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Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 har Avinor, Jernbaneverket, 
Kystverket og Statens vegvesen utarbeidet sju vedleggsrapporter til grunnlagsdokumentet. 
Konklusjonene fra rapportene er oppsummert i grunnlagsdokumentet. 
 
 
Følgende sju rapporter legges fram av transportetatene og Avinor: 

• Grunnlag for klimastrategi 
• Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn 
• Faglig grunnlag for motorvegplan 
• Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39 
• Langsiktig jernbanestrategi 
• Framdriftsplan for InterCity-utbyggingen 
• Flytting av Bodø lufthavn: samfunnsøkonomisk analyse og konsekvenser for byutvikling 

 
 

Grunnlag for klimastrategi er utarbeidet av transportetatene og Avinor, og KS og Miljødirektoratet har 
deltatt som rådgivere. Oppdraget har vært å vise hvordan transportsektoren kan ta sin del av ansvaret 
for å redusere klimagassutslippene i tråd med nasjonale mål. En kraftig satsing på ny teknologi for 
kjøretøy og fartøy samt kraftig økt bruk av biodrivstoff er helt avgjørende for å nå målet. I tillegg bør 
godstransporten effektiviseres og overføres fra veg til sjø og bane i tråd med godsstrategien. 
Nullvekstmålet i byene må innfris.  
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1 Sammendrag  
 

I dette arbeidet er Stortingsmelding nr. 13 (2014-2015) «Ny utslippsforpliktelse for 2030 – 

en felles løsning med EU» lagt til grunn. Gitt en enighet med EU vil transportsektoren bli stilt 

overfor krav om betydelige utslippskutt de neste femten årene. Hva den prosentvise 

reduksjonen vil bli for Norge er ikke fastlagt politisk. I dette grunnlaget for klimastrategi har 

vi valgt å legge til grunn absolutte kutt på 50 prosent i forhold til dagens utslipp på 16,5 

millioner tonn innen 2030.  

 

Transportsektoren er i hovedsak ikke del av kvotepliktig sektor. Sivil luftfart internt i EU/EØS 

er imidlertid kvotepliktig sektor på linje med energi og industri. Kvotehandel er dermed 

mekanismen for håndtering av klimagassutslipp i disse sektorene. EUs mål er at utslippene i 

kvotepliktig sektor skal være 43 prosent lavere i 2030 enn de var i 2005. EU forventes å 

redusere omfanget av tilgjengelige kvoter hvert år fram mot 2030 for at målene skal nås. 

Dette vil øke kvoteprisene og vil på sikt føre til høyere kostnader for norsk luftfart. 

Deltagelse i kvotesystemet utelukker ikke gjennomføring av andre tiltak. 

 

All informasjon om både prosjektene og de teknologiske tiltakene har stor usikkerhet, så 

mye av tallgrunnlaget må anses som regneeksempler.  

 

Verden står overfor to store utfordringer som henger sammen. Vi skal løse klimaproblemet 

og vi skal oppnå bærekraftige lavutslippssamfunn. I et bærekraftig samfunn er fokuset 

bredere enn bare klimagassutslipp, det handler også om materialbruk, energieffektivitet, 

arealbruk, naturinngrep og biologisk mangfold. Transportetatene påvirker alle disse 

faktorene, og slipper samtidig ut klimagasser. Vi må se kortsiktige klimamål i 2030 i 

sammenheng med mer langsiktige mål fram mot 2050. 

 

Dette grunnlaget for klimastrategi viser følgende: 

1. Uten en storstilt overgang til ny teknologi og nye typer drivstoff vil det være nærmest 

umulig å oppnå tilstrekkelig store kutt i klimagassutslippene til 2030. I følge 

lavutslippsutredningen (M-386/2015) kan ca. 1,8 millioner nullutslippskjøretøy på 

vegene, nullutslippsferjer og landstrøm i havnene i tillegg til om lag 1,7 milliarder 

liter bærekraftig biodrivstoff pr år til fly, båter og biler gi de nødvendige 

utslippskuttene fra teknologi- og drivstofftiltakene. Full gjennomføring av dette vil 

kunne gi en reduksjon av klimagasser på rundt 9 millioner tonn pr år i forhold til 

referansebanen. Det er behov for kraftig virkemiddelbruk for å få dette til. Det må 

satses tungt på infrastruktur for el- og hydrogen, hvor det offentlige og næringslivet 

til sammen må dekke behovet. Transportetatene må sørge for at kunnskap om nye 

kjøretøy, nye drivstoff og energibærere og konsekvensene for veg- og drivstoff-

infrastrukturen er tilgjengelig for beslutningstakere på alle nivåer. Samtidig må vi 

legge til rette for overgangen i infrastrukturen og koordinere vår innsats med andre 

interessenter (kommuner, næringer, brukere m.fl.).  

 

2. Bidragene til reduserte klimagassutslipp fra nullvekst/trafikkreduksjon i byene, økt 

overføring av gods fra veg til sjø/bane og reduserte utslipp fra trafikken ved at 
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prosjekter som reduserer trafikkutslippene bygges ut, er betydelig mindre enn det 

som kan oppnås ved innfasing av ny teknologi. Potensialet er likevel ikke ubetydelig. 

I forhold til referansebanen kan potensialet være mellom 0,5 og 1 millioner tonn CO2 

pr. år. Nullvekstmålet for personbiltransporten krever kraftig satsing på kollektivtiltak 

og tiltak for gående og syklende. Tiltakene omtales i en egen bystrategi i 

plangrunnlaget. Målet har en viss effekt på klimagassutslippene og legger til rette for 

både økt bærekraftig mobilitet i byene og redusert trafikk. Redusert trafikk gir god 

reduksjon av klimagassutslippene.  Det eksisterende potensialet for overføring av 

gods til sjø og bane og mulighetene for effektivisering av godstransporten bør 

utnyttes. Dette omtales i en egen godsstrategi i plangrunnlaget. Bymiljøavtalene og 

godsstrategien blir viktige redskaper til å oppnå målene for gods og nullvekst. De 

øvrige infrastrukturutbyggingene bør prioriteres slik at prosjekter som gir reduserte 

utslipp og har positiv nytte pr. budsjettkrone bygges ut raskt. Vedlikehold bør 

prioriteres før prosjekter som gir utslippsøkning, mens prosjekter som gir økte 

utslipp bør vente til ny teknologi og nye drivstoff oppveier utslippene fra økt trafikk. 

 

3. Transportetatenes byggevirksomhet medfører store klimagassutslipp fra både direkte 

utslipp på anleggsplassen og fra materialene som brukes. Transportetatene bør sette 

mål for utslippsreduksjoner fra anleggsvirksomheten og driften. JBV og SVV bør gå 

sammen om et pilotprosjekt som tester ut nye løsninger og åpner markedet for 

materialer og klimavennlig anleggsdrift med lave klimagassutslipp. Totalt 

byggeutslipp fra veg- og jernbaneprosjektene som er aktuelle til NTP er om lag 2,4 

millioner tonn. Ikke alle disse prosjektene vil bli bygget. En stor del av utslippet telles 

ikke som transportutslipp. 

 

Maksimal mulig utslippsreduksjon fra teknologi, drivstoff, investeringstiltak og 

anleggsutslipp til 2030 anslås til inntil 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr. år i forhold til 

referansebanen. Å oppnå så store utslippskutt medfører enten svært kraftig virkemiddelbruk 

eller at det skjer gjennombrudd innenfor teknologi, biodrivstoffproduksjon og salg av lav- 

og nullutslippskjøretøy og drivstoff. Å kutte 7-8 millioner tonn, som tilsvarer kutt på 40 til 

50 prosent i forhold til dagens utslipp er ambisiøst. Virkemidlene ligger i stor grad utenfor 

transportetatenes myndighetsområde. 

 

Investeringskostnadene ved overgang til ny kjøretøyteknologi er vanskelige å beregne siden 

den teknologiske utviklingen går svært raskt. Dersom det skal bygges ut ladenettverk til 1,6 

millioner elektriske privatbiler og 250 000 elektriske varebiler vil kostnaden være om lag 16 

mrd. kr. Tilsvarende omfattende utbygging av hydrogenstasjoner vil bli vesentlig dyrere. En 

god del av dette vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt uten insentiver og vil dermed ikke 

belaste offentlige budsjetter. I tillegg kommer tapte avgiftsinntekter fra insentivordninger. 

De økonomiske insentivene kan fases ut etter hvert som nullutslippsbiler blir mer 

konkurransedyktige. Mer presise beregninger av kostnader for innføring av elbiler og 

biodrivstoff skal gjennomføres i 2016. Kostnadene til nullutslippsferjer, landstrøm med mer 

omtales i egne prosesser og dokumenter. 
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Investeringskostnadene for å nå nullvekstmålet ble i «Miljøvennlige og tilgjengelige 

byområder» grovt estimert til 280 mrd. kroner fordelt på staten, fylkeskommunene og 

kommunene. Investeringsbehovet avhenger i stor grad av hvilke andre virkemidler som 

settes inn. Investeringskostnadene for vegprosjektene som gir reduserte trafikkutslipp er 42 

mrd. kroner. Investeringskostnader for aktuelle jernbaneprosjekter er 157 mrd. kroner. 
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2 Sektorens utslipp og forpliktelser 
 

Norge har et mål om å bli karbonnøytralt innen 2050. Til FNs klimakonvensjon har Norge 

meldt inn en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 

sammenlignet med 1990-utslipp i ikke- kvotepliktig sektor. Det er ikke laget sektorvise mål 

i Norge, men transportsektoren forventes å ta en stor del av kuttene.  

