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Gruppeinndeling dag1
Gruppe 1: Else-Marie Marskar, Tobias Eriksen, Louis S. Edvardsen, Bente O. Husby og Synnøve Lunde
Gruppe 2: Elisabeth Bech, Bjørn Erik Johansen, Martin Grønnslett, Pål Julius Skogholt og Unni Gifstad
Gruppe 3: Tor Nicolaisen, Inge Berg Nilssen, Gjermund Evanger, Yngve Voktor, Charlotte Lindquister
og Nils Petter Rusånes
Gruppe 4: Stein Batalden, målfrid Baik, Ellen-Johanne Kvalsvik, Monica Nilsen og Elisabeth V. Aspaker
Gruppe 5: Jannicke Røren, Odd-Hugo Pedersen, Eirik L. Mevik og Bent Skogen
Gruppe 6: Cedric Baum, Marit Bærøe, Silje Hovdenak, Geir Varvik og Bjørn Bryne
Gruppe 7: Lars Draagen, Hedda Bremnes, Sturla Bangstad, Bernt Sjursen og Tor Vidar Olsen

Arbeidsøkt 1:
Utvikling fra krigen og frem til i dag:
Kyst og innland; - båt og rein
Ofotbanen 1903
Fra 1945:
•
•
•
•
•
•

Bygging og brenning
Folketallet går nedover
Forventninger om mobilitet
1955: Ingeniørutdanning i Narvik
Nord-Norge og Svalbard spiller en viktig geopolitisk rolle
Forsvaret bygger ut

Fra 1960:
•
•
•
•
•
•
•

Sentralisering
Veg til «alle»
Kortbanenettet bygges ut
UiT
Eksportretta næringsliv
Fast dekke, bruer, tunneler
Fersk fisk til hele verden

Fra 1980:
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•
•

Flyplasser: pris rutetilbud
Nedgang i fødselstalla

Fra 2000:

2021:

Arbeidsøkt 2:
Hva preger transportsystemet i dag, på godt og vondt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godt utbygd riksvegnett i NN – værutsatt, utrygt og lange avstander. Dårlig beredskap,
innstilte ruter og ferjer
God infrastruktur flyplass – «flysystemet» funker bra
Transporthavner og fiskerihavner fungerer bra
Godt rutetilbud på fly. Alt for dyrt fra de små flyplassene – FOT-rutene spesielt
Ofotbanen – regularitet? Kapasitet og tilgjengelighet….
Busstilbudet er bra
Nordlandsbanen går sakte og fungerer dårlig
Bedre driftsavtaler på vegnettet, mer midler inn – fokus på hvilke verdier som står på spill
Båtene vokser fra havnene. Hvordan få tilgjengelighet på fangst
Fremkommelighet TIL vegnettet – med ferje og båt
Ferjer og rutebåter – rutebåttilbudet er til dels dårlig – og dyrt!
Mange steder er det ikke omkjøringsmuligheter ved stenging av veg
De som ikke har førerkort har dårlig tilbud
Vinterproblematikk E10 fra Bjerkvik til Bjørnfjell var vinterstengt fram til april i år
Manglende øst-vest-forbindelser
Nord-Norge som rollemodell for det grønne skiftet
Nord-Norge si rolle etter oljesamfunnet
o Ei infrastrukturell rolle
o Mineraler, sjømat, og reiseliv – Fra kyst til marked
o Dette betyr at infrastrukturen må være åpen døgnet rundt

