dette er historien om hvordan klimaendringer, 

urbefolkningens kamp for kulturarven og et voksende 

ønske om å bevare gjenværende urørt natur demper 

utnyttelsen av naturressursene i nord. I 2060 er behovet for 

transport i Nord-Norge forholdsvis begrenset, bortsett fra 

innenfor reiseliv.

Kilde: Pexels.com, fotograf: Tobias Bjørkli



1. Nord-Norge, Svalbard, nordområdene og Arktis får større geopolitisk betydning

2. Nord-Norge kan bli brohode mellom kontinentet og Asia

3. Transport og infrastruktur i nord blir viktigere for nasjonal sikkerhet

4. Samarbeidet med Sverige og Finland kan bli nøkkel

5. Det grønne skiftet kan forsterke energimangel

FEM INNSIKTER





SAMFERDSEL = SAMFUNNSUTVIKLING

1. Hvor sentralisert eller desentralisert skal bosetningen være?

2. Hva innebærer en prioritering av forsvar og sikkerhet?

3. Hvilke næringer og næringsbehov skal prioriteres?

4. Hvordan avhjelpe energimangelen som forsterkes av det grønne skiftet?

5. Hvordan kan transport brukes til å utvikle Nordkalotten og nordområdene?

6. Hva slags internasjonalt samarbeid vil det være behov for?

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

Kilde: Pexels.com, fotograf: Jonas Bratland



1. Hva slags vekst og hva slags vern skal samferdselen tilrettelegge for?

2. Hvordan balansere det grønne skiftet opp mot vern, forsyningssikkerhet, energisikkerhetog beredskap?

3. Hvordan vekte vedlikehold/oppgradering/ forebygging og nye store prosjekter?

TRE KJERNESPØRSMÅL



2060blir noe ganske annet enn 2022…

Vi må ta med oss lærdommen fra 2060!

Hvordan unngå at det kortsiktige skygger for det langsiktige?

Hvordan sørge for sammenheng mellom ord og handling?



Videreføre dialogen – næringslivet og de unge

Forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen

Få frem potensial, betydning og sammenhenger

Kilde: Pexels.com, fotograf: Stein Egil Liland



PANELDISKUSJON

1. Med blikket rettet mot 2060: Hva er den største mulighetenNord-Norge og samferdselen står overfor?

2. Og hva er den største trusselen?

3. Hva må skje nå? Hvordan kan vi sørge for at KVU Nord-Norge blir noe mer enn en ny utredning?

?!



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

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Foto: Statens vegvesen
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