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1. Innledning
I forbindelse med KVU transport Nord-Norge (heretter KVU NN) er teknologiutvikling/ITS (Intelligente
Transport System) tatt med som et eget tema.
Det foreligger i dag ingen klare anbefalinger eller krav til hvordan et transportsystem bør utformes for å være
tilpasset nye teknologitrendene som vil føre til store endringer i transportsystemet fram mot 2050, og inn mot
neste århundre.
Det finnes en god del forskningsarbeid og utredninger som peker ut retning for teknologiutviklingen. Det råder
en stor optimisme i forhold til at teknologi kan bidra positivt når det gjelder klima/miljø, økt
mobilitet/fleksibilitet og reduksjon i ulykker/drepte.
Ved utvikling av transportsystemet vil det være viktig med harmonisering internasjonalt for å sikre
transportløsninger som kan foregå uhindret på tvers av landegrenser. KVU NN må utvikle løsninger som er i
takt med internasjonal utvikling.
Dette notatet inneholder følgende:
Materiale utarbeidet av arbeidsgruppe KVU NN - ITS:
I fase 1 av KVU NN ble det etablert en arbeidsgruppe som i 2021 har arbeidet med å beskrive ITS og
teknologitrender i transportsektoren. Perspektiv har vært fram mot 2050. Deltakere i arbeidsgruppe ITS har
vært:
Anders Alfarrustad, Avinor
Bjørn Bryne, Jernbanedirektoratet
Tor Erlend Gjærde, Kystverket
Espen Nilsen, Troms og Finnmark FK
Knut Håvard Pettersen, Nordland FK
Oda Berg Aspevold, Nordland FK
Anders Godal Holt, Statens vegvesen (leder av arbeidsgruppa)
Arbeid utført av arbeidsgruppa er sammenstilt i kapittel 2.
EU’s mobilitetsstrategi:
Kort sammenfatning om hva strategien, som trekker opp linjene fram mot 2050, omhandler er vist i kapittel 3.
Innspill og betraktninger til videre arbeid med KVU NN:
Kapittel 4 reflekterer omkring teknologperspektiv som kan inngå i videre arbeide med scenarioutvikling.
Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet»:
Dette notatet bygger i betydelig grad på rapporten «Teknologi for
bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» utarbeidet av det
regjeringsoppnevnte «Ekspertutvalget - teknologi og framtidens
transportinfrastruktur» utgitt juni 2019. Heretter omtalt som
«Ekspertutvalget».
Som et vedlegg er det hentet inn utdrag fra Ekspertutvalget, dette for
å gi et perspektiv om hva rapporten omhandler. Det anbefales å lese
rapporten i helhet. Den belyser sentrale utviklingstrekk og inneholder
henvisning til en rekke kilder.
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2. Materiale utarbeidet av arbeidsgruppe KVU NN
Arbeidsgruppe ITS har sett på utviklingstrekk for de ulike transportformene i et lengre perspektiv med særskilt
fokus på tidsbilder for 2030, 2040 og 2050.
Teknologitrender
Digitalisering er en sentral tilrettelegger for teknologiutviklingen. Kommende tiår byr på store muligheter.

Transportkonsept fram mot 2050
Fram mot 2050 vil det skje betydelige endringer. Det er store forventninger innenfor alle fire transportformene.

