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Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene.
Analyse- og strategifasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Dette arbeidsdokumentet drøfter utfordringer og konsekvenser av forventet transportutvikling for
klimagassutslipp. Videre vil alternative muligheter og strategier for å nå klimamål innenfor
transportsektoren bli beskrevet. Miljødirektoratet har i brev av 16.1.2014 fra Klima- og miljødepartementet fått i oppdrag å gjennomføre et utredningsarbeid som blant annet skal inneholde en
analyse av lavutslippssamfunnet mot 2050. Transportetatene og Avinor skal, i henhold til R1, delta
aktivt i dette arbeidet. Utredningsarbeidet vil på linje med øvrige analyser gi viktig faktagrunnlag inn i
NTP-arbeidet. Oppstartsproblemer knyttet etablering av ny transportmodell har ført til at grunnlagsdataene for denne utredningen ikke ferdigstilt innen leveransefristen. Tolkning og analyse av disse
resultatene vil derfor bli gjennomført på et senere tidspunkt.

Anbefalingene i notatet står for prosjektgruppens egen regning.
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1.

Klima og transport

FNs klimapanel slår fast at det har vært en oppvarming globalt i den lavere atmosfæren
siden 1950 og at menneskeskapte utslipp av klimagasser er hovedårsaken til
klimaendringene de siste 60 årene. Utslippene av klimagasser øker fortsatt. For å unngå de
mest alvorlige konsekvenser av klimaendringer er det internasjonal enighet om at den
globale oppvarmingen må holdes under 2 °C. Togradersmålet innebærer at den globale
utslippsveksten må stoppes senest i 2020 og de globale utslippene må kuttes 40 til 70 %
mellom 2010 og 2050 (IPCC Working Group I, 2013). Måloppnåelse krever økt innsats i de
neste 10-15 årene. Akkumuleringen av utslipp gjør at jo lengre man venter med å redusere
utslipp, jo dyrere vil endringen til et lavutslippssamfunn bli (The Global Comission on the
Economy and Climate, 2014).
Klimautfordringen er verdensomspennende og aktualiserer behovet for globale løsninger.
For transportsektoren betyr dette, etter klimagruppens oppfatning, at man må etablere
ambisiøse klimamål innenlands. Videre må man samarbeide tett med våre naboland og EU
for å sikre en klimavennlig og kostnadseffektiv utvikling av våre felles transport- og
transportinfrastruktursystemer. Det er ikke gitt at det er kostnadseffektivt å redusere
utslippene like mye i alle sektorer, men det er hevet over en hver tvil at det må gjennomføres
svært store nasjonale utslippskutt – også i transportsektoren - for å nå Norges klimamål 1.
1.1.

Utviklingstrekk og utfordringer knyttet til klimagassutslipp

I 2012 var klimagassutslippene fra innenlands transport 2 omtrent 13,8 millioner tonn CO 2 -ekv.,
tilsvarende ca. 26 % av totale nasjonale utslipp omfattet av Kyotoprotokollen. Persontransporten
utgjorde om lag 8 millioner tonn og gods om lag 6 millioner tonn. Siden 1990 har utslippene fra
transport økt med 27 %, mens Norges samlede utslipp har økt med 5 %. Person- og
godstransportarbeidet har i samme periode økt med henholdsvis 40 og 82 %. Utslippet per
transportarbeidsenhet har altså gått noe ned, men transportens prosentvise bidrag til norske
klimagassutslipp fortsetter å øke (TEMPO-prosjektet, 2014).

Felles utfordringer
Transportsystemet i Norge har flere felles klimarelevante utfordringer. Blant annet har Norge et mer
spredt bosettingsmønster og desentralisert næringsutvikling, sammenliknet med de fleste land i
Europa. Avstanden til markedene i Europa er stor. Det er i tillegg store avstander og krevende
topografi innenlands, noe som gjør transport av personer og gods energiintensiv. Som følge av et
desentralisert bosettingsmønster og velstandsøkning, har Norge lav kollektivtransportandel, høy andel
flytrafikk og høyeste andel personbilkilometer i Europa (SSB, 2013). Likevel viser telledata fra