 

Samlede norske klimagassutslipp var 53,2 millioner tonn i 2014, hvor transport var den 

største enkeltsektoren med 16,5 millioner tonn. Jf. figur 1. For å nå et lavutslippssamfunn i 

2050 som er i tråd med tograders-målet, må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. I 

2030 må klimagassutslippene reduseres betydelig fra dagens nivå. Med utgangspunkt i EUs 

reduksjonsmål for ikke-kvotepliktige utslipp, der transportsektoren unntatt luftfart inngår, 

tilsier lavutslippsutredningen fra Miljødirektoratet1 at transportsektoren bør om lag halvere 

sine utslipp fra i dag fram mot 2030. Samtidig forventes en befolkningsøkning på rundt 14 

prosent i samme periode i SSBs MMMM-alternativ. For å nå målene må det derfor iverksettes 

og videreføres svært kraftfulle virkemidler og tiltak, noe dette grunnlaget for klimastrategien 

synliggjør. 

 

Vegtrafikkens utslipp var på 10,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr år (2014), innenriks 

sjøfart og fiske sto for 2,9 millioner tonn, innenriks luftfart (sivil og militær) 1,4 millioner 

tonn og jernbane under 50 000 tonn. Andre mobile kilder som anleggsmaskiner, traktorer 

og snøscootere med mer sto til sammen for rundt 2,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Jf. 

figur 2. 

 

Framskrivningen av Norges utslipp mot 2030 anslår et utslipp i overkant av 50 millioner 

tonn CO2-ekvivalenter. Jf. figur 3. Det antas at cirka halvparten av utslippet vil være 

kvotepliktig og halvparten ikke-kvotepliktig, se figur under. Transportsektorens utslipp er 

ikke-kvotepliktige, med unntak av luftfart.  

 

I retningslinjene for NTP 2018-2029 er det overordnede målet for transportsektoren 

formulert slik: «Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til 

omstilling til lavutslippssamfunnet». Etatene må utvikle sin rolle som kunnskapsleverandør 

og pådriver for å oppfylle forventningene samfunnet har til sektoren, samtidig som 

lavutslippssamfunnet legges som en langsiktig premiss for framtidige prioriteringer i 

samspill med hensynet til sikkerhet og verdiskaping.  

 

                                                
1 I dette dokumentet bruker vi betegnelsen «Lavutslippsutredningen» om rapporten «Kunnskapsgrunnlag for 

lavutslippsutvikling» (M-386/2015) 
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Figur 1 Norske utslipp av klimagasser i 2014, fordelt på kvotepliktig og ikke kvotepliktig 

sektor og ulike kilder. Miljødirektoratet 2016 

 

 

Figur 2 Norske utslipp av klimagasser fra transport i 2014, fordelt på ulike kilder. 

Miljødirektoratet 2016 
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Figur 3 Framskrivning av norske utslipp til 2030 for hhv. kvotepliktig og ikke kvotepliktig 

sektor. Miljødirektoratet 2016. 
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3 Tidligere arbeid 
 

I forarbeidene til NTP ble det i fjor laget et strateginotat «Klima. Analyse- og strategifasen. 

Hovednotat 30.september 2014»2 som konkluderte med følgende hovedpunkter: 

 

1. Klimahensyn må i større grad vektlegges i overordnede mål for utviklingen av 

transportsektoren  

2. Overgang til lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren må stimuleres  

3. Transportvekst og transportvolum må reduseres gjennom arealplanlegging og 

forpliktende avtaler  

4. Kapasiteten i eksisterende infrastruktur må utnyttes fullt ut før ny infrastruktur 

bygges  

5. Offentlige anskaffelser må brukes aktivt til ressurseffektivisering, nyutvikling og 

innovasjon  

 

På oppdrag fra transportetatene, Avinor og Miljødirektoratet, gjennomførte TØI transport-

modellkjøringer med tilhørende klimaberegninger for en rekke tiltak og virkemidler. 

Hovedkonklusjonen i rapporten sammenfaller med resultatene fra prosjektene Klimakur 

20203 i 2010 og TEMPO4 i 2014, nemlig at det skal svært sterke virkemidler til for å redusere 

klimagassutslippene fra transportsektoren ved hjelp av transportmiddel-omfordeling, og at 

de største utslippsreduksjonene kan oppnås ved teknologitiltak.  

  

                                                
2 Tilgjengelig på http://www.ntp.dep.no/dokumentliste/_attachment/702894/binary/988533?_ts=14918853f10 

(lastet ned 25. sept 2015)   

3 Se http://www.miljodirektoratet.no/klimakur/   

4 Sluttrapport fra prosjektet: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=36652   

http://www.ntp.dep.no/dokumentliste/_attachment/702894/binary/988533?_ts=14918853f10
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=36652
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4 Potensial for utslippsreduksjoner og forslag til tiltak og 

prioriteringer 
 

I denne rapporten har vi gruppert tiltak i tre kategorier:  

 

1. Teknologiske løsninger, særlig med hensyn til drivstoff og kjøretøyteknologi 

2. Valg av prosjekter som gir reduserte trafikkutslipp 

3. Reduserte utslipp fra bygging, drift- og vedlikehold av anlegg 

 

Etatene og Avinor kan bidra til utslippsreduksjoner gjennom valg av prosjekter som gir 

reduserte trafikkutslipp og ved å redusere utslipp fra bygging, vedlikehold og drift av 

anlegg. Potensialet for utslippskutt er imidlertid begrenset i forhold til hva som kan oppnås 

gjennom en overgang til ny teknologi og lavutslippsløsninger innen de enkelte 

transportformene. Valg av tiltak må baseres både på effekt, gjennomførbarhet, 

kostnadseffektivitet og synergi med for eksempel trafikksikkerhet og bærekraftig 

byutvikling. Miljødirektoratets analyser av mulige måter å oppnå lavutslippssamfunnet på 

ligger til grunn for de fleste anslagene av utslippsreduksjoner i den følgende framstillingen. 

Tiltakene krever i mange tilfelle tiltak og virkemidler som transportetatene og Avinor ikke 

disponerer.  

 

I de følgende kapitlene gjennomgås kort mulighetene for å redusere utslippene fra hhv. 

bygging, drift og vedlikehold, valg av prosjekter og teknologiske løsninger. Kapitlene 

inneholder også en kort beskrivelse av nødvendige handlinger for å utløse utslipps-

reduksjonene og en beskrivelse av kostnader knyttet til dette. 

 

4.1 Teknologiske løsninger: drivstoff og kjøretøyteknologi 

Miljødirektoratets tiltaksanalyse viser at tiltakene med størst potensial for å redusere 

utslippene av klimagasser fra transportsektoren er overgang til nullutslippsteknologi og 

alternative drivstoff, altså batteri-elektrisk framdrift, hydrogen og biodrivstoff.  

 

Utslippene fra vegtrafikken er på rundt 10,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter per år av totalt ca 

16,5 millioner tonn for transportsektoren som helhet, og de har vært relativt stabile de 

senere årene.  

 

For å redusere utslippene bør det satses på elektriske og hydrogendrevne kjøretøy der dette 

er teknologisk og økonomisk mulig. Siden biodrivstoff foreløpig er en begrenset ressurs bør 

det brukes til transportarbeid hvor el og hydrogen foreløpig er mindre egnet, som for 

eksempel innenfor luftfart og tungtransport.  

 

Etter hvert som nullutslippsbiler øker i antall kan mangel på lade- og fyllestasjoner hindre en 

videre overgang til nullutslippsbiler. Dagens sterke og virkningsfulle virkemiddelbruk på 

kjøpssiden for personbiler bør derfor følges opp med en sterkere bruk av virkemidler på 

lade- og fyllestasjonssiden, i hvert fall så lenge batterikapasiteten til bilene er såpass 
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begrenset. I tillegg bør insentiver og ladetilgang utvides til flere kjøretøygrupper, for 

eksempel varebiler og ladbare hybrider. Virkemidlene for lade- og fyllestasjoner bør fases ut 

etter hvert som de kommersielle fortjenestemulighetene øker.  

 

Innenriks sjøfart og fiske utgjorde 2,9 mill. tonn CO2-ekv, ca. 5,5 prosent av totale norske 

utslipp i 2014 (SSB). Basert på historiske AIS-data (automatisk identifikasjonssystem) har nye 

beregningsmetoder gitt informasjon om utslipp fra ulike fartøyssegmenter. Passasjerskip, 

fiskefartøy og offshore står for hoveddelen av utslipp innenriks. Utslipp fra godstransport er 

moderat, men det er viktig at nærskipsfarten moderniseres og utvikles i en mer miljøvennlig 

retning for å beholde konkurransegrunnlaget i tillegg til godsoverføring fra veg til sjø.  

 

Potensial for reduserte utslipp er beregnet for noen tiltak knyttet til enkelte fartøyssegment. 

Tiltakene beregnet for sjøfart vil samlet bidra til et utslippskutt på 49 prosent i 2030 

sammenlignet med referansebanen. Dette estimatet er svært usikkert, og teknologi-

utviklingen går raskt.  Virkemidler bør innrettes for å økt energieffektivisering, hel- eller 

delelektrifisering, bruk av biodrivstoff, samt landstrøm og ladeinfrastruktur. Parallelt må 

andre løsninger som hydrogen utvikles videre.  

 

Et skips operasjonstid er 20-30 år, og man kan anta at det vil være nødvendig med sterke 

insentiver for ombygging eller utskifting av fartøy. Samtidig vil en overgang kunne medføre 

positive næringseffekter, særlig for maritime utstyrsleverandører og verftsnæringen. I et 

kortsiktig perspektiv må man derfor legge til rette for løsninger som vil gi utslipps-

reduksjoner, men samtidig ikke vil kreve store investeringskostnader for ombygging av 

fartøyene. Da er LNG som tilrettelegger for biogass og innblanding av biodiesel løsninger i et 

mellomsteg mot nullutslippsløsningene. 