Bærekraftperspektiv vil bli styrende for utvikling av transportsystemet. Det gjelder både i forhold til
klima/miljø, med hensyn på sosiale perspektiv og ut fra økonomiske betraktninger med sirkulærøkonomi som
sentralt konsept. Etablering av robuste løsninger og konsept med hensyn på sikkerhet og sårbarhet og
personvernhensyn vil være sentralt.
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Fram mot 2030:
Elektrifisering, nullutslippsløsninger og anvendelse av fornybar energi vil være innført i merkbart omfang
innenfor både luftfart, sjøfart jernbane og vegtransport. Hvilken teknologi som vil vinne fram er usikker. Det
arbeides med ulike konsept og løsninger innenfor de enkelte transportformene. Som konsekvens av denne
utviklingen vil det ikke være naturlig å skille mellom transportformene med hensyn på klimautslipp. Det er
fokus på nullutslippsløsninger og anvendelse av fornybar energi på alle områder i samfunnet. Som konsekvens
av dette vil transportløsninger som har høy energieffektivitet være attraktive.
Digital infrastruktur og trådløs kommunikasjon vil bidra til framvekst av nye tjenester som blant annet
muliggjør bedre tilrettelagt informasjon kombinert med prediksjon om tilstand/status for infrastruktur og
reisetid/framføringstid, fleksible overgangsløsninger, mer utstrakt kombinasjon av anvendelse av ulike
transportløsninger og nye konsept der delingsmobilitet inngår. Dette vil i første omgang foregå i begrenset
omfang og i mer avgrensede system ut fra blant annet sikkerhets- og sårbarhetsperspektiv. For å kunne utnytte
muligheter i et bredere og lengre perspektiv, på tvers av transportformer, må betraktninger omkring fremtidige
terminalstrukturer og omstigningspunkt inngå i utvikling av konsept. Dette gjelder både for persontransport og
gods. Utvikling av terminaler bør også sees i sammenheng med utvikling av infrastruktur for energiforsyning.
Det kan være synergier å hente på en helhetlig tilnærming.
Robotisering, autonomi og automatisering vil gå fra piloter og begrenset utbredelse til bredere anvendelse. I
første omgang synes dette aktuelt i forhold til mer avgrensede løsninger for drift-/vedlikehold, nisjer innen
frakt av gods, i forbindelse med logistikkløsninger og for å erstatte manuelle arbeidsoperasjoner eksempelvis
innen trafikk- og transportstyring. Løsningene vil etableres i kontrollbare/oversiktlige omgivelser.

Viktige premisser for skissert utviklingsbilde fram mot 2030:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikling av standarder og regelverk som åpner for anvendelse av ny teknologi
Utvikling av modell og utredningsverktøy som i beregninger synliggjør potensial knyttet til ny teknologi
Støtte til innovativ samhandling mellom transportetater, næringsliv og virkemiddelapparatet
Gjennomføring av storskala demonstratorer for å skape aksept i brukergrupper
Utvikling av sikkerhetsløsninger
Etablering av løsninger som ivaretar personvernhensyn
Utvikling av infrastruktur, i første omgang ved å utbedre flaskehalser som begrenser utbredelse/anvendelse
av nye teknologikonsept
I hovedsak fokus på det mer overordnede transportsystemet (statlig infrastruktur)

Eksempel på teknologiløsninger som forventes å være utviklet fram mot 2030 med relevans for KVU NN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet infrastruktur for tilførsel av fornybar/ren energi, for hver transportform (begrenset koord.)
Overordnet infrastruktur for elektronisk kommunikasjon til samvirkende intelligente transportsystem
Overordnede satellitt baserte tjenester som bidrar til presis posisjonering i transportsystemet
Avgrensede IKT-/informasjonsløsninger for økt forutsigbarhet ved framføring av passasjerer og gods
Innledende bruk av VR (Kunstig virkelighet), AI (Kunstig intelligens) og AR (Utvidet virkelighet) for å redusere
transportbehov
Introduksjon av elektriske småfly med rekkevidde egnet for kortbanenettet
Utbredt nullutslipps vegtransport for både personbil og tyngre kjøretøy
Introduksjon av lav-/nullutslipps sjøtransport
Innføring av hybride energiløsninger for jernbane
Avgrensede terminal- og logistikkløsninger egnet for samhandling på tvers av transportformer
Introduksjon av helhetlig terminalstruktur som inkluderer omlasting og energitilførsel
Introduksjon av dronetjenester for godsframføring (små kolli)
Enkelte automatiserte støtteoperasjoner for drift og vedlikehold og til beslutningsstøtte for transportstyring
Første generasjon av konsept for automatisert transport (inklusive automatisert ferjedrift)
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Fram mot 2040:
Elektrifisering, nullutslippsløsninger og anvendelse av fornybar energi vil få økt utbredelse. Dette vil skje både
som resultat av utskifting av transportmiddel/farkoster, bedre tilrettelegging av infrastruktur og som følge av
videreutvikling av teknologi. Energieffektive transportkonsept på tvers av transportformer prioriteres.
Digital infrastruktur og trådløs kommunikasjon vil gjennom et større omfang av standardiserte løsninger og
internasjonale konvensjoner og forordninger bidra til større bredde i nye tjenester, også på tvers av
transportformer.
Robotisering, autonomi og automatisering vil inngå i noe bredere omfang i transportsystemet. Løsningene vil
være mer helhetlige og inngå i mer omfattende system. Løsningene vil bidra til nye forretningsmodeller satt i
system, noe som vil endre konkurransebildet mellom ulike transportformer. Løsningene vil fremdeles i stor
grad innføres i kontrollbare/oversiktlige omgivelser.

