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Statens vegvesen
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Gruppeinndeling dag 1
Gruppe 1: Niklas Hoem Eidseter, Reidar Ryssdal, Kjell-Idar Juvik, Sigbjørn Astrup, Tor Nicolaisen, Kaja
Langvik-Hansen og Eigil Ulvin Olsen
Gruppe 2: Stian Jensen, Stig Sørra, Terje Bartholsen, Else-Marie Marskar, Njål Svingheim og Unni
Gifstad
Gruppe 3: Bent-Joacim Berntsen, Per Gaute Pettersen, Nils Petter Rusånes og Alf Øverli
Gruppe 4: Stein Windfeldt, Steinar Sæterdal, Anders Godal Holt, Fridtjof Wangsvik og Robert
Jakobsen
Gruppe 5: Øystein Skotte, Frank Lauritz Jensen, Cedric Baum, Bianca M. Johansen og Cecilie Bjørlykke

Arbeidsøkt 1:
Utvikling fra krigen og frem til i dag:
Fra småbruk og fiske til batterifabrikk!
Fra hest og sjøtransport til traktor og lokalbåt. Derifra til hurtigbåter og ferjer, jernbane, småfly,
biltransport til droner!
Fra tørrfisk som eksportvare til solceller mm.
Demografisk utvikling – vekst og fraflytting – ny vekst
Fra 1945:
•
•
•
•
•
•

Jernverket på Mo
Forsvaret bygger ut i Nord-Norge
Råvareleverandør
Beslutninger om utvikling i nord blir tatt i sør….
Ingeniørutdanninga blir starta i Narvik i 1955
Velferdsstaten bygges

Fra 1960:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyllingmarkene (kortbanenettet) blir bygt ut
Nordlandsbanen åpnet i 1962
Bilen blir allemannseie
Veger og bruer blir bygt
Varetransporten er på sjøen
Asfalteringsplan vedtatt i 1968 – tok mange tiår!
Universitetet i Tromsø blir etablert i 1972
Kvinnefrigjøring – mange fleire i arbeid
Desentral bosetting, samtidig sentralisering….

Fra 1980:
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•
•
•
•
•
•
•

Den kalde krigen
Sentralisering av godstransport
Automatisering
Vegutbygging
Laks med fly til Kina
Velstandsutvikling
Offentlige kjøp av fly-, båt-, og jernbanetjenester

Fra 2000:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flykonkurranse
ARE-toget
Regionsbygging
Mobilitet
Tilgjengelighet – pålitelighet
Nord /sør i skyggen av øst /vest
Digitalisering
Jernbane og kyst henger etter…