Statens vegvesen at vegtrafikken i de ni største byområdene (Fremtidens byer) utgjør over 50
% av det totale trafikkarbeidet på veg3. Det betyr at potensialet for å redusere utslippet i byene er

stort. Men fremkommelighetstiltak på vegnettet utenfor byområdene vil øke transportveksten mellom
byene og vil kunne gjøre det utfordrende å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk i byene. Samtidig
mangler et mål for å regulere veksten i biltrafikk utenfor byområdene, hvor halvparten av
trafikkarbeidet finner sted.
1 Norges klimamål ref. Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk): i) Innenfor Kyoto-protokollens
første forpliktelsesperiode, vil Norge overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng. ii) Norge skal fram til 2020
påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp i 1990. iii)
Norge skal være karbonnøytralt i 2050 (2030 ved global og ambisiøs avtale der også andre industriland tar på seg store
forpliktelser).
2 Inkluderer trafikkutslipp på norsk territorium fra veg, jernbane, og innenriks sjø- og luftfart, som oppstår der
primærhensikten er transport av personer eller gods.. (TEMPO). Utslipp fra fiske, ikke-veggående kjøretøy og
motorredskaper er holdt utenfor i denne rapporten, men inkluderes i SSB og Miljødirektoratets statistikk om utslipp fra
mobile kilder. Transport til og fra Norge medfører også betydelige klimagassutslipp fra vegtrafikk, luftfart og sjøfart men er
ikke inkludert i nasjonale utslippsregnskap i henhold til Kyoto-protokollen. Utslipp fra bygging og drift av infrastruktur er
heller ikke med i disse tallene da de tilskrives andre sektorer som industri og bygg.
3 Telledata i 2012 i de ni største byområdene slik disse er definert jamfør NTP. Dersom en ser på kjørte kilometer per
innbygger er det store forskjeller mellom byene, der Oslo ligger betydelig lavere enn snittet på grunn av høy kollektivandel.
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Fossile drivstoff utgjør nesten hele energiforbruket til innenriks transport (SSB, 2013). Teknologiutviklingen har redusert utslipp fra det enkelte transportmiddel, men forbedringen blir mer enn utlignet
av den generelle transportveksten og det tar lang tid før alle transportmidler er skiftet ut.
Transportutviklingen bør vris i en mer bærekraftig retning og de ulike transportformenes fortrinn bør
utnyttes bedre. Reduksjon av klimagassutslipp fra trafikk bør være et sentralt hensyn i valg av
transportkonsept. Klimakonsekvenser av transport må i langt større grad reflekteres i transportkostnadene.
Klimagassutslipp bør videre begrenses i prosjektering, bygging og drift av ny infrastruktur ved å stille
strengere klimakrav i anbudskonkurranser og ha økt fokus på livsløpsvurderinger.

Figur 1: Innenlands utslipp fra transport i 2012 fordelt på transportmidler (TEMPO-prosjektet, 2014)