Viktige premisser for skissert utviklingsbilde fram mot 2040:
•
•
•
•
•
•
•

Innføring av standarder og regelverk som åpner for anvendelse av ny teknologi
Støtteordninger som stimulerer til implementering av innovative løsninger som har vist suksess
Nasjonale strategier som understøtter transformasjon av transportsystemet på tvers av transportformer
Utvikling av mer omfattende og helhetlige sikkerhetsløsninger
Helhetlig integrering av personvern i transportsystemet
Utvikling av infrastruktur med fokus optimalisering/gjenbruk av allerede utbygd transportinfrastruktur. Ny
omfattende infrastrukturutbygging vil kun foregå unntaksvis.
Helhetlig utvikling av transportinfrastruktur på tvers av stat, fylker, kommuner og private

Eksempel på teknologiløsninger som forventes å være utviklet fram mot 2040 med relevans for KVU NN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I betydelig omfang helhetlig infrastruktur for tilførsel av energi på tvers av transportformer
I betydelig omfang infrastruktur elektronisk kommunikasjon for samvirkende intelligente transportsystem
I betydelig omfang satellitt baserte tjenester som bidrar til presis posisjonering i transportsystemet
I betydelig omfang IKT-/informasjonsløsninger for økt forutsigbarhet ved framføring av passasjerer og gods
I større omfang bruk av VR (Kunstig virkelighet), AI (Kunstig intelligens) og AR (Utvidet virkelighet)
I stigende grad elektriske små-/mellomstore fly med rekkevidde egnet for kortbanenett/flyplasser generelt
I hovedsak nullutslipps vegtransport for både personbil og tyngre kjøretøy
I stigende grad lav-/nullutslipps sjøtransport
I stor grad hybride/nullutslipps energiløsninger for jernbane
Terminal- og logistikkløsninger egnet for samhandling på tvers av transportformer
Terminalinfrastruktur som inkluderer energitilførsel
I betydelig omfang dronetjenester egnet for godsframføring
Automatiserte støtteoperasjoner for drift og vedlikehold og til beslutningsstøtte for transportstyring
Konsept for automatiserte tjenester for jernbane- og sjøtransport (inklusive automatisert ferjedrift)
Konsept for automatisert luftfart

6

Fram mot 2050:
Elektrifisering, nullutslippsløsninger og anvendelse av fornybar energi vil utvikles i retning av smart-grid
løsninger (helhetlig og optimalisert anvendelse av energi i samspill med transportinfrastruktur/-konsept).
Transportsystemet vil utvikles til å bidra til optimalisert anvendelse av energi. Transportmiddel/farkoster vil
fortrinnsvis være basert på nullutslippsløsninger/fornybar energi. Energieffektive transportkonsept forventes å
bli prioritert i utviklingsarbeidet.
Digital infrastruktur og trådløs kommunikasjon vil med grunnlag i helhetlige standardiserte løsninger og
internasjonale konvensjoner og forordninger bidra til bred framvekst av nye tjenester. Tjenester som bygger på
samhandling og optimalisering på tvers av transportformer vil være hovedregelen.
Robotisering, autonomi og automatisering vil inngå i bredt omfang i transportsystemet. Løsningene vil være
mer helhetlige enn tidligere og inngå i mer omfattende system innenfor prioriterte områder og korridorer.
Forretningsmodeller er satt i system og har endret konkurransebildet mellom ulike transportformer.
Løsningene vil fortsatt i stor grad bli etablert i kontrollbare/oversiktlige omgivelser.

Viktige premisser for skissert utviklingsbilde fram mot 2050:
•
•
•
•
•
•
•

Helhetlig utvikling av i standarder og regelverk er tilrettelagt for teknologi som støtter opp under
teknologitrendene. Det er utarbeidet nye rutiner som bidrar til smidig og hurtig regelverksutvikling
Finansieringsløsninger og belønningsordninger som stimulerer til fortsatt utvikling og implementering av
innovative løsninger
Nasjonale strategier som stiller krav til helhetlig utvikling av transportsystemet
Omfattende helhetlige sikkerhetsløsninger på tvers av transportformer
Personvern ivaretatt/tatt høyde for i alle system og løsninger
Felles systemer for styring av trafikk og transport på tvers av transportformer
Helhetlig styring på utvikling av transportinfrastruktur på tvers av stat, fylker, kommuner og private