Åpen og tilgjengelig infrastruktur – prisgunstig

Hva er viktig å gjøre noe med?
•

•

Utbedringer på riks- og fylkesveger. Trygghet, forutsigbarhet, samt knytte mer sammen.
Mange flaskehalser er tatt bort, men E45 Kløfta, Rv94 til Hammerfest og E6 fra Fauske og
nordover står igjen. Ligger inne i NTP – blir dette gjennomført er mye gjort på riksvegnettet.
Den store utfordringa er fylkesvegnettet.
E10 til Bjørnfjell og E6 Fauske - Narvik
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjøre noe med flyprisene – lettere å reise – lettere å få besøk
Beredskap
Mer forutsigbarhet i transportsystemet vil gi nyetableringer
Prioritere fylkesvegnettet, spesielt på Senja, Arnøy og Karlsøy
Ladestruktur
Nattåpne ferjer
Grenseoverganger til våre naboland
Sømløse overganger både for person- og godstransport.
Energitilgang – krafttilgang
Billige tiltak:
o Modulvogntog (tømmervogntog) – bru, sving og andre mindre tiltak…
o Åpne veier – åpne ferjestrekninger – åpne grenser. De som bidrar inn til statskassa
må prioriteres. Eks lastebiler med laks på ferje
o Tilpasse vinterdrift og vintervedlikehold i forhold til behov. Standard må forandres
slik at friksjonskrava tilfredsstiller det lastebilene trenger
o Godt rutetilbud – kort reisetid
•
•
•
•
•
•
•

Helhetlig god standard på fylkes- og riksvegnettet
Kompetanse- og finansieringsevne (stat /fylke)
Narvikterminalen og Ofotbanen
Døgnhvileplasser
Sentrum – pereferi må henge bedre sammen
Viderutvikle samspill mellom vegeiere – bestillerkompetanse
ITS-satsing i alle transportformene

Bent Skogen: Omfanget på denne KVU-en er krevende. SVV har gjennomført 60 KVU-er, men ingen er
i nærheten av denne i forhold til omfang, tematisk og geografisk! Skogen har trua på at vi får til
dette! Ulike utfordringer knyttet til ulike deler av landet.

Styrka oss i den diskusjonen vi har hatt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Store forskjeller og ulikheter i landsdelen
Drift og vedlikehold av det som er på plass
Kompleksitet i transporttilbudet og på tvers av transportformene
Persontransport:
Godstransport:
Overordna tall er vanskelig å forholde seg til –
Synliggjøre verdistrømmene – skille på inn og ut – bilde på verdiskapning
Verdi er sentralt – og fisken bare utgjør 6 %...? – kjennes uriktig ut for de som sitter nær
fisken

Gruppeinndeling dag 2
Gruppe 1: Else-Marie Marskar, Bjørn Erik Johansen, Inge Berg Nilssen, Målfrid Baik, Marit Bærøe og
Pål Julius Skogholt
Gruppe 2: Tor Nicolaisen, Benjamin Borch, Odd Hugo Pedersen og Merete Jørstad
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Gruppe 3: Tor Vidar Olsen, Bent Skogen, Monica Nilsen, Charlotte Lindquister og Louis S. Edvardsen
Gruppe 4: Cedric Baum, Hedda Bremnes, Eirik L. Mevik, Ellen-Johanne Kvalsvik og Gjermund Evanger
Gruppe 5: Jannicke Røren, Stein Batalden, Yngve Voktor, Bente O. Husby og Geir Varvik
Gruppe 6: Nils Petter Rusånes, Bjørn Bryne, Unni Gifstad, Silje Hovdenak og Eirik Larsen

Arbeidsøkt 3:
Fremtidige behov:
•
•
•
•

Mer gods ut, og spesielt inn i, landsdelen – mellom anna Nordlige sjørute
Energibehov
Sikre transportløsninger - Omsorgsreiser – til /fra sjukehus
Mobildekning – og anna kommunikasjon

•
•
•

Attraktiv arbeidskraft
Boliger til de som trenger det i alle kommuner
Redusert reisetid fra land til by – Samfunnet blir mer effektivt og sterkere med kortere
reisetid (Effektive bo- og arbeidsregioner)
Demografi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljø og klima
pl
Regelverk og planlegging – arealbruk
Hvor er markedene –
Innkjøpskvalitet – ta bedre vare på veger og kaier
Nordområdeperspektivet – geopolitikk
Kontorlokaler – fellesløsninger lokalt – nettkapasitet
Sjømatnæringer trenger med kapasitet i transporten