 

Å redusere tekniske barrierer, tilgjengelighet og pris for miljøvennlig drivstoff og ny 

teknologi er svært viktig. Havnene bør utvikles som energiknutepunkter for lading av batteri, 

landstrøm, og miljøvennlig drivstoff. Positive insitament til lav- og nullutslippsløsninger, 

som eksempelvis miljørabatter i avgifter hjemlet i havne- og farvannsloven bør videreføres.  

 

Skipsfartsnæringen har lenge jobbet aktivt for effektivisering av fartøyene både med hensyn 

til fremdriftssystemer og eks. skrogutforming. I tillegg vil effektivisering av navigering, 

transport og logistikk vil bidra til redusert drivstofforbruk og styrke konkurransefortrinnet til 

sjøfarten. Forbedret kommunikasjon og formidling av elektroniske informasjonstjenester fra 

sjøtrafikksentraler og havner til skip er en av løsningene. Kystverket har gjennom 

SafeSeaNet, AIS- data og sjøtrafikksentralene informasjon, som sammen med havnenes data, 

kan føre til optimal fart og rute for energibesparelser. I henhold til Kyoto- protokollen skal 

utslippskutt for internasjonal sjøfart reguleres gjennom FN- organet IMO. Det er derfor 

viktig at Norge bidrar til videreutvikling av virkemidler.  

  

Samlet utslipp fra ferjedriften i Norge var i 2012 på 459 000 tonn CO2-ekvivalenter, hvor 

riksvegferjene stod for 187 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dersom det ikke introduseres ny 

teknologi vil disse utslippene øke raskt grunnet trafikkvekst, krav til hyppigere frekvens 

(flere fartøy) og ønske om kortere overfartstid. I regjeringens maritime strategi står det at 
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«Ferjesambandene har vært og er viktige aktører for implementering av ny miljøvennlig 

teknologi. Teknologiutviklingen som følger av at det tas i bruk lav- og nullutslippsløsninger i 

ferjedriften vil kunne bidra til lavere kostnader for bruk av slike løsninger i skipsfarten. 

Regjeringen skal sørge for at alle kommende anbud på riksvegferjesamband har krav til 

nullutslippsteknologi, når teknologien tilsier dette. Å lykkes med null- og lavutslipps-

teknologi i ferjene er derfor viktig også for utslippskutt i innenriks sjøfart.» 

 

Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart var i 2014 1,27 millioner tonn CO2-ekv. 

Disse utslippene er omfattet av Kyotoprotokollen. I tillegg kommer klimagassutslipp fra 

utenrikstrafikken, det vil si fra norske lufthavner til første destinasjon i utlandet, som i 2014 

var 1,56 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Samlede klimagassutslipp fra alt jetflydrivstoff til 

sivile formål solgt på norske lufthavner i 2014 var i størrelsesorden 2,8 millioner tonn CO2-

ekvivalenter. I luftfarten er det særlig flåteutskifting, ytterligere effektivisering av luftrommet 

og innfasing av biodrivstoff som gir størst utslippsreduserende effekt. Flyselskapene som 

betjener det store volumet av innenriksreiser i Norge i dag, SAS og Norwegian, har som 

strategi å alltid ha de mest energieffektive flyene i markedet. Blant annet på grunn av 

beskjeden trafikk sammenlignet med for eksempel luftrommet i «fastlands-Europa» er norsk 

luftrom effektivt, men ytterligere effektivisering er mulig. Både flåteutskifting og luftroms-

effektivisering ligger inne i en allerede forventet energieffektivisering i framskrivningen på 

1,6 prosent pr. år.  

 

Biodrivstoff ble sertifisert til bruk i sivil luftfart i 2009, og utfordringen nå er å etablere 

storskala produksjon slik at kostnadene også reduseres. Det er stort potensial for 

produksjon av biojetdrivstoff i Norge, blant annet basert på biomasse fra norsk skog 

Biodrivstoff må fases inn i luftfarten dersom utslippene fra sektoren skal reduseres. I 

Lavutslippsutredningen har Miljødirektoratet beskrevet både 20 og 40 prosent innblanding 

av jet biodrivstoff i norsk luftfart. Innfasing av jet biodrivstoff er også omtalt i utslipps-

framskrivingene i forbindelse med bygging av en eventuell tredje rullebane på Oslo lufthavn. 

Avinor legger til rette for innfasing av biodrivstoff, og fra januar 2016 er det mulig for alle 

fly som tanker på Oslo Lufthavn å kjøpe jet-biodrivstoff. 

 

For jernbanen er konvensjonell elektrisk framdrift med kontaktledning (KL) dominerende. 

Klimagassutslippene fra jernbanen utgjør ca. 50 000 tonn CO2-ekvivalenter med en 

synkende tendens mot 2030. Omlag 80 prosent av jernbanetrafikken i Norge skjer med 

elektriske tog. Potensialet for ytterligere reduksjon av klimagassutslipp fra togtrafikken er 

beskjedent, slik at fordelene ved en oppgradering av de gjenstående ikke-elektrifiserte 

banestrekningene like mye består i raskere framføringshastighet, økt transportkapasitet for 

gods, større fleksibilitet i bruk av vognmateriell og mer rasjonell utnyttelse av lokomotiver 

og togsett slik at toget i større grad settes i stand til å ta markedsandeler fra vegtransport. 

Der hvor utbygging av kontaktledninger blir dyrt eller uhensiktsmessig kan batterielektrisk 

drift, hydrogendrift, gassdrift eller bruk av biodiesel være mulige alternativer. 

 

Nødvendig handling: 

Det finnes en rekke barrierer for overgangen til lav- og nullutslippsteknologi. Sikkerhet og 

pålitelighet, tilgjengelighet, pris, teknologiske løsninger som for eksempel økt 
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batterikapasitet, og investeringskostnader til produksjon og distribusjon av drivstoff eller 

energi er noen av de viktige barrierer som må overkommes. Virkemidlene for å redusere 

disse barrierene ligger i stor grad utenfor NTP og etatenes handlingsrom (avgifts-

differensiering, utbygging av ladestruktur, oppbygging av biodrivstoffproduksjon etc). 

Unntaket er elektrifisering av jernbanen, som ligger innenfor handlingsrommet i NTP. 

Transportetatene og Avinor bør ta ansvar for kunnskapsutviklingen og utrede nærmere 

hvordan det eksisterende handlingsrommet kan utnyttes på best mulig måte og vurdere 

hvordan omleggingen til annen teknologi ellers vil påvirke planlegging av framtidige 

utbygginger.  

 

4.2 Valg av prosjekter som gir reduserte trafikkutslipp 

Transportarbeidet er forventet å øke med 1 prosent årlig fram mot 2050. Lange reiser over 

10 mil vil øke mest (fra 20 til 31 mrd. personkilometer), mens motoriserte korte reiser vil 

øke fra 37 til 50 mrd. personkilometer. Det foreligger en rekke prosjektplaner og KVUer for 

jernbane, havner og sjøtransport, veger og flyplasser. Det er gjort beregninger av endringer i 

trafikkutslipp for de fleste aktuelle veg- og jernbaneprosjektene. 

 

Ideelt sett skulle man i en klimastrategi kunne prioritere direkte på bakgrunn av beregnet 

utslippsreduksjon pr budsjettkrone. Imidlertid er det en del metodiske utfordringer og 

beregningsmessige mangler som gjør det vanskelig per i dag. Noen viktige momenter å 

tenke på i en detaljert prioritering mellom enkeltprosjekter er at det er en risiko for at 

nøkkelprosjekter i et helhetlig klimavennlig transportsystem ikke når opp når det vurderes 

som frittstående prosjekt. En troverdig prosjektliste må også ta hensyn til andre forhold i 

tillegg til klimagassutslipp, for eksempel krav i tunneldirektivet, skredsikringshensyn, 

trafikksikkerhetstiltak og så videre. Dette vurderes best i sammenheng med den totale 

prioriteringen i NTP-plangrunnlaget.  

 

En faktor som er svært usikker i nytte-/kostnadsanalysene er framskrivinger av 

karbonprisen, gitt de klimamålene som Norge er i ferd med å inngå samt utslippsfaktorer for 

de ulike transportformene mot 2030. Hagenutvalget (NOU 2012:16) tilrår at kalkulasjons-

prisen for klimagassutslipp baseres på marginalkostnaden ved utslippsreduksjon (marginal 

rensekostnad), dersom man har et bindende mål om utslippsbegrensninger. Transport-

etatene og Avinor tilrår at det bør gjøres følsomhetsberegninger for tiltaksprisen i Klimakur 

og det doble av innslagspunktet for kostnadene i tiltaksgruppe 3 i Lavutslippsutredningen. 

Dermed bør det gjøres beregninger for hhv 930 kr (dagens beregningspris), 1 900 kr 

(Klimakur marginalkostnad for innenlandske tiltak fremskrevet til kostnader i 2015) og        

3 000 kr (Lavutslippsutredningen kostnadskategori >1 500 kr/tonn skjønnsmessig satt til     

3 000 kr/tonn). Det er krevende å gi et godt estimat både på karbonpris og utslippsfaktorer. 

Utviklingen avhenger av hvordan prisene på tiltak endrer seg og om det skjer gjennombrudd 

i utslippsteknologier eller biodrivstoffintroduksjon etc. Det er viktig at karbonprisen og 

utslippsfaktorer harmoniseres på tvers av etatene og prosjektene på en måte som bidrar til 

måloppnåelse og gir en realistisk framskriving av den teknologiske utviklingen.  
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Prioritering av prosjekter:  

Følgende bør prioriteres i den samlede prosjektprioriteringen: 

 

 Prosjekter som reduserer trafikkutslipp.  