Eksempel på teknologiløsninger som forventes å være utviklet fram mot 2050 med relevans for KVU NN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I utstrakt omfang infrastruktur for tilførsel av energi i transportsystemet på tvers av transportformer
Utbygd elektronisk kommunikasjon som understøtter samvirkende intelligente transportsystem
Utbygd satellitt baserte tjenester som bidrar til presis posisjonering i transportsystemet
I utstrakt omfang IKT-/informasjonsløsninger som gir forutsigbarhet ved framføring av passasjerer og gods
Bruk av VR (Kunstig virkelighet), AI (Kunstig intelligens) og AR (Utvidet virkelighet)
Elektriske småfly med rekkevidde egnet for kortbanenettet, i stor grad nullutslipps flytransport for øvrig
Nullutslipps vegtransport for både personbil og tyngre kjøretøy
I betydelig grad nullutslipps sjøtransport eller sjøtransport med fornybar energi
Nullutslipps energiløsninger for jernbane
I utstrakt omfang utviklet terminal- og logistikkløsninger egnet for samhandling på tvers av transportformer
Bred anvendelse av dronetjenester i forbindelse med godsframføring
Automatiserte støtteoperasjoner for drift, vedlikehold og til beslutningsstøtte ved transportstyring
I økende grad automatisert jernbane- og sjøtransport (inklusive automatisert ferjedrift)
I økende grad automatisert luftfart og automatisert vegtransport/mobiitetsløsninger på veg
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3. EU’s mobilitetsstrategi
Internasjonale føringer og strategier vil sette sitt preg på innføring av teknologi i transportsektoren i Norge.
EU’s mobilitetsstrategi er eksempel på dette. Den trekker opp linjene fram mot 2050 med bærekraft, teknologi
og robuste løsninger som bærebjelker.
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4. Innspill og betraktninger til videre arbeid med KVU NN
Behov for å avgrense med hensyn på innføring og konsekvenser av teknologi i scenarier
Teknologiutvikling i transportsektoren og teknologiutvikling mer generelt byr på mange muligheter.
Teknologisk synes det meste å være mulig. Det tunge bærekraftfokuset og teknologiutvikling i samfunnet
generelt, ut over utvikling av konsept innenfor transportsystemet, vil ha særskilt innvirkning på
transportmønster, transportbehov og arealbruk-/utvikling.
Det vil være behov for å tenke nytt og annerledes enn ved tidligere utredninger når det skal trekkes opp linjer
for utarbeiding av ulike konsept for KVU NN. Følgende knippe spørsmål, «smått og stort», kan være med på å
konkretisere/eksemplifisere noen av utfordringene og mulighetene som en står overfor ved utvikling av
scenario for transportsystemet i KVU NN inn mot det 22.århundre:

•

Vil bærekraftfokus føre til holdningsendringer og nye reisemønster – er det
behov for annet fokus enn mer tradisjonell «lineær framskrivning» når det skal
sees på utvikling av transportinfrastrukturen?

•

Vil nye konsept kunne endre konkurransebildet mellom transportformer i
betydelig omfang, og føre til behov for å tenke annerledes når det gjelder
fordeling av framtidige budsjett/investeringer?

•

Vil teknologiutvikling ha innvirkning på arealbruk og utvikling av byer og
tettsteder, kan for eksempel det å tenke helhetlige transportkonsept på tvers av
transportformer ha betydning for utviklingen?

•

Vil transportløsninger som bidrar til god forutsigbarhet «trumfe» krav til
reisetid/framføringstid og derigjennom bidra til behov for å tenke nytt når det
gjelder drift-/vedlikehold versus investering?

•

Vil VR (virtual reality) og AR (argumented reality) digitale konferanseløsninger
ha betydning for reisebehov i jobbsammenheng og privat?

•

Vil teknologi som endrer på produksjonsforutsetninger innvirkning på
transportbehov og utvikling av samfunn? Slik som eksempelvis flytende
fiskeslakteri-/foredling, bedre håndtering av ferskvare i transportkjeden, og
etablering av oppdrettsnæring på kontinentet?