Utfordringer spesifikke for hver transportform
Vegtransporten står for omlag 70 % av utslipp fra trafikken i Norge (jfr. definisjonen i note 2) og har
økt med 30 % siden 1990 (SSB, 2013). Det har vært stor økning i godstransport der i overkant av 50
%, går på vei. Vegsektorens hovedutfordringer for å nå klimamålene er særlig knyttet til å redusere det
samlede transportbehovet gjennom mer konsentrert arealbruk, få til overgang til miljøvennlige
transportformer gjennom kollektivtrafikk, sykling og gåing og redusere utslipp fra kjøretøyparken. For
å nå målet om 85 g CO 2 per km i gjennomsnittlige utslipp fra nye personbiler i Norge i 2020, et mål
lavere enn i EU hvor det er satt til 95 g CO 2 per km, er det behov for en høy andel nullutslippskjøretøy.
Skipsfartens transportaktivitet genererer i overkant av 15 % av dagens totale klimagassutslipp fra
innenlands transport. Det er i stor grad gods som transporteres, og skipsfart står for i overkant av 40 %
av innenlands godstransport. Dette er en betydelig tilbakegang fra 1960 da det samme tallet var 69 %.
Mesteparten av de tapte markedsandelene har gått til vegtransport (SSB, 2013). Innenriksflåten er
gammel og primært bygget for fossile drivstofftyper. En vridning over mot mer klimavennlige
fremdriftssystemer vil ta tid siden levetiden på transportmidlene er lang og skipsfart primært blir
regulert internasjonalt, og det trengs sterke virkemidler for å oppnå et ønsket teknologiskift.
Utslippene fra luftart (sivil og militær) tilsvarer i underkant av 10 % av innenlands utslipp fra
transport, men utslippene fra sivil luftfart har økt med ca. 80 % siden 1990. Flyselskapene som
opererer innenlands i Norge har de senere årene gjennomført omfattende flåteutskifting, og fra høsten
2014 opererer SAS og Norwegian kun fly med siste generasjon teknologi. En hovedutfordring dersom
luftfarten skal redusere utslippene er tilgjengelighet av nye, mer energieffektive fly og tilgang til
biodrivstoff.
Elektrisk jernbane i Norge medfører ingen direkte klimagassutslipp, og overføring av transportarbeid
fra mer utslippsintensive transportformer til jernbane er et klimatiltak i seg selv. Økt etterspørsel etter
togtransport, særlig på godssiden, er en utfordring for jernbanesektoren siden det foreløpig mangler
kapasitet i sentrale deler av infrastrukturen og det er utfordrende å holde tilfredsstillende driftsstabilitet
på gammel infrastruktur med et betydelig vedlikeholdsetterslep.
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Målkonflikter og synergier
Virkemidler og tiltak som må til for å nå nasjonale klimamål kan ha betydning - både positivt og
negativt - for andre målsettinger. Redusert transportvolum og reduksjon av klimagassutslipp vil blant
annet føre til bedre lokalmiljø, bedre lokal luftkvalitet og en mer effektiv arealbruk. På den annen side
kan det lett bli konflikt mellom klima- og miljømål, ønsket om å opprettholde et spredt
bosettingsmønster og det å kunne utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner. Fremkommelighet, særlig
knyttet til kortere reisetid, er i de fleste tilfeller utløsende for nye prosjekter. Fremkommelighetstiltak
som medfører betydelig økning i klimagassutslipp bør derfor sees i sammenheng slik at disse ikke blir
et vesentlig hinder for måloppnåelse i sektoren som helhet. Dersom Norge legger ambisiøse mål for
reduksjon av klimagassutslipp til grunn bør dette reflekteres i karbonprisbanen som benyttes i etatenes
samfunnsøkonomiske analyser. En slik karbonprisbane er under utarbeidelse og vil fastsettes av
Finansdepartementet.

Utslippsberegninger 2050
I figuren under skisseres utviklingen i utslipp fra transportsektoren ved “business as usual”. Figuren
illustrerer at dagens tiltak ikke har tilstrekkelig effekt til å bringe oss mot et lavutslippssamfunn i
2050. Styrket virkemiddelbruk og substansielle teknologiskift ser ut til å være en forutsetning for å nå
målet.
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Figur 2: Historisk og forventet utvikling i utslipp fra transportsektoren frem mot 2050 (foreløpige tall fra
framskrivning brukt i Miljødirektoratets oppdrag om lavutslippssamfunnet 2050)

1.2.

Behov for nye strategiske valg for transport

Veksten i globale klimagassutslipp tilsier behov for raske og effektive utslippskutt for å unngå
irreversible konsekvenser nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor avgjørende at det utvikles et
transportsystem med betydelig lavere klimagassfotavtrykk enn i dag, som er bærekraftig og likevel
dekker grunnleggende mobilitetsbehov for fremtidige generasjoner. Dette krever langsiktige mål og
omforente strategier. Det er behov for å gjennomføre et bredt spekter av tiltak og virkemidler rettet
mot både redusert transportomfang, overgang til mindre miljøbelastende transportformer og reduserte
utslipp per person-/tonnkilometer fra det enkelte kjøretøy eller fartøy. For å nå norske klimamål må
det satses bredt på tiltak selv om det kan bety målkonflikter med eksisterende transportpolitiske mål.

Klimahensyn må i større grad vektlegges i overordnede mål for utviklingen av transportsektoren

Konkrete, ambisiøse og om mulig tallfestede mål for utslippsreduksjon innenfor transportsektoren er
nødvendig dersom transportsektoren skal ta ansvar for sin forholdsmessige andel av Norges
klimaforpliktelser og grad av måloppnåelse skal kunne vurderes. Dette vil for eksempel kunne bidra
til å skape en fornuftig insentivstruktur for å fremme teknologiskift, overgang til miljøvennlig
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transportformer og nullvekstmål for byområder. Utviklingen i klimagassutslipp er en viktig indikator
for å vurdere effekten av tiltak og bruk av virkemidler både nasjonalt og lokalt.
Utviklingen av et bærekraftig, robust og fleksibelt transportsystem må utnytte de enkelte
transportformenes klimafortrinn og optimalisere transportfordelingen mellom dem med tanke på å
oppnå størst mulig reduksjon i klimagassutslipp på en kostnadseffektiv måte.