Dette vil i stor grad dreie seg om prosjekter som bidrar til overføring av transport fra 

personbil til kollektivtrafikk eller prosjekter som reduserer veglengden slik at antall 

kjørte kilometer går ned. Alle jernbaneprosjekter bidrar til reduserte klimagass-

utslipp fra trafikken, men det varierer hvor mye som kuttes per investerte krone  

Ved sammenligning av energibruk fra jernbane og elbiler finner vi at jernbanen 

bruker 0,14 kWh/km per passasjer inkludert tap av energien i overføringsledningene. 

Uten dette tapet er forbruket 0,11 kWh/km per passasjer (tall fra NSB). En Nissan Leaf 

bruker til sammenligning 0,116 kWh/km per passasjer (forbrukstall fra EPA, 

passasjerbelegg på 1,55 fra RVU), mens en bensinbil som bruker 0,5 liter bensin per 

mil vil ha et energiforbruk på 0,290 kWh/km per passasjer.  

 

Mange av jernbaneprosjektene er aktuelle som del av nullvekstmålet. Jernbanen har 

stor kapasitet og potensial der skinnene ligger, og dette potensialet bør utnyttes fullt 

ut. I tillegg vil utbygging av jernbaneprosjekter kunne bidra med en reduksjon av 

trafikkutslippet gjennom overføring av reiser og gods fra personbil og lastebil. 

Dersom alle de beregnede vegprosjektene gjennomføres, vil det bli en utslippsøkning 

på 175 000 tonn pr år fra trafikken i forhold til referansebanen. Ved utbygging av 

kun vegprosjekter som kan gi utslippsreduksjon er reduksjonen beregnet til 50 000 

tonn CO2-ekvivalenter pr år. Dersom kun prosjekter som gir økning bygges ut vil 

økningen være på 225 000 tonn CO2-ekvivalenter pr. år. Disse anslagene må anses 

som usikre, særlig fordi overgang til el, hydrogen og biodrivstoff utover 

referansebanen reduserer både den reduksjonen og den økningen disse tiltakene gir.  

 

Prosjekter som overfører trafikk eller reduserer veglengden bør i utgangspunktet 

prioriteres etter kriteriet utslippsreduksjon per krone. Prioritering på bakgrunn av 

utslippsreduksjon alene vil være uhensiktsmessig, da utbyggingene bør ses i 

sammenheng med andre forhold, som godsframkommelighet og trafikksikkerhet.  

 

Det skjer en rivende utvikling både innenfor materialteknologi og kjøretøyteknologi, 

så det er gode muligheter for at utsatt gjennomføring av enkelte prosjekter kan bidra 

til reduserte utslipp. Noen prosjekter har svært store utslipp fra byggingen. Blant de 

enkeltstående prosjektene med høyest byggeutslipp er tunneler og bruer med stor 

materialbruk. Dette gir i noen tilfeller svært høye utslipp i forhold til den 

trafikkmengden som prosjektet betjener. For fjordkryssinger kan el- eller 

lavutslippsferje brukes som utslippsreduserende tiltak inntil teknologien gjør bruer 

og tunneler mindre klimabelastende. 

 

Med dette utgangspunktet bør prosjektene med store utslippsreduksjoner så langt 

som mulig prioriteres tidlig i NTP-perioden, for å få en maksimal utslippsreduksjon. 

Prosjekter som gir utslippsøkninger bør ikke gjennomføres.  
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 Prosjekter som bidrar til 0-vekstmålet for personbiltransport eller trafikkreduksjon i 

byene.  

For å nå nullvekstmålet kreves en sammensatt pakke av god transport- og 

arealplanlegging, god tilrettelegging for kollektivtransport, sykling og gåing, samt 

restriktive tiltak mot bilbruk.  

 

Prosjekter som bidrar til å nå nullvekstmålet har effekt på klima og lokal luftkvalitet, 

men det er også viktig at de bidrar til effektiv arealutnyttelse i byene, bedret 

trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. De vil også sannsynligvis bidra til bedre 

energieffektivitet og redusert materialbruk i samfunnet som helhet, og dermed også 

til indirekte utslippsreduksjoner. Nullvekstprosjektene bør dermed også vurderes i et 

bærekraftsperspektiv fram mot 2050, ikke bare som klimaprosjekter fram mot 2030. 

Eksempler på viktige prosjekter er InterCity-utbyggingen, bybaner, busstraséer, 

kollektivfelt, sammenhengende sykkelvegnett og andre tiltak, som må gis 

tilstrekkelig omfang til å sikre at behovet dekkes. Dette omtales mer detaljert i en 

bystrategien i plangrunnlaget. Eventuell økt kapasitet for biltrafikk inn til byområdene 

kan komme i konflikt med nullvekstmålet for byen som helhet og bør unngås.  

 

Gjennomføring av 0-vekstmålet vil kunne lette gjennomføringen av reduksjon i 

personbiltrafikken i de byene som planlegger det. Redusert personbiltrafikk bør ikke 

gi reduksjon i befolkningens mobilitet men bør dreie mobiliteten over til bærekraftige 

løsninger. Trafikkreduksjon gir en større utslippsreduksjon enn nullvekst. 

Lavutslippsutredningen anslår reduksjonspotensialet til mellom 180 000 (0-vekst i de 

største byene) og 750 000 (0-vekst i hele landet og 10 prosent reduksjon i byene) 

tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Trafikkreduksjoner i de 9 største byene er beregnet til 

å kunne gi følgende reduksjoner i forhold til referansebanen: 

 

Redusert personbiltrafikk Reduserte klimagassutslipp 

-10 %: 320 000 tonn CO2-ekv. per år 

-20 %: 450 000 tonn CO2-ekv. per år 

-30 %: 590 000 tonn CO2-ekv. per år 

 

KVU for Oslonavet har hatt nullvekstmålet som utgangspunkt. Nytten er beregnet til å 

være positiv, fra 0,2 til 2,6, avhengig av graden av restriktive tiltak for biltrafikken. 

Selv med utbygging av tilrådd konsept med investeringer i T-banetunnel, 

jernbanetunnel, etablering av S-bane og flere nye trikkelinjer som beløper seg til 

nærmere 80 mrd. kroner, må det innføres restriktive virkemidler for biltrafikken for å 

oppnå nullvekst. I byene som ikke omfattes av nullvekstmålet vil det selvfølgelig også 

være viktig å prioritere kollektiv, sykling og gåing høyt, selv om reduksjons-

potensialet der vil være mindre.   

 

De nødvendige tiltakene for å nå nullvekstmålet inkluderer jernbane, kollektivfelt, 

bybane, superbusstraséer, trikk og andre tiltak. Investeringsbehovet er i stor grad 

avhengig av hvilke andre virkemidler som innføres, blant annet i form av restriksjoner 

mot biltrafikken. Nytten er ikke beregnet, men på grunn av tiltakenes langsiktige 



16 

 

betydning i perspektiv av et bærekraftig lavutslippssamfunn i 2050 bør kollektivtiltak 

og tilrettelegging for gåing og sykling prioriteres høyt i en klimastrategi. 

Trafikkreduksjoner vil gi betydelig reduksjon i utslippene. Kostnader og nytte ved 

trafikkreduksjon er ikke beregnet. 

 

 Prosjekter som reduserer utslipp fra godstransporten.  

Godsutredningen har vist at det er et overføringspotensial mellom veg og sjø/bane 

på om lag 5-7 millioner tonn. Avhengig av virkemiddelutformingen og tilrettelegging 

av infrastruktur vil potensialet kunne være noe større eller mindre. Lavutslipps-

utredningen anslår utslippsreduksjonen for godsoverføring til å være i 

størrelsesorden 200 000-400 000 tonn CO2-ekvivalenter per år i 2030. Sjøtransport 

gir lavere utslipp per tonn-km sammenlignet med lastebiltransport, mens 

jernbanetransport ligger enda lavere, selv om transporten skjer på en ikke 

elektrifisert stekning. Prosjekter i tilknytning til terminaler bør sees i sammenheng 

for å sikre blant annet effektiv sjø- og jernbanetransport, sjønær lokalisering av 

industri og en desentralisert havnestruktur. Realistiske utslipps-reduksjoner fra 

godstransporten presenteres i godsstrategien. Både tiltak som legger til rette for 

overføring fra veg til bane og sjø og tiltak som legger til rette for reduserte 

klimagassutslipp gjennom effektivisering og redusert drivstofforbruk må prioriteres. 

 

Nødvendig handling:  

Prioriteringsrekkefølgen for prosjektene bør uansett budsjettramme starte med prosjektene 

som bidrar til nullvekstmålet og kollektiv- og gang-/sykkeltiltak med godt reduksjons-

potensial i de øvrige byene, og deretter veg-, jernbane- og godsprosjektene med størst 

netto klimanytte per krone. For utslippsreduksjoner fra godstrafikken er det viktigst med 

teknologiske forbedringer og effektivitetsøkninger for både fly, jernbane og veg, men 

godsoverføringspotensialet bør utnyttes minst i henhold til EUs godsoverføringsmål. 

 

Det må gjøres en vurdering opp mot andre vesentlige samfunnsmål, for eksempel 

naturinngrep og trafikksikkerhet. Alle prosjekter som skal gjennomføres, men som ikke 

passer inn i ovenstående prioriteringsprinsipper, bør gjennomgås med tanke på maksimal 

CO2-reduksjon og muligheten for økt overgang til lav- og nullutslippskjøretøy. Etatene og 

Avinor bør i størst mulig grad bruke enhetlige utslippsfaktorer og karbonpriser i sine 

utredninger, slik at analysene blir lette å sammenligne.  

 

Hva koster det? 