Det anbefales at det i videre arbeide trekkes opp noen linjer for hvor bredt en skal gå i scenarioutviklingen når
en nå ser konturene av at det meste synes å være teknologisk mulig, enten det gjelder innenfor utvikling av
transportsektoren eller for samfunnet mer generelt. Dette for å gjøre videre arbeid håndterbart.
I Ekspertutvalget løftes det fram behov for å tenke utradisjonelt og bevege seg bort fra dagens innarbeide
prosesser som støtter opp om en mer tradisjonell tilnærming når det gjelder utvikling av transportsystemet.
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Robuste utviklingstrekk for teknologiutvikling i transportsektoren ved videre scenariobygging
En del utviklingstrekk synes mer sannsynlige enn andre når det gjelder innføring av teknologi innenfor
transportsektoren i et perspektiv 20-30 år fram i tid. Sentrale utviklingstrekk som det bør tas høyde for er vist i
etterfølgende oversikt.
Sentrale utviklingstrekk for teknologiutvikling med relevans for KVU NN:
1)

Helhetlig utvikling av infrastruktur som i tillegg til tradisjonell fysisk infrastruktur (veg, havner,
flyplasser, jernbane mm) også omfatter:
• IKT-systemer
• Elektronisk kommunikasjon
• Satellitt baserte tjenester
• Elektrisitet/energitilførsel

2)

Utvikling av nye digitale tjeneste som bygger på samvirkende ITS som konsept. Dette vil kunne
være tjenester som skal fungere:
• På tvers av transportformer
• På både nasjonal-, fylkeskommunal-, kommunal og privat infrastruktur

3)

Omfattende grad av nullutslippsløsninger for alle transportformer. Det vil kunne være ulike
teknologispor for ulike transportformer, eksempelvis:
• Hydrogen for skipsfart
• Batterielektrisk for veg

4)

Automatisering av logistikktjenester og terminalfunksjoner. Automatiserte mobilitetsløsninger
innenfor mer oversiktlige/kontrollerbare deler av transportsystemet forøvrig

5)

Anvendelse av bærekraftige transportløsninger/-teknologi ut fra tre perspektiv:
• Klima/miljø (utslipp, støy, barrierer etc)
• Sosialt (inkludere og være tilgjengelig for alle
• Økonomisk (sirkulærøkonomi)

5)

Energioptimalisering på tvers av transportformer og for hele turkjeder (fra startpunkt til
sluttdestinasjon). Fokus på energibruk:
• Per passasjerkilometer
• Per tonnkilometer

6)

Løsninger som vektlegger sikkerhet, sårbarhet og som ivaretar personvern. Dagens utfordringer vil
bli løst

7)

Innføring av teknologi i samsvar med internasjonale føringer:
• Konvensjoner/forordninger for å sikre harmonisering og på tvers av landegrenser
• Standarder som sikrer kostnadseffektivitet og konkurranse

8)

Stegvis tilnærming i en usikker teknologiframtid. Prioritering av konsept som:
• Bidrar med nytte også i et kortere tidsperspektiv
• Har fleksibilitet med flere «utganger»/mulighetsrom sett i et lengre perspektiv
• Ikke binder opp store ressurser i et langsiktig perspektiv

10)

Optimalisering av eksisterende infrastruktur. Økt kapasitet uten store fysiske
utvidelser/nybygging. Dreining fra investeringer til midler til drift- og vedlikehold av infrastruktur
og digitale løsninger
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Teknologi-/transportkonsept som kan ha særskilt interesse for KVU NN
Det vil være stor bredde i framveksten av teknologikonsept. Noen vil være rettet inn mot storbyutfordringer
andre mot landeveg og mer rurale behov. Noen konsept, løsninger og tjenester vil kunne synes særskilt
aktuelle for KVU NN, gitt dagens utfordringer og behov.
Eksempel på teknologi-/transportkonsept med særskilt interesse for KVU NN:
•
•
•
•

Effektive reiseplanleggere og billetteringsløsninger på tvers av transportformer
Planleggingsverktøy for fremføring av gods som utnytter kapasitet på tvers av transportformer
Trafikkinformasjon som inkluderer prediksjon/prognoser fram i tid
Trafikk-/transportstyring på tvers av transportformer med automatisert beslutningsstøtte

•
•
•

Tjenester som bygger på samvirkende ITS og som i sanntid varsler om hendelser og kjøreforhold
Takting, kommunikasjon mellom kjøretøy som bidrar til smidig avvikling tilpasset infrastrukturen
Delingsmobilitet, både i forhold til eierskap og når det gjelder samkjøring/bestillingstransport

•
•
•
•

Tilrettelegging av helhetlig infrastruktur for energitilførsel på tvers av transportløsninger
Flytrafikk med ren-/fornybar energi på kortbanenettet
Hurtigbåtforbindelser med ren-/fornybar energi på kortbanenettet
Platooning, digitalt styrte lastebilkonvoier