Overgang til lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren må stimuleres
Transportetatene og Avinor må i større grad enn tidligere være pådrivere og aktivt legge til rette for å
redusere klimagassutslipp fra transportmidlene. Det må legges opp til en langsiktig og forutsigbar
utvikling av virkemiddelapparatet, som bygger opp under et teknologisk skift til lav- og
nullutslippstransportmidler samt innfasing av fornybare energibærere. Dette vil også gi lokal effekt i
form av blant annet forbedret luftkvalitet. Tradisjonelt har mange relevante virkemidler og tiltak ligget
utenfor transportetatenes og Avinors ansvarsområder. Fremover kan man imidlertid se for seg at
transportetatene og Avinor tar et særlig ansvar for at det legges til rette for innfasing av enkelte
teknologier ved bygging og tilpasning av infrastruktur. Dette kan også innebære og stille stadig
strengere klimakrav ved innkjøp av varer og transporttjenester som favoriserer klimavennlig teknologi.
For å unngå konkurransevridning og sikre tilstrekkelig påvirkningskraft bør dette arbeidet koordineres
med utviklingen internasjonalt.
Med den kunnskap man i dag har om fremtidens teknologier og utskiftingshastigheten på tunge
transportmidler, vil det være svært krevende å få faset ut alle transportmidler som bruker fossile
energibærere innen 2050. Dette gjelder særlig innenfor sjøfart, luftfart og tungtransport på veg. Det må
derfor også fokuseres på å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybare energibærere og drivstoff.
Veksten i godstransport og den relative utslippsøkningen fra tunge biler tilsier sterkere fokus på å
redusere utslipp fra denne kjøretøygruppen. Det er teknologisk mulig å gå over til annen energibærer,
enten via biodrivstoff, ladbare hybrider eller hydrogen, men dette forutsetter forutsigbar drivstoffproduksjon og leveranse til konkurransedyktige vilkår.
Innenlands sjøtransport er energiintensiv, men det er store muligheter for innovative løsninger og
klimavennlige energibærere. Elektrifisering og hybridisering har antagelig størst potensial for å bringe
skipsfarten i en mer bærekraftig retning. Samtidig er dette modne teknologiske løsninger som i mange
tilfeller ser ut til å være samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme og derfor synes å seile
opp som opplagte satsningsområder innenfor skipsfarten. Landstrøm som alternativ til brenning av
fossilt brensel for kraftproduksjon ved landligge er også et tiltaksområde med betydelige positive
klimaeffekter som samtidig vil være et viktig bidrag til forbedret luftkvalitet i havnebyer.
For luftfart er det særlig innfasing av biojetdrivstoff som kan gi store utslippsreduksjoner. Siden 2009
har innblanding av inntil 50 % biojetdrivstoff i fossilt jetdrivstoff vært sertifisert til bruk i sivile
flygninger. Det forventes at denne begrensningen vil oppheves i løpet av de nærmeste ti årene. For
biodrivstoffproduksjon i Norge er det særlig biomasse fra skog som er aktuelt som råstoff. I dagens
aktuelle industrielle prosesser vil det bli produsert både biojetdrivstoff og annen generasjon biodiesel
(til for eksempel tungtransport).
Jernbanen drives i all hovedsak av energieffektive elektromotorer. For å redusere de gjenværende
klimagassutslippene fra jernbane er elektrifisering et aktuelt tiltak. Elektrifisert jernbane legger
grunnlag for en mer effektiv, fleksibel, rimeligere og mer konkurransedyktig produksjon av
togtransport, som i sin tur kan bidra til økt overføring av transportarbeid fra veg.