Kostnaden for nullvekstmålet er grovt anslått til om lag 280 mrd. kroner. Statens utgifter er i 

stor grad avhengig hvilke virkemidler som innføres og av fordelingsnøkkelen mellom staten, 

fylkeskommunen, og kommunen. Dette vil blant annet være tema i framtidige bymiljøavtaler 

og skal utredes nærmere. Netto nytten for tiltakene i KVU Oslo-navet, som er sentralt i 

nullvekstløsningen for Oslo, er beregnet til å være positiv, fra 0,2 til 2,6, avhengig av 

omfanget på restriktive tiltak for biltrafikken.  

 

Kostnadene for godsoverføring beregnes i den brede godsanalysen, og tilhørende KVUer.  
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Kostnaden for veger som er aktuelle til NTP og gir utslippsreduksjon fra trafikken er 42 mrd. 

kr. Kostnaden for alle jernbaneprosjektene er 157 mrd. kroner. Dette er i all hovedsak 

prosjekter som bidrar til nullvekstmålet og godsoverføing. 

 

4.3  Reduserte utslipp fra bygging, drift og vedlikehold av anlegg 
Bygge-, drift- og vedlikeholdsutslippene fra transportsektoren er utslipp som i varierende 

grad telles med i transportsektorens utslipp. Ikke alle tiltakene som kan gjøres vil gi effekter 

i transportsektoren klimaregnskap, noe vil telles som industriutslipp eller som utslipp i 

andre land.  

 

Alle etatene og Avinor har en viss mengde utslipp fra drift. På riks- og fylkesvegene kjøres 

det om lag 20 millioner brøytekilometer pr år, noe som kan gi utslipp på over 20 000 tonn 

CO2-ekv. I tillegg kommer en rekke andre driftsoppgaver, som kantklipp etc.  

 

Samlede utslipp fra Avinors egen virksomhet er på om lag 17 000 tonn CO2-ekv. i året. 

Avinor har et mål om å halvere dette innen 2020 sammenlignet med 2012. Kystverket har 

satt seg mål om halvering av egne utslipp til 2030 og en 20 prosent reduksjon i 

energiforbruket. 

 

Jernbaneverket slipper årlig ut i underkant av 10 000 tonn klimagasser fra gule maskiner, 

tjenestebiler og annen fossil energibruk. 

 

Et viktig tiltak for å redusere utslippene fra driften vil være å bruke biodrivstoff eller annen 

teknologi som gir lave utslipp fra kjøretøyene. Reduserte utslipp fra vedlikehold vil i stor 

grad handle om å bygge solid og varig infrastruktur som reduserer behovet for senere 

utskifting av materialer eller bruk av maskiner. For Avinor vil også utslipp fra de andre 

aktørene på lufthavnene komme i tillegg.  

 

Byggeutslippene kommer fra transportetatenes aktivitet, men bortsett fra dieselforbruket i 

anleggsmaskinene, telles utslippene ikke i norsk transportsektor men i andre sektorer og 

andre land. Produksjon av stål, sement, betong med mer regnes som industriutslipp i 

produksjonslandet. Det er viktig å merke seg at man i disse beregningene bruker 

livsløpsutslipp (LCA), altså inkluderer produksjons- og indirekte utslipp, mens utslipps-

regnskapet og utslippsforpliktelser for Norge forholder seg til direkte utslipp ved de 

aktivitetene som foregår på anlegget i Norge.  

 

Potensial for utslippsreduksjoner  

Det foreligger ikke beregninger av byggeutslipp for alle prosjekter eller fra alle etater. Det er 

beregnet byggeutslipp for de fleste vegprosjektene og de viktigste jernbaneprosjektene som 

er aktuelle for vurdering i NTP. Byggeutslippet omfatter bruk av drivstoff, sprengstoff, stål, 

betong, asfalt, m.m. Utslippet er beregnet til i om lag 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 

Av dette utgjør direkte utslipp (hovedsakelig dieselforbruk) inntil 40 prosent for 

vegprosjektene og 10 – 15 prosent for jernbaneprosjektene.  
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Ut fra tidligere livssyklusanalyser for noen jernbaneprosjekter er det sannsynlig at andelen 

direkte utslipp fra jernbanebygging er lavere enn fra vegbyggingen. En del av forskjellen kan 

imidlertid komme fra forskjellige beregningsmetoder.  

 

Dersom byggeutslippene fra de beregnede prosjektene kan halveres før 2030, er 

utslippsreduksjonen per år på i størrelsesorden 100 000 tonn CO2-ekv pr år i NTP-perioden. 

Imidlertid vil ikke alle disse prosjektene bli prioritert innenfor budsjettrammene så det reelle 

potensialet er mindre. Reduksjoner i direkte utslipp teller som utslipp i transportsektoren, 

mens de resterende utslippsreduksjonene blir i andre sektorer (i stor grad omfattet av 

kvoteplikten) og muligens i utlandet. Potensialet er størst for veg- og jernbanebyggingen. 

Kystverkets og Avinors potensial er vesentlig lavere fordi byggeaktiviteten er lavere. Etter 

hvert som både veg- og banetrafikk blir mer utslippsfri, vil byggeutslippene utgjøre en 

større andel av de transportrelaterte utslippene. Imidlertid vil EUs krav til reduksjoner i 

kvotepliktig sektor bidra til reduksjon av materialutslippene.  

 

Selv om en del av utslippene oppstår i kvotepliktig sektor, er det viktig å jobbe med 

utslippsreduserende tiltak. I Norge finnes i dag muligheter for produksjon av bærekraftig 

biodrivstoff, mulighet for på sikt å produsere tilnærmet nullutslippsfri sement/betong og 

stålindustri som bruker fornybar energi. Dette er nøkkelfaktorer i utslippsreduksjon fra 

bygging av infrastruktur. Vi kan også velge å øke innsatsen for å forske fram eller teste ut 

materialer med lavt klimafotavtrykk i et livsløpsperspektiv.  

 

Nødvendig handling: 

Etatene og Avinor bør gå sammen om å utarbeide et felles forslag til reduksjonsmål for 

klimagassutslipp fra infrastrukturbygging, vedlikehold og drift i forståelse med DIFI og i 

samarbeid med entreprenørbransjen. Bransjen involveres for å vurdere gjennomførbarhet og 

kostnadseffektivitet før målet endelig fastsettes. Det bør utarbeides konkrete tekster til bruk 

i konkurransegrunnlag slik at staten framstår som en enhetlig og forutsigbar oppdragsgiver 

som gjør det enkelt for entreprenørene å kalkulere priser og gjøre de nødvendige 

investeringer og tilpasninger. Trafikverket i Sverige sine erfaringer med samme type arbeid 

undersøkes med tanke på ressurseffektiv gjennomføring. Statens vegvesen starter i 2016 

utprøving av HVO som drivstoff i maskiner som brukes til vegbygging. 

 

Hva koster det? 

Det vil sannsynligvis være noen økte kostnader i en oppstartsfase, men på sikt vil 

kostnadene kunne reduseres som følge av effektivisering, generell overgang til lav- og 

nullutslippsteknologi og sparte drivstoffkostnader. Noen tiltak vil også kunne gi positive 

tilleggseffekter som for eksempel forbedret luftkvalitet i anleggets nærmiljø.  
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5 Nødvendige tiltak og virkemidler i NTP 2018-2029 
Det er ikke satt sektorfordelte reduksjonsmål for klimagassutslipp i Norge. Dersom alle 

sektorer gjennomfører 40 prosent reduksjon sammenlignet med 1990, vil det for 

samferdselssektoren innebære en reduksjon på om lag 8,5 millioner tonn i forhold til dagens 

utslipp, altså om lag halverte utslipp i 2030 i forhold til i dag.   

 

«Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» (Miljødirektoratet, 2015) presenterer tre 

tiltakspakker for transportsektoren. Jf. figur 4. Tiltakspakke 1 inneholder tiltak som har 

relativ lav kostnad (< 500 kr/tonn CO2-ekv.) og er relativt enkle å gjennomføre. Pakke 2 

inneholder tiltak som kan gi en reduksjon på inntil 7,7 mill. tonn CO2-ekv. med en kostnad i 

intervallet 500 – 1 500 kr/tonn CO2-ekvivalenter som er mer krevende å gjennomføre enn de 

som ligger inne i pakke 1. Pakke 3 inneholder dyre tiltak (> 1 500 kr/tonn CO2-ekv.) som 

kan være krevende å gjennomføre. Det er kun den mest omfattende og dyreste tiltakspakken 

som vil gi tilstrekkelig utslippsreduksjon i 2030. Reduksjonspotensialet i denne 

tiltakspakken er ca. 10 mill. tonn CO2-ekv. pr. år. 

 

 

Figur 4 Mulig utvikling av klimagassutslipp fra transportsektoren fram til 2030. 

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling, Miljødirektoratet 2015. 

 

I de etterfølgende punktene anslås utslippsreduksjonspotensialet for ulike tiltak slik de er 

presentert i «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» og det skisseres noen nødvendige 

handlinger for å gjennomføre disse uten at alle virkemidler vises fram eller drøftes. Det må 

jobbes videre med virkemiddelutvikling for alle tiltakstyper, for eksempel krav i kontrakter, 

avgifter, insentivordninger, tilskudd, etc. som reduserer utslippene på en kostnadseffektiv 

måte.  
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5.1 Null- og lavutslippsteknologi: personbiler, varebiler, lastebiler, 

busser 
 

Tiltak og potensial fra Lavutslippsutredningen: 

 Tiltak Teoretisk 

reduksjons-

potensial, tonn 

CO2-ekv. pr. år 

i 2030 

Kostnad pr 

tonn CO2-ekv. 

ifølge 

Lavutslipps-

utredningen 

(M386/2015) 

 Nullutslipps personbiler: 100 % av nybilsalget i 

2025 er el- eller hydrogenbiler 

2 700 000 500-1 500 kr 

 Fossile personbiler: Fra og med 2016 til 2025 øker 

salget av hybridbiler lineært fra 15 % til 100 % av 

fossile biler.  