2021:
•
•
•

Eventyrlige muligheter! – Stolthet!
Batterifabrikk
Nye energibærere

Arbeidsøkt 2:
Hva preger transportsystemet i dag, på godt og vondt? – og hva er viktig å gjøre noe med?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industri i nord – mangel på satsing på fastlandsindustri
Det grønne skiftet – tiltak der effekten er størst – enorme muligheter i nord, samtidig ei stor
utfordring å få frakta folk ut og inn
Transport av gods og personer – hva er viktigst?
Transportmønsteret for personer, Bo og arbeidsområder
Klimaendringer – høyfjellsoverganger
Fylkesveier – politisk samordning mellom stat og fylke – laksen slaktes ikke langs E6!
Statlige tiltak i farleder
Kost /nytte og samfunnsøkonomi – en trailer med laks er ikke det samme som en trailer med
grus
Hva er det vi skal løse med de ulike prosjektene?
For lite samarbeid på tvers av transportformer
Fylkesveinettet – flaskehalser – se hele vegnettet i sammenheng
Nasjonalt perspektiv – flaskehalser i sør kan forplante seg lenger nordover (bane, veg)
Kraft, fiber og telecom: Dette er utfordringer på delområder i dag
Løfte bærekraft, klima og ITS – sterke bo- og arbeidsregioner
Fremkommelighet for næringstransporter
Suboptimalisering hindrer gode løsninger – parkering av lastebiler i havneområder
Følsomhetsanalyser – viktig å ha dette med
Etterkalkyle – kan vere lurt for å sjekke ut om det ble som planlagt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Utslipp fra transport
Mangler strategisk tenkning – kva er det vi trenger av transport
Kompetanse – ta med lærlingestrategien til fylkeskommunen
Trenger folk til bygging – turnustjeneste for ingeniører
Kortbanenettet er godt, men dyrt!
Uforløst potensiale på tog – mest knyttet til godstransport
Bærekraft – nye energibærere; hydrogen
Naturverdier må inn i utredninger – må prissatte matjord og naturverdier
Teknologi –
Prising av transport – rimeligere å bruke transportnettet, også for næringslivet
Utbygging av veg, bane, fly, båt og internett
Fremkommelighet, robusthet og fjelloverganger
E10 Bjørnfjell og E6 Saltfjellet er relativt nye veier, men de er ofte vinterstengte…
Kapasitetsutfordringer på jernbanen – ønsker et 5.godstog på Nordlandsbanen
Kombinasjon av gods og persontrafikk på bane er ei utfordring
Kortbanenettet – regulariteten er god, prisene er høye – blir el-fly en ny løsning?
Hurtigbåt – relativt kostbart – den siste biten er ofte den mest kostbare
Utvikling av oppdrettsnæringa – store kostnader å få frakta ting ut på anlegget
Fleksible og robuste løsninger – ønsker en fleksibilitet, men den koster
Godshuber – kritisk viktig for næringsliv og innbyggere
Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva legges inn i modellene?
Redundans – for dårlig i Nordland /Nord-Norge – stengte overganger – strø veien!
o Varer blir forsinka
o Dagliglivet til Per og Pål, Kari og ungene?
Etterslep på fylkesveinettet – statlige midler til fylka (øremerka)
Kapasitetsproblem på havner, ferjer og toll – Enkelt å løse
Kostnader på flya, bompenger – ønsker ordninger for pendlere
Omlegging av gods fra veg til sjø – har vi gjort et ærlig forsøk på dette? – dette må bli med i
KVU-arbeidet
Øst – vest-transport må også tas med i arbeidet

Hva sitter vi igjen med etter denne runden?
•
•

Kostnader fra der verdiene skapes – og transporten helt frem til forbrukeren
Vi skaffer oss et kunnskapsgrunnlag

Kommentarer /spørsmål til Cedric sitt innlegg:
•
•
•
•
•
•
•

Er talla fra de private havner med? – SSB publiserer tall fra havneforetak
Gods på Nordlandsbanen må oppdateres etter økningen
Mosjøen er en ny terminal på Nordlandsbanen som er i drift nå
Laksens vei til markedet – slike oversikter er nyttige å se!
Nordland er et stort eksportfylke – kiloprisen på varene varierer stort – kan vi få dette fram?
Transport ut og inn av Norge i tonn er ok, men for transport av varer internt i landsdelen er
det kanskje bedre å presentere det i transportarbeid? (tonnkm)
Konjunkturbarometer for Nord-Norge kan gi god informasjon
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•

To rapporter i samarbeid mellom fylkeskommunene og vegvesenet om transport – disse er
blitt oppdatert, og de vil også bli oppdatert etter 2020.

Gruppeinndeling dag 2
Gruppe 1: Reidar Ryssdal, Else-Marie Marskar, Knut Åsmund Hågensen, Stein Windfeldt, Per Gaute
Pedersen og Cedric Baum
Gruppe 2: Kjell-Idar Juvik, Njål Svingheim, Anders Godal Holt, Eigil Ulvin Olsen og Anita Solli
Gruppe 3: Bent-Joacim Berntsen, Sigbjørn Astrup, Øystein Skotte, Stig Sørrå, Steinar Sæterdal og
Unni Gifstad
Gruppe 4: Tor Nicolaisen, Terje Bartholsen, Bianca M. Joahansen og Fridtjof Wangsvik
Gruppe 5: Rune Arnøy, Cecilie Bjørlykke, Kaja Langvik-Hansen, Geir Waage, Nils Petter Rusånes

Arbeidsøkt 3:
Fremtidige behov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilitetsløsninger, tilgjengelighet nasjonalt og internasjonalt
Digital infrastruktur
Gods ut og gods inn
Utdanning
Fisk som skal ut – økning – ikke plass på dagens veinett
Det grønne skiftet – kjenner ikke behovene
Miljøvennlige løsninger godstransport
Regionminskning på persontransport
Offentlige transportrutekjøp – FOT-ruter
Nord-østpassasjen
Natur og klima – politisk endrings vilje
Riktig prissetting – utnytting av de naturgitte ressursene
Stykkgods?
Demografisk utvikling
Behov på alle områder:
o Skaffe nok arbeidskraft
o Beholde ungdommen
o Utfordrende pendling – fly, veg, bane og sjø: må løses
o Telecom - fiberutbygging
o Turisme
o Helsetilbud – transport