Transportvekst og transportvolum må reduseres gjennom arealplanlegging og forpliktende avtaler
Transportbehovet for personer og gods må reduseres gjennom konsentrert arealbruk og bruk av
virkemidler for å stimulere til miljøvennlig transport (The Global Comission on the Economy and
Climate, 2014). Dette er også lagt til grunn i nylig vedtatte statlige planretningslinjer 4. Det er viktig å

4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. planog bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.
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opprettholde god mobilitet for befolkningen og sikre tilgjengeligheten til varer og tjenester. Det må
legges vekt på å utnytte kapasiteten i transportsystemet før økt fremkommelighet og reduserte
reisetider prioriteres.
Prinsippet om at persontransporten skal kunne tas med kollektiv, sykkel og gåing bør gjøres gjeldende
for all ny arealbruk, også i mindre byer og tettsteder. En tredobling av sykkelbruken i norske byer vil
gi opptil 12 % mindre biltrafikk (Statens vegvesen, 2012). Tiltak knyttet til økt bruk av el-sykkel vil
kunne forsterke dette. Forpliktende avtaler mellom arealmyndigheter og transportmyndigheter kan
brukes i større omfang enn det er lagt opp til gjennom bymiljøavtalene for å samordne
virkemiddelbruk og stimulere til mer konsentrert arealbruk og redusert transportomfang. Dette
forventes å gi samfunnsøkonomisk bedre effekt og høyere investeringslyst hos private aktører.

Kapasiteten i eksisterende infrastruktur må optimaliseres før nye tiltak bygges
Et framtidsrettet transportsystem bør være tilstrekkelig fleksibelt slik at det utnytter de enkelte
transportformenes fortrinn og tilrettelegger for best mulig samspill slik at trafikanter og transportører
kan velge den beste transportløsningen til aktuelt formål.
For landbasert transport bør firetrinnsmetoden 5 legges til grunn som hovedprinsipp for å unngå dyre
investeringer i trafikksystemet, gjennom mindre kostbare tiltak før ny kapasitet bygges ut. En
bærekraftig transportpolitikk må bygge på aktiv bruk av dette prinsippet. Nye teknologiske løsninger
innen IKT vil kunne redusere transportbehovet. Økt bruk av ITS (intelligente transportsystemer) 6 vil
kunne bidra til optimalisering av kapasitetsutnyttelsen i transportsystemet, blant annet ved dynamisk
prioritering av trafikantgrupper. Transportbehov kan tilpasses kapasiteten i transportsystemet blant
annet gjennom prising av transporttjenester.
Like viktig er skatte- og avgiftsordninger som kan stimulere endringer i etterspørsel og fordeling
mellom transportmidlene. Miljøkonsekvenser ved fossilbasert vegtransport bør i større grad reflekteres
i transportkostnadene. En overgang til elektronisk vegprising vil kunne ta opp muligheter for å prise
transporten må en mer treffsikker måte, slik at kapasiteten utnyttes bedre og overgang til mer
miljøvennlig transport stimuleres. Dette vil også kunne gi synergieffekter med hensyn til
måloppnåelse på andre områder som kapasitetsutnyttelse av vegsystemet og oppnå bedre
miljøkvaliteter i byer med redusert luftforurensning og støy (The Global Comission on the Economy
and Climate, 2014).

Offentlige anskaffelser må brukes aktivt til ressurseffektivisering, nyutvikling og innovasjon

Staten er en betydelig innkjøper av transporttjenester og andre innsatsfaktorer i det norske
transportsystemet. Sterk innkjøpsmakt gir muligheter til å stille miljøkrav ved innkjøp som bidrar til å
fremme innovasjon og utvikling av klimavennlig teknologi for norsk næringsliv.
Transportetatene bør kreve at det fremlegges miljødeklarasjoner eller livssyklusanalyser for alle store
utbyggings- og driftsprosjekter. Deklarasjonene bør på sikt danne grunnlag for klimakrav i innkjøpene.
Valg av materialer og byggemetoder må optimaliseres med tanke på materialenes og andre
innsatsfaktorers direkte og indirekte utslipp gjennom hele levetiden. Det må unngås at klimakrav i
utbyggingen øker utslippene i driftsfasen o.l. Forutsigbar innføring av kravene er en forutsetning for at
markedet får tid til å tilpasse seg slik at man unngår redusert konkurranse og økte priser.
Transportetatene og Avinor, og om mulig flere offentlige aktører, bør samarbeide om dette for å sikre
at staten er en enhetlig innkjøper, og dermed gjøre det enklere for markedet å tilpasse seg nye krav.

1. Tiltak som kan påvirke transportbehov og valg av transportmiddel, 2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av
eksisterende infrastruktur og materiell, 3. Mindre utbyggingstiltak, 4. Nye store utbyggingstiltak
6 I korte trekk favner begrepet ITS om systemer og tiltak som gir kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom
transportmidler, infrastruktur og brukere.
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