1300 000* Under 500 kr 

 Varebiler: 100 % av nybilsalget i 2030 er el- eller 

hydrogenbiler 

800 000 500-1 500 kr 

 Bybusser: 100 % av nybilsalget i 2025 er el- eller 

hydrogenbusser 

200 000 Under 500 kr 

 Langdistansebusser: 75 % av nybilsalget i 2030 er 

el- eller hydrogenbusser 

80 000 500-1 500 kr 

 Nullutslipps lastebiler: 50 % av nybilsalget i 2030 

er el- eller hydrogendrevne 

250 000 500-1 500 kr 

 Fossile lastebiler: Fra og med 2018 øker salget av 

hybride lastebiler lineært fra 1 % til 50 % 

140 000 Under 500 kr 

 Totalt reduksjonspotensial i hht referansebanen Ca. 5 500 000  

*Dette tiltaket overlapper med tiltak 6, og kan ikke summeres fullt ut inn i det praktisk oppnåelige kuttpotensialet. 

 

Tabellen viser en ambisiøs utskiftning av kjøretøy som neppe vil komme av seg selv uten 

insentiver. Utskiftningen vil gi i underkant av 1,6 millioner nullutslipps personbiler i 2030. 

Det vil være om lag 250 000 nullutslipps varebiler, 6 200 nullutslipps bybusser, 2 300 

langdistansebusser og 7 500 nullutslipps lastebiler. Alle disse kjøretøyene må ha 

tilstrekkelig tilgang til ladestasjoner eller hydrogen som er tilpasset deres bruksområde.  

 

Nødvendig handling:  

A. For å sikre rask overgang til nullutslippskjøretøy må økonomiske og praktiske 

insentiver videreføres i tilstrekkelig stort omfang. Insentivene må være dynamiske og 

tilpasses måloppnåelsen, men utformes slik at de oppfattes som stabile 

rammebetingelser.   

B. Den overordnede tilnærmingen bør være som følger: 

a. Null- og lavutslippskjøretøy skal være konkurransedyktige i pris.  

b. Null- og lavutslippskjøretøy skal være billigere i bruk enn bensin-/ 

dieselkjøretøy.  
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c. Der hvor det er mangel på vegkapasitet eller arealer (kø, parkering) skal 

nullutslippskjøretøy ha forrang foran bensin- og dieselkjøretøy.  

d. Lade- eller drivstoffinfrastruktur for nullutslippskjøretøy skal være så godt 

utbygget at langtransport er mulig og uakseptable ventetider unngås både i 

by og for langtransport. 

e. Nullutslippskjøretøy skal ikke være til vesentlig hinder for kollektivtrafikken.  

C. For å sikre at befolkningen og næringslivet ønsker nullutslippskjøretøy må lade- og 

fylleinfrastruktur bygges ut godt nok til at «rekkeviddeangsten» forsvinner og 

ventetiden på ladesteder ikke blir uakseptabelt lang. Det bør settes et kapasitetsmål 

som sikrer forutsigbarhet for brukerne. Det må være balanse mellom offentlig og 

privat etablering slik at kommersielle muligheter og næringens initiativ utnyttes. 

D. Punkt A, B og C krever at kjøretøy- og drivstoffmarkedet og folks preferanser følges 

tett, slik at insentiver og tilbud får tilstrekkelig omfang uten vesentlig overetablering.  

E. Ladepunktstrategier må være dynamiske og raske å skalere opp og ned i takt med 

behovet og kjøretøyutviklingen. Ladestrategier og utbygging av ladestasjoner kan 

ikke vente til starten av NTP-perioden, det må gjøres umiddelbart og kontinuerlig. 

 

Hva koster det? 

Dersom hele utslippsreduksjonspotensialet skal tas med elbiler vil personbilene trenge om 

lag 156 000 normalladepunkter (inntil 5,5 mrd. kr) og opp mot 7 800 hurtigladepunkter 

(inntil 5,9 mrd. kr), totalt inntil 11,4 mrd. kroner. Til 250 000 el-varebiler trengs om lag like 

mange ladepunkter (med dagens batterikapasitet) til totalt 5 mrd. kr. Deler av kostnaden vil 

måtte dekkes av det offentlige. ENOVA er i den gjeldende ladestrategien i ferd med å utvikle 

mulighetene for lading i de viktigste vegkorridorene. 

 

Prisen for en hydrogeninfrastruktur som kan betjene 2 000 privatbiler, 500 drosjer og 250 

tjenestebiler og nyttekjøretøy er i hydrogenstrategien for Oslo og Akershus estimert til en 

kostnad på 227 mill. kroner eksklusive tomtekostnader. HYOP/Transnova har estimert at et 

nettverk på 24 stasjoner i Sør-Norge nord til Trondheim som kan betjene 20 000 

hydrogenbiler vil koste om lag 4-500 millioner kroner. 

 

Evn eventuell større satsing på hydrogen vil bidra til lavere behov og dermed lavere 

kostnader til ladepunkter for elbiler. En kraftig økning i batterikapasitet, redusert ladetid 

eller andre tekniske gjennombrudd vil også kunne endre behovet for ladepunkter.  

 

Det vil bli viktig å ha en dynamisk offentlig satsing på ladestasjoner og eventuelt 

hydrogenfyllestasjoner. Tilbudet må være godt nok til at brukerne ikke opplever for store 

ulemper, men samtidig må ikke det offentlige bidra så mye at det kommersielle potensialet 

ikke kan utnyttes effektivt. Et effektivt marked kan redusere det offentliges støtte- eller 

investeringskostnader betydelig. 
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5.2 Null- og lavutslippsteknologi: sjø og bane  

 

Nødvendig handling:  

A. Dagens mål om lav- og nullutslippsferjer på det statlige vegnettet må oppnås både 

for statlige og fylkeskommunale ferjer. Lav- og nullutslippsløsninger må også 

innføres for passasjerbåter. 

B. Landstrøm og ladestrøm må bygges ut med tilstrekkelig kapasitet i havnene og på 

ledningsnettet til havnene. 

C. Resterende dieselstrekninger på jernbanen elektrifiseres eller drives med biodrivstoff 

eller nullutslippsteknologi. Alternativer til elektrifisering med kontaktledning kan 

være delelektrifisering supplert med batterielektrisk drift og hydrogendrift. Hvilken 

driftsform som velges må vurderes separat for hver ikke-elektrifiserte banestrekning 

og beslutningene må legge potensialet for framtidig trafikkutvikling til grunn. 

 

Tiltak og potensial fra Lavutslippsutredningen: 

 Tiltak Teoretisk 

reduksjons-

potensial, tonn 

CO2-ekv. per år i 

2030 

Kostnad pr 

tonn CO2–ekv. 

ifølge 

Lavutslipps-

utredningen 

(M386/2015) 

 Elektrifisering av ferjer og passasjerskip 525 000 Under 500 kr 

 Landstrøm til skip i havn 200 000 500-1 500 kr 

 Elektrifisering av gjenværende 

dieselstrekninger på jernbane 

40 000 500-1 500 kr 

 Totalt reduksjonspotensial i forhold til 

referansebanen 

Ca. 700 000  

 

Hva koster det? 

Ekstrakostnad for lav- og nullutslippsteknologi for ferjer anslås for riksvegferjene å være i 

størrelsesorden 15-20 prosent. Dette tilsvarer om lag 250 millioner kroner årlig inkludert 

oppgradering av strømnett til kaiene. 

 

Kostnadene til landstrøm og ladestrøm vil avhenge av hva som er optimalt omfang, og bør 

beregnes i landstrømstrategien.  

 

Kostnader til elektrifisering av jernbane vil variere fra strekning til strekning fordi noen 

strekninger har lave broer eller mange og lave tunneler som må sprenges ut for å få plass til 

kontaktledninger. Det foregår forsøk med batterier og del-elektrifisering i utlandet. Slike 

løsninger kan redusere investeringsbehovet men øke driftskostnadene. 
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5.3 Drivstoff  

Bruken av biodrivstoff i dag tilsvarer omtrent 170 millioner liter. Ved ti ganger så høyt 

forbruk av bioetanol, biojetdrivstoff, biodiesel og biogass, tilsvarende 1,7 mrd. liter, vil 

utslippsreduksjonen være i området 4 - 5 millioner tonn CO2-ekv. per år. 

 

Bruk av biodrivstoff i transportsektoren bokføres som nullutslipp, selv om produksjonen og 

transporten av biodrivstoffet kan ha medført økte utslipp i andre sektorer og/eller andre 

land. Det har derfor vært en bekymring om at de reelle utslippsreduksjonene blir minimale, 

eller i verste fall negative, som følge av økt bruk av biodrivstoff. Biodrivstoff som selges på 

det norske markedet må oppfylle bærekraftkriteriene fra fornybardirektivet. Direktivet vil 

sammen med forventede bedre produksjonsmetoder sørge for stadig lavere utslipp fra 

produksjonen av biodrivstoff. 

 

Tilgangen på bærekraftig bioenergi i et nasjonalt perspektiv vil være begrenset og 

Miljødirektoratet anslår at bioenergivolumene det legges opp til i tiltakspakke 3 ikke uten 

videre vil kunne dekkes ved bruk av nasjonale ressurser mot 2030. Mest sannsynlig vil 

etterspørselen øke omtrent samtidig over hele verden. Dersom kun norske råvarer skal 

brukes til biodrivstoff, vil det altså ikke være mulig å oppnå disse utslippsreduksjonene. Så 

lenge tilgangen på drivstoff er begrenset bør det prioriteres å bruke det til transportformer 

hvor det foreløpig er få andre null- eller lavutslippsalternativer. I praksis betyr det at luftfart 

og tungtrafikk på veg samt deler av skipsfarten bør prioriteres. 