Drivere
Innledning ved Hanne om drivere. Dovrebanen har feiret 100 år, og dette er eksempel på et
konseptvalg som har «stått seg».
Drivkrefter med eksempler:
•

Arealbruk – for eksempel reinareal
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•
•
•
•
•
•
•

Kultur – avstanden på toget har forandret seg siste uka
Næringsliv – industri, turisme,
Teknologisk utvikling –
Befolkningsutvikling – hvilke behov har de ulike aldersgruppene
Klima og bærekraft – hva må vi dimensjonere for
Økonomiske forhold
Svart svane – pandemien var «varsla» - kva blir en svart svane??

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

Arbeidsøkt 4:
Drivere – gruppearbeid etter innledning v/ Hanne Juul
Bør vi vite mer? HL:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fremtidig eksport
Metodikk i KVU-arbeidet
Teknologiutvikling /-endring
o Elektrifisering
o Delingsmobilitt
o Samvirkede ITS
o Automatisering
Industri + FoU /universitet
Forbruksmønsteret
Demografisk utvikling – strategier
Sveriges industrisatsing og norsk fastlandsindustri
Metodikk i KVU-arbeidet
Boligmangel – tilflytting
Befolkningsutvikling
Strøm
Ny teknologi
Regelverk

Mindre viktige drivkrefter LL:
•
•
•
•
•
•

ÅDT – antall reisende, kapasitet
Politisk endringsvilje
Folk sin endringsvilje
Prissetting av natur
Felles arbeidssted (for en god del arbeidsoppgaver)
Felles arbeidssted
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•
•
•
•

Urbanisering
Kortreiste trender /slow living
Eldre befolkning med stort omsorgsbehov, - utomatiserte tjenester
Reiseliv – nye konsepter

Tunge trender LH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Regionforstørring
5-dobling av sjømatproduksjonen
Sjømat
Elektrifisering – digitalisering
Konsekvenser av klima – endringer
Forutsigbare transportløsninger /bygge ned avstandsulemper
Sosial integrering
Turisme
Prising av natur
El-fly, ikke teknologi i dag
Teknologi – pizza og medisin - automatisering
Innvandring – befolkningsutvikling
Klimatiske forhold – mindre is, økt havnivå, mer vær
Tidsfaktor – fleksibilitet – kostnad
Selvforsyning
Mineraler - import
Næringsutvikling
o Globalt marked – markedspreferanser (eks gift /tungmetall i fisk)
o Globalt arbeidsmarked – fleksibelt arbeidsliv
o Samhandling veg – jernbane - havn
Befolkningsutvikling
o Riktig arbeidskraft
o Riktig kompetanse
o Samarbeidsevne
Media er premissgiver
Tillit til myndighetene
Entusiasme – samhold – selvtillit
Fiskens transportrute

Kritiske usikkerheter HH:
•
•
•
•
•
•
•

Prisutvikling
Klimaendringer
o Sårbarhet, teknologi
o beredskap
Samfunnssikkerhet – internasjonale forhold, sikkerhetspolitikk
Beredskap
NSR – nordlig sjørute
Geopolitikk
Det grønne skiftet;
o Vi må lykkes
o Gir muligheter - industriinnovasjon
o Kan endre preferanser
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•
•
•
•
•
•
•

o Beredskap
o Batteri, hydrogen, sol, ??
Befolkningsutvikling
o Mulighetsbilde
o Økt aktivitet og attraktivitet
Prisutvikling
Arealkonflikter
Bredbånd
Kultur – sosial integrering
Sirkulærøkonomi

Midt i mellom:
•
•
•

Forventninger til transportsystemer
Attraktivitet /Image
Standardisering

Black Swan:
1.
2.
3.
4.

Endrer klimaet spillebrettet vårt; - mobilitet blir ikke akseptabelt? Ikke bra for NN
Vi løser klimaproblematikken – bra for NN
Ny jobbtrend – bo i bygda og jobbe i byen – eller omvendt?
Demografisk utvikling – (Menon-rapport)

Hvordan handterer vi drivere som ikke er så lette å regne på? Scenarioteknikker? Planlegge og legge
til rette for utvikling?
Befolkningsutviklingen stemmer ikke med SSB sine tall. Mo i Rana har befolkningsvekst nå, mens SSB
legger til grunn nedgang i si fremskrivning. Se på aksen Narvik – Harstad som ett område, dette er
like viktig som Leknes – Svolver….