Visjon: Den grønne og blå lagune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nye arbeidsplasser vil skape behov for arbeidskapasitet
Attraktive bomiljø – fokus på folk
Omstilling til «grønt samfunn» - EU - FN
Kommer det inn nye teknologier som vil påvirke utviklingen?
Elektrifisering – nye energiforsyning - kraftoverføringer
Den geopolitiske utviklinga
Forutsigbarhet og trygghet – viktig for dagliglivet og næringslivet
Pris på flyreiser
Godstransport – denne landsdelen skiller seg ut på dette – Verdiskapning og eksport
o Pålitelige og billige løsninger for varer som skal langt
Attraktivitet og kompetanse– Barnebarna våre vil være globale borgere
Hvilken rolle kan Nord-Norgebane ha for arbeidsregionene?
Avhengigheten til nabolandene, også Russland
Bærekraft – energi, teknologi, autonomi; - på land, i lufta eller på havet?
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•

Pasientreiser – forutsigbarhet og standard

Arbeidsøkt 4:
Drivere – gruppearbeid etter innledning v/ Hanne Juul
Rangering av drivere etter påvirkning og usikkerhet:
HL: Høy usikkerhet – lav påvirkning; - Bør vi vite mer?
LL: Lav usikkerhet - lav påvirkning; - Mindre viktige drivkrefter
HH: Høy usikkerhet – høy påvirkning; - Kritisk usikkerhet (viktige usikre drivkrefter)
LH: Lav usikkerhet – høy påvirkning; - Tunge trender
Bør vi vite mer? HL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reindrift – (mange usikkerheter i forhold til påvirkning)
Hva er robust?
Globale trender – konflikter, religion, folkevandring
Økonomi – hvordan blir utviklinga?
Politikk - Styring – marked versus statlig styring
Befolkningsendring – flyttemønstre
Transportmodeller
Næringsutvikling
Sanksjoner
Kunnskap om aggregert påvirkning av mange tiltak, eks reindrift
Arealbruk – aksept for inngrep

Mindre viktige drivkrefter LL:
•
•
•
•
•
•
•

Tilgang på kompetanse
Fritt arbeidssted
Bærekraft – ungdommen velger grønnere løsninger –
Skatter og avgifter
Større fokus på bærekraft
Nordlige sjørute
Matvareproduksjon i pereferien

Tunge trender LH:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografi og utvikling
Teknologi – verktøy for å bedre transportformene
Teknologi – verktøy i næringslivet
Anbudsbestillere – nullutslipp
Vekst og vern – eksempelvis Nussir
Ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap
Det grønne skiftet
Ekstremvær
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Krav til nullutslipp
Økt bruk for matproduksjon og andre naturressurser (kilder i nord)
Naturressurser – mineraler mm
Klima og miljø
Beredskap og naturkatastrofer – politi og ambulanse uansett hvor vi bor
Energiproduksjon og infrastruktur – hydrogen, batteri, fyllestasjoner, ladestasjoner…
Sjømat og mineraler
Økt transportbehov i næringslivet i nord
Grunnleggende sikkerhet for transport for befolkning
Tilgang på energi, el-infrastruktur
Beredskap /samfunnssikkerhet; - Ferjefri E6
Nye samfunnsøkonomiske modeller
Teknologirisiko
Lykkes vi med desentralisering vinner de små byene i nord
Bruk av havet og behov for transport – konflikter
Virkemiddelapparatet i det grønne skiftet
Mineraler og andre store volum
o Transporter
o Kamp om ressursene
Befolkningen eldes
o Høy grad av tilrettelegging
o Mindre interessant å kjøre selv
o Mer komfort
o Tydeligere brukerkrav
o Mer konservativ; - mindre villig til å ta usikkerhet og finne ut av nye løsninger
o Vil ikke bytte (transportmiddel?) under veis

Kritiske usikkerheter HH:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskning utvikling og innovasjon
Klimaendringer – flyttestrømmer
Geopolitikk og Norges åpne økonomi
o Transportkorridorer i naboland, Russland, EU, Asia
o Påvirker handelsrelasjoner, konkurranseevne og kjøpekraft
Hyperloop
Sosial uro
Fusjonsteknologi basert på vann
En tredje industriell revolusjon (energi)
Gods via nabolanda
Kollaps i den globale transporten (fisk til Kina)
Internasjonale forpliktelser
Attraktivitet for ungdom
Teknologi
Arealkonflikter
o Reindrift
o Mineraler
o Kraftforsyning
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•
•
•
•
•
•

o Infrastruktur
Formueoppbygging i byer og sentrale strøk – fattigere i nord enn i sør?
Endrede preferanser
Demografi - befolkningsutvikling
FoU
Klima – flyttestrømmer – behovet for mat
Næringsaktørenes beslutninger om strukturendringer