 

Tiltak og potensial fra Lavutslippsutredningen: 

 Tiltak Teoretisk 

reduksjons-

potensial,  

tonn CO2-

ekv. per år i 

2030 

Kostnad pr 

tonn CO2-

ekv. ifølge 

Lavutslipps-

utredningen 

(M386/2015) 

 Biodrivstoff til vegtransport: +40 prosentpoeng i 

2030 

4 400 000 Over 1 500 

kr 

 Innblanding av 20 % biodrivstoff i andre mobile 

kilder i 2030 

400 000 Over 1 500 

kr 

 Innblanding av 40 % biodrivstoff til innenriks 

luftfart i 2030 (ikke kvotepliktig)* 

100 000 500-1 500 

kr 

 Bruk av vegetabilsk olje på lasteskip (100 %) på ca. 

15 % av skipene 

180 000 Under 500 kr 

 Bruk av vegetabilsk olje i fiskeflåten (100%) på ca. 

15% av skipene 

700 000 Under 500 kr 

 LNG på supplyskip 35 000 Under 500 

 Total reduksjonspotensial i forhold til 

referansebanen 

Ca. 5 800 000  

*I tillegg kommer innblanding av 40 prosent biodrivstoff i innenriks kvotepliktig luftfart som Miljødirektoratet har beregnet 
til en teoretisk reduksjonspotensial på 412 000 tonn CO2-ekv. per år i 2030 til en tiltakspris på 500-1 500 kr. Dette er også 
reflektert i figuren «Utslippsreduksjoner i transportsektoren i 2030» i slutten av dette kapittelet. 
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Nødvendig handling: 

A.  Lage nasjonal strategi for produksjon og bruk av biodrivstoff 

B.  Øke etterspørsel, for eksempel i anleggsmaskiner, luftfart, tungtransport på veg eller 

skip. 

 

Hva koster det? 

Kostnadene vil være avhengig av hvordan avgiftssystemet utformes og om det gis støtte til 

produksjon, til tankanlegg eller ombygging av fartøy med mer. Dette bør utredes i en 

biodrivstoffstrategi. 

 

5.4 Valg av prosjekter som gir reduserte trafikkutslipp 

 

Tiltak og potensial. Tiltak 1, 2 og 4 er fra Lavutslippsutredningen 

 Tiltak Teoretisk 

reduksjonspotensial, 

tonn CO2-ekv. per år 

i 2030 

Kostnad pr 

tonn CO2-ekv. 

ifølge 

Lavutslipps-

utredningen 

(M386/2015) 

1 10 % reduksjon av personbilkilometer i de 

store byene og nullvekst i resten av landet.  

750 000* 500-1 500 kr 

1 Nullvekst i personbilkilometer i de store 

byene  

180 000* Under 500 kr 

2b 20 % reduksjon i de store byene 450 000*  

3 Utbygging av alle veg- og 

jernbaneprosjekter som gir reduserte 

trafikkutslipp 

100 000**  

4 Overføring av ca. 2-3 mrd. tonnkilometer 

gods fra veg til sjø og bane.  

200-400 000*** Over 1 500 kr 

 Totalt reduksjonspotensial i forhold til 

referansebanen 

Ca. 750 000  

* Tiltakene 1 og 2 overlapper hverandre og kan ikke legges sammen. I totalsummen antar vi at ambisjonsnivået 

begrenses til 0-vekst (pkt 2). Tiltakene er hentet fra Lavutslippsutredningen, unntatt 2b som er et overslag 

gjort av Miljødirektoratet til NTP. 

** Det foreligger beregninger for jernbaneprosjekter og vegprosjekter som kan være aktuelle å bygge i NTP-

perioden. Disse overslagene er ikke hentet fra Lavutslippsutredningen. 

*** Tiltaket er tatt fra Lavutslippsutredningen, hvor potensialet vurderes som høyere enn i NTPs godsanalyse. 

 

Nødvendig handling:  

A. Plangrunnlaget må settes sammen av prosjekter som gir nullvekst i 

personbiltrafikken der hvor det er mulig og trafikkreduksjon der hvor det er mulig. 

Kollektiv- og gang/sykkeltiltak må prioriteres i andre byer hvor det er potensial for 

effektiv utslippsreduksjoner, ikke bare i byene som omfattes av nullvektsmålet. 
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B. Utbygging av prosjekter som gir reduksjon i utslipp prioriteres først, deretter 

prioriteres vedlikeholdsprosjekter. Prosjekter som gir utslippsøkning gjennomføres 

ikke eller utsettes til teknologiforbedringer gjør at utslippene ikke øker. 

C. Prosjekter som fremmer godsoverføring og effektivitet må prioriteres i 

plangrunnlaget slik at det eksisterende potensialet utnyttes. Klimahensyn må være en 

premiss i en overordnet godsstrategi.  

 

Hva koster det: 

Investeringskostnader til 0-vekstmålet er grovt anslått til om lag 280 mrd. kr. fordelt på 

staten, fylkeskommuner og kommuner, men kostnaden vil avhenge av hvilke virkemidler 

som settes inn.  

 

Statens kostnader til utbygging av alle vegprosjekter som er aktuelle til NTP og gir 

utslippsreduksjon fra trafikken er 42 mrd. kr.  

 

Kostnader til jernbaneprosjekter som er aktuelle til NTP og gir reduserte trafikkutslipp og 

overføring av gods er om lag 157 mrd. kroner. Om lag 30 mrd. av dette inngår i 

nullvekstmålet. 

 

5.5 Reduserte utslipp fra bygging vedlikehold og drift av anlegg  

 

 Tiltak Teoretisk reduksjonspotensial, 

tonn CO2-ekv. per år 

 50 % reduksjon av byggeutslipp innen 2030 100 000* 

 Totalt reduksjonspotensial Ca. 100 000 

* Overslaget er svært usikkert. Det er basert på beregninger av prosjekter som kan være aktuelle å prioritere 

innenfor budsjettrammene.  

 

Nødvendig handling:  

A. Felles mål i etatene om for eksempel 30 til 50 prosent reduksjon av byggeutslipp 

innen 2030. 

B. Sette mål om reduksjon av drift- og vedlikeholdsutslipp 

 

Hva koster det:  

Reduksjon av byggeutslipp vil ha noen oppstartskostnader (drivstoffinfrastruktur, null- og 

lavutslippsmaskiner, kostnader ved å bestille materialer som tilfredsstiller klimakrav i tillegg 

til styrke, levetid etc). Kostnadene antas å være relativt lave pr. tonn. Etatene vil jobbe videre 

med kostnadsoverslag. 
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5.6 Totalt reduksjonspotensial 

Det totale teoretiske potensialet for utslippsreduksjoner er betydelig. I tiltakspakke 3 i 

«Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» er potensialet i størrelsesorden av det som 

trengs for at transportsektoren skal kunne ta sin del av det nødvendige kuttet i henhold til 

Norges forpliktelser, dersom man summerer tiltakene ett for ett. Imidlertid er det flere tiltak 

som overlapper hverandre, slik at det faktiske potensialet er mindre. Miljødirektoratet har 

beregnet i «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» at det teoretiske potensialet, 

hensyntatt overlapp, er 9,4 mill. tonn CO2-ekv. i 2030 i forhold til referansebanen. I dette 

ligger det antagelser om god effekt for enkelte tiltak også på trafikkmengde og 

transportmiddelfordeling.  I tillegg kommer potensialet for ytterligere trafikkreduksjon i de 

store byene, veginnkortinger og reduserte byggeutslipp som gir et totalt kuttpotensial rundt 

10 millioner tonn. Jf. figur 5. 

 

 

 

Figur 5 Mulige utslippsreduksjoner i 2030. Kilde: transportetatene og Avinor. 

 

Utslippsreduksjonene som følge av reduserte byggeutslipp som er beskrevet i denne 

rapporten er delvis inkludert i anslaget fra Miljødirektoratet (bruk av biodrivstoff 

istedenfor fossil diesel i anleggsmaskiner). Den resterende utslippsreduksjonen vil 

oppstå i industrisektoren, og ikke i samferdselssektoren.  

 

Totalt teoretisk potensial for summen av tiltakene nevnt over vil altså ligge på rundt 10 

millioner tonn CO2-ekv. i 2030. Den største utslippsreduksjonen antas å komme for 

vegtransporten, se figuren under. Effekten av å prioritere prosjekter som gir reduserte 

utslipp vil avta over tid ettersom utslipp per kjørte km reduseres som følge av den 

teknologiske utviklingen. Teknologi- og drivstofftiltakene gir derimot økte 

utslippsreduksjoner over tid ettersom en økende del av kjøretøyparken skiftes ut. I 
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kombinasjon vil kollektiv-, gang- og sykkeltiltakene og teknologitiltakene altså både gi 

relativt raske utslippsreduksjoner og en omlegging til lavutslippssamfunnet i 2050. 

Tiltak som virker raskt vil kunne gi størst akkumulert klimagassreduksjon siden de får 

flere år å virke på. Usikkerheten er imidlertid stor, spesielt når det gjelder mulig 

teknologi- og biodrivstoffutvikling.  

 

Tiltakslisten i lavutslippsutredningen er ikke uttømmende, det kan være flere tiltak som 

gir gode resultater i tillegg til de som er listet opp her. For noen tiltak kan det også være 

mulig med høyere ambisjonsnivå enn lavutslippsutredningen legger til grunn.  