Arbeidsøkt 5
Muligheter
Vanskelig å prioritere!!
•
•
•
•
•

Utfordringer med klimaendringer
o Sikre eksisterende infrastruktur!
Avstandsreduksjon i arbeidsregioner (tidsfaktoren)
Nøktern prising på kollektivtjenester, inklusiv kortbanenettet
Sikkerhet og framkommelighet for både passasjerer og gods, pålitelighet – åpne løsninger
Ønske og behov for å utvikle Nordlandsbanen og Ofotbanen – NNB deretter – prioritere
Narvik – Harstad – Tromsø (gamechanger)

Konkrete eksempler:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den omvendte «E-en» i Troms – sjømat fra Senja, Skjervøy og Karlsøy /Tromsø skal videre ut i
verden
Alta – Narvik – Harstad – Senja – Bardufoss – Tromsø som felles region
Arealplan må knyttes opp mot transportplan (næring, bolig, sykehus ….)
Nord-Norges mest folketette region kan knyttes bedre samen med Hålogalandsvegen, mm
(Narvik – Lofoten – Vesterålen)
Regionforsterkning – Saltenpendelen er et godt eksempel på det
Økt samhandling /kommunikasjon mellom Salten – Rana og Helgeland – stort potensial!
Både veg, ferje, kystruter og jernbane er løsning
Nordlandsbanen: kryssingsspor, elektrifisering /automatisering
Ofotbanen – utvikling
Grønn luftfart
Grønne løsninger for skipsfart og veg – alle transporter
Åpne vinterveger: Sennalandet, Bjørnfjell og Saltfjellet – regne inn tidstapet (MENONrapport)
En god måte å krysse Tysfjorden på!
De lange transportlinjene må gå helt fram! Eks Hålogalandsvegen
Ferjefri kryssing av Tysfjorden
Det grønne skiftet får stor betydning av flytransporten – kortbanenettet, (må ha god pris)
Tilknytning til havner
Utvikling av Nordlandsbanen
Nord-Norgebanen
Utnytte dagens ferjekaier til godsbåter
Forsyningssikkerhet – drift og vedlikehold
Fylkesvegnettet

Utfordring å se hele strekningen fra Tromsø – Salten – Helgeland
•
•
•

Kysten ligg der
E6 som korridor – rv. 17 har også et potensiale – må sees i sammenheng
Noen tverrforbindelser som er viktige

Må utnytte dette!
Nye løsninger:
•
•
•
•
•
•
•

Regionbygging
ITS-løsninger som fungerer
Utvikle småbyer – regionbygging – legge til rette for bolyst
Redusere avstandsulemper
Kapasitet for Nordlandsbanen og Ofotbanen
Nord-Norgebanen? – godspotensiale? – Nasjonal sikkerhetspolitisk interesse?
Hyperloop

Kombinerte løsninger for person- og gods? Eller heller satse separate løsninger? Dilemma og hensyn
som må avveies.
Hva må løses først? –
•

Fylkesvegbiten er den mest presserende
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•
•

Regionforstørring – bygge småbyene sammen
Flere korridorer vil gi et mer robust system

Lang innledende diskusjon om alt som er planlagt allerede – vi må lage et lesbart KVU-produkt!
Må først få til en grønnere gods-transport
•
•

Sjø – havnekapasitet
Bane – godskapasitet

Videre må en få til et sømløst opplegg, samt bedre kollektivtilbud
Dagens infrastruktur må styrkes til å tåle klimaendringene. Se på tvers av transportformer.
Som siste punkt må Tysfjord – kryssinga på plass.

Innspill fra lærlingrådet i Nordland i etterkant:
Lærlingrådet i Nordland mener:
Framtidens transportløsninger og infrastruktur må imøtekomme vedtak som omhandler unge, elever
og lærlinger. Eksempelvis til dagsaktuelle vedtak som fullføringsreformen og læreplassgarantien.
Framtidens transportløsninger bør tilrettelegges slik at Nordland blir et attraktivt fylke for unge å bo
i! Kort sagt: Nordland må beholde unge hoder og verdifull kompetanse. Også ute i distriktene!
Unge burde gis fordeler når de reiser i nåtidens og framtidens transportløsninger! Det er i dag for
dyrt for unge pendlere og reise til læreplasser og skoler!
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