Midt mellom:
•
•
•
•

Utdanning – desentralisert utdanning påvirker fremtidig bosetting /arbeidsplass
Endrede preferanser – forbrukerpreferansene forandrer seg – sirkulærøkonomi
Teknologi som verktøy – teknologisk utvikling i næringslivet
Klimaendringer - forbrukerkrav

Hvordan er modellene? – det ligger et verdivalg i modellene?
Vi må like vel regne på de ulike konseptene og sammenlikne dem…
0-alternativet må inneholde det som skal til med kostnader for tilpassing til klimaendringene.

Arbeidsøkt 5
Muligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesveiene – utbedres, vedlikeholdes og driftes
Forbedre Nordlandsbanen
Ny vei mellom Fauske og Narvik
Nord-Norgesbanen
Beredskapsavtaler med nabolandene
Nord-Norgelinjen
Drift og vedlikehold og opprusting av det vi har – fylkesveiene
Hubar - modular
Nye energikilder – nok – ladepunkter
Kollektivruter; - båt, ferjer, FOT-ruter – pris og rutetilbud
Politiske insinativer og krav – vil vi at det skal bo folk i Nord-Norge
Legge til rette for utvikling av næringslivet
Effektive bo- og arbeidsmarkeder
Veinettet generelt, tilbud på motorstedene i Nord-Norge
Skatter og avgifter –
Nord-Norge tettere på resten av verden –
Rutetilbud og bedre veier….
Hurtiggående godsfartøy fra Vest-Finnmark – Skjervøy
Hurtigbåt og fylkesveier
Tilstrekkelig kapasitet ut av Narvik med toget (fra sjømatnæringa) /
Elektrifisering av Nordlandsbanen
Elektriske fly – mindre fly til Bardufoss – langdistanse derifra
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Eksportveier /næringsveier – hele veinettet; - kommunale – fylkesveiene og riksveiene ut til
sjømatnæringa. Sømløshet i veinettet – ferjefri E6 (NLF)
E6 Fauske – Narvik: Sørfold og Ullsvåg?
E10 Hålogalandsveien
Olderdalen – Langslett og videre nordover E6
E45 Kløfta
Rv94 til Hammerfest
Rv92 til Karasjok er en viktig øst-vest forbindelse
Tilstrekkelige oppetid på grenseoverganger – sjekk kontraktene
Ta igjen etterslepet for
Gods til marked – strategi
Ladestasjoner for tungbiler – og hvileplasser
Fly for tog!
Tilstrekkelig fornying av flyparken
Båtene blir større og større; - havneutvikling
Bærekraftige, framtidsrettede transportløsninger som sikrer eksportvekst, attraktive
lokalsamfunn og arbeidsplasser
o Helhetlige og sømløse korridorer, alle transportformer inkludert breiband og strøm
(hele infrastrukturen)
 Fylkesveiene; framkommelige, rasfare Dobbeltspor på Ofotbanen
 Nordlandsbanen oppgradert; - fart over 100 km/t og ikke dieseldrevet
 Autonome skip; - mer på feedership
 Havne- og havnestruktur, oppgraderes, mudres; - større skip, sømløst
transportsystem
 Tilrettelegging av havner for petroleumsnæringa
 Flyplass- og flyplasstruktur; rullebanelengde, regularitet, rutetilbud og pris
 Velfungerende veinett; vintertilpasset, helårsåpent
 Ferjer som er helårsåpne, robuste og har nok plass
 El; ladeinfrastruktur og strømnett
 Nkom, bredbånd /digital kommunikasjon
 Globalt, nordlig havneknutepunkt kombinert med jernbane
 Redundans – transport, strøm, fiber og kommunikasjon
 SAR-kapasitet
 Hurtigbåter som knytter byene sammen (over Varangerfjorden)
o Jernbane Fauske-Alta med sidespor til Harstad og Tromsø
o Døgnåpne grenser
o Vinteråpne og sikre transportveier – eksportveier
o Samarbeid om offentlige innkjøp av tjenester
o Barents transportsystem – også mot Asia
o
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