 

 

 

Figur 6 Anslått potensial for utslippsreduksjoner i transportsektoren i de tre tiltakspakkene i 

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (Miljødirektoratet 2015). 
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6 Areal- og transportplanlegging  
 

Gjennom samordnet areal- og transportplanlegging legges det langsiktige grunnlaget for 

utvikling av bærekraftige lokalsamfunn og potensialet for reduksjon av transportbehov og 

dermed også klimagassutslipp. Infrastrukturen skal bygge opp under mindre 

miljøbelastende transportformer og effektiv arealbruk. En rekke virkemidler skal bidra til å 

styrke disse prinsippene gjennom planretningslinjer, nasjonale forventninger og 

implementering av nye EU-direktiver. Det er økt fokus på miljøutredninger som omfatter 

klimaaspektet. 

 

Det er viktig å være oppmerksom på viktige utviklingstrekk og åpent drøfte usikkerheter og 

risiko i planleggingen for å få robuste løsninger som ivaretar framtidens behov. 

Utviklingstrekk som økende inntektsutvikling, befolkningsvekst, økt urbanisering, endringer 

i transportmønsteret for varetransport, samt endret energibruk og teknologi vil kunne 

påvirke transportsystemet betydelig fram mot 2050.  Helt nylig er usikkerheten rundt 

framtidig oljepris og videre oljeletingsvirksomhet kommet opp som en faktor det er 

vanskelig å øyne konsekvensene av og som kan påvirke sysselsetting og økonomisk utvikling 

og dermed også transportutviklingen i lang tid framover. 

 

Ny teknologi vil sterkt kunne påvirke både reisevaner og etterspørsel etter varetransport. 

Økende bruk av ITS-systemer i transportsystemet vil kunne utnytte kapasiteten på en bedre 

måte enn i dag. Implementeringsprosessen kan likevel bli krevende ettersom mange aktører 

må involveres og teknologien krever at mange går i takt. Samtidig må regelverk og 

standarder endres, ofte i en internasjonal kontekst. 

 

Reisevaneundersøkelser er en viktig kilde til transportanalyser, og grunnlag for 

transportmodellberegninger. Disse viser at reisene, særlig i byområdene, har endret seg 

kraftig i de senere årene. Det er imidlertid viktig at slike trendbaserte transportmodell-

analyser ikke blir bestemmende for planlegging på langt sikt - i hvert fall der usikkerheten 

knyttet til framskrivningene av reisevaner og reisemønster er stor. Ulike metoder for 

framsynsmetodikk bør derfor benyttes som supplement for å fange opp potensielle 

endringer og utviklingstrekk, ikke minst for å sikre mer robust planlegging for framtidens 

behov.  

 

En forutsetning for å få til bærekraftig areal- og transportutvikling er at det skapes en visjon 

om hva vi vil oppnå og en strategi for å nå de målene man setter seg. Dette strekker seg 

langt utover klimaaspektet og må derfor sees i sammenheng med både sosiale, økonomiske 

og andre miljømessige dimensjoner. Et felles strategisk grunnlag for areal- og transport-

løsninger lokalt vil kunne danne grunnlag for en positiv langsiktig utvikling. Bymiljø- og 

utviklingsavtaler er eksempler på samarbeid gjennom avtalefestede systemer basert på 

eierskap og forankring. Gjennomføring av og tilskudd til transporttiltak fra staten bør ta 

utgangspunkt i slike avtaler som grunnlag for prioritering. Disse bør følges opp gjennom 

indikatorer og porteføljestyring.  
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Statlige myndigheter har også en rolle som sektormyndighet og gir innspill og føringer til 

den kommunale og regionale arealplanleggingen. Avtaler om utviklingsretning kan redusere 

behovet for bruk av innsigelser fra statlig myndighet overfor lokale planer som er i strid med 

statlige føringer og retningslinjer.  
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7 Konklusjon 
Det er mulig for transportsektoren å kutte betydelig i sine klimagassutslipp mot 2030.   

 

Dette fordrer: 

1. en omfattende overgang fra bruk av fossilt drivstoff til nullutslippsteknologi og 

biodrivstoff både på land, på sjø og i luften.  

2. en prioritering av utbyggingsprosjekter som gir reduksjoner i trafikkutslipp, særlig at 

det legges til rette for at nullvekstmålet og godsoverføringsmålet nås. Videre 

planlegging må ha lavutslippssamfunnet som premiss. 

3. at transportetatene reduserer utslippene knyttet til sine egne utbyggingsprosjekter. 

 

Det klart største potensialet ligger i å redusere utslippene fra kjøretøy og fartøy. Tiltak for å 

endre transportmiddel, effektive bytiltak og tiltak for å redusere trafikkmengder har 

imidlertid store samlede positive virkninger for klimagassutslipp, mobilitet, arealbruk og 

energibruk som må tillegges vekt i arbeidet for lavutslippssamfunnet i 2050. For at 

nasjonale klimamål og målene i NTP skal nås må transportetatene og Avinor utvikle sin rolle 

som kunnskapsleverandør, pådriver og initiativtaker når det gjelder ny teknologi og 

innføring av lav- og nullutslippskjøretøy og drivstoff. De direkte byggeutslippene fra 

anleggsmaskiner telles på transportsektorens regnskap, men transportetatene og Avinor bør 

i tillegg, som ansvarlige samfunnsaktører, også se på hvilke reduksjoner som kan oppnås for 

både de direkte og indirekte utslippene fra bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. 
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8 Vedlegg 1: Vurderinger rundt beregning av klimagassutslipp 
 

Det er en rekke metodiske utfordringer med å gjøre beregninger av klimagassutslipp for en 

prosjektportefølje som den vi har i de innledende arbeidene med NTP. En av utfordringene er 

at mange av prosjektene er i en tidlig planfase, hvor mange av prosjektets detaljer og 

virkninger er uavklarte. Det kan være virkninger som kommer som resultat av linjevalg og 

knutepunktetableringer som for eksempel nyetableringer av arbeidsplasser og boliger og 

dermed trafikkvekst, forskjellig utslipp fra bygging på grunn av materialforbruk ved valg av 

for eksempel tunnel eller bru, forskjellig trafikkutslipp ved valg av stigning, kurvatur og 

veglengde, virkninger av ferjeavløsningsprosjekter med mer. Det kan derfor være vanskelig å 

prioritere mellom prosjektene bare på basis av klimaberegningene, men beregningene gir et 

forbedret beslutningsgrunnlag på tross av usikkerhetene. 

  

Erfaringene med klimagassberegningene viser blant annet:  

 

 Godstiltak på jernbane gir god klimaeffekt. Grove overslag viser at godstiltakene i 

gjennomsnitt bare trenger et drøyt års virketid for å spare inn klimagassutslipp som 

tilsvarer bygging og drift i 60 år. Ett eksempel er å bygge kryssingsspor som kan 

håndtere lengre godstog. Samlet utslippsreduksjon for godstiltak på jernbane er 

anslått til om lag 120 000 tonn CO2–ekv. per år. Samlede utslipp fra bygging er 

anslått til 60 000 tonn CO2-ekv., og samlede utslipp til drift og vedlikehold er anslått 

til om lag 60 000 tonn CO2-ekv. over 60 års driftstid. 

 Kortere veg gir ikke alltid mindre totalutslipp. Kortere veg gir mindre utslipp pr 

kjøretøy, men samtidig blir reisetiden kortere og trafikken vil da ofte øke. Vi ser 

eksempler på at veger med stor innkorting og stor reduksjon i reisetid gir økte 

utslipp fra trafikken, som for eksempel E39 Ådland – Svegatjørn, Rv 41 Timenes – 

Kjevik, Rv 23 Linnes – E18 med flere. Andre prosjekter gir både kortere reisetid og 

lavere utslipp, for eksempel E6 Mergården – Mørsvikbotn og E16 Stanghelle – Arna. 

 Noen enkeltpunkter kan ha stor negativ betydning for vegens energieffektivitet. Det 

kan være svinger eller bakker som gjør kjøringen med tunge biler ujevn og 

drivstoffkrevende.  

 Trafikkutslipp og byggeutslipp må ses i sammenheng. Forbedringer i trafikkutslipp 

på en ny veg eller bane kan oppveies av store byggeutslipp. Eksempler på dette kan 

være store bru-konstruksjoner, tunneler eller prosjekter med mye masseflytting og 

pæling på lavtrafikkert vegnett. Det er viktig å se infrastrukturens utslipp og 

trafikkutslippene i et livsløpsperspektiv. Samtidig er utslipp fra produksjon av 

byggematerialer regulert i kvotesystemet, og det forventes en betydelig reduksjon av 

utslippene fra materialproduksjonen. Prosjekter som gir økning i totalutslipp i dag 

kan dermed være bedre i et klimaperspektiv om noen år. E134 Vågsli – Røldal er 

eksempel på en veg som blir kortere og med bedre stigningsforhold og gir mindre 

utslipp fra trafikken, men utslippsøkningen fra bygging og drift/vedlikehold blir 

større enn reduksjonen fra trafikken. Rv 94 Hammerfest sentrum er et annet 

eksempel, her blir byggeutslippene om lag dobbelt så høye som reduksjonen fra 

trafikken. 
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 Klimagevinsten av ferjeavløsningsprosjekter overvurderes i beregningsmodellene. 

Stortingets vedtak om at nye ferjeanbud skal legge til rette for overgang til 

biodrivstoff, lav- og nullutslippsferjer er ikke innarbeidet i beregningsmodellene, 

men vil bli en viktig forutsetning for framtidige klimagassutslipp fra ferjer. 

 Jo raskere overgangen til nullutslippskjøretøy går jo mindre blir klimaeffekten av økt 

eller redusert trafikk. 
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