•
•
•
•
•
•

Sensorbasert/automatisert overvåking av transportsystemet
Automatiserte drift- og vedlikeholdsløsninger (robotisering/droner)
Dronebaserte tjenester til sjøs og i lufta
Automatiserte terminalløsninger/-funksjoner
Automatiserte transportkonsept (i oversiktlige/kontrollerbare miljø)
Automatiserte ferjer kombinert med informasjonstjenester basert på samvirkende ITS

Ny teknologi medfører behov for nye verktøy for samfunnsøkonomiske beregninger
Teknologiutvikling vil bidra til utvikling av tjenester som bygger på samvirkende ITS og nye mobilitetskonsept.
Forventet gevinst knyttet til teknologi vil blant annet være knyttet til økt nytte for brukerne og redusert
ressursbehov. Eksempel på slike nytteperspektiv er:
•

Økt nytte for trafikanter og næringsliv som følge av bedre tilgang på informasjon. Dette omhandler
informasjon som gjør det enklere å tilrettelegge og skreddersy produksjon og transport ut fra
fremkommelighets-/fremføringsforhold i sanntid og hva som forventes frem i tid – her vil prediksjon
være et viktig verktøy. Dagens avstandsulemper kan «kompenseres gjennom økt forutsigbarhet

•

Økt gevinst for samfunnet i form av redusert behov for etablering av ny infrastruktur som følge av nye
transportkonsept som utnytter eksisterende kapasitet bedre. Dette vil eksempelvis kreve nye
kostnadsfunksjoner og algoritmer i beregningsmodeller og utredningsverktøy.

•

Økt gevinst for samfunnet i form av smart trafikkavvikling der det er flaskehalser som er
kostnadsmessig utfordrende å utbedre. Dette vil eksempelvis være knyttet til lengre strekninger med
smal veg og en del bruer og tunneler

•

Økt gevinst for samfunnet ved å anvende teknologi som alternativ til tradisjonell utbygging der
fremkommelighet og forutsigbarhet står i fokus. Dette omhandler f.eks fjordkryssinger og
fastlandsforbindelser hvor autonome ferjer og samvirkende ITS kan bidra til å redusere ulemper
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•

Økt gevinst for samfunnet ved at digital infrastruktur byr på økt tilgang til data som kan gjøre innsats
og ressursbruk mer målrettet. Dette kan omhandle sensorer og styringsverktøy som gjør drift og
vedlikehold og trafikkstyring mer målrettet, med innslag av prediksjon og automatisert
beslutningsstøtte

•

Nye nytteperspektiv som følge av framveksten av nye mobilitetskonsept

Det vil ikke være en automatikk i at en kan begrense investeringer og ressursbruk ved innføring av ny teknologi.
På en del områder og for en del strekninger må det kunne forventes en økt innsats og investering, gjerne i form
av instrumentering, for å legge til rette for en helhetlig anvendelse nye tjenester og nye mobilitetskonsept. Det
vil være behov for en gjennomgang og klassifisering av korridorer og delsystemer ut fra i hvilken grad det skal
legges til rette for samvirkende ITS og automatisert mobilitet.
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Vedlegg – utdrag fra rapporten
«Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet»:
Hovedbudskap
Transportsektoren står fremfor teknologiske
endringer som har potensial til å endre transport
av personer og gods på en grunnleggende måte.
Teknologiutviklingen er både en fundamental
trend i seg selv og en driver for andre trender.
Det er utvalgets vurdering at følgende fire
teknologidrevne hovedtrender i særlig grad vil
prege transportsektoren fremover:
Elektrifisering:
Vi ser en markant overgang til fornybar og
bærekraftig energi i alle transportsektorens
fremkomstmidler. Mest dominerende er
overgangen fra fossilt drivstoff til elektrisitet.
Utvalget ser dette som de første skrittene mot
en entydig utvikling i retning av en fremtid
med utslippsfrie fremkomstmidler i alle
transportformer.
Selvkjørende transport automatisering/autonomi:
Vi ser en utvikling mot stadig økende
automatisering av transportmidlene. Dette er
en trend med flere utviklingsnivåer, fra enkle
automatiseringer, til autonome, førerløse

ELEKTRIFISERING

AUTOMATISERING/
AUTONOMI

SAMHANDLENDE
INTELLIGENTE
TRANSPORTSYSTEMER

DELINGSMOBILITET

fremkomstmidler. Over tid vil denne utviklingen
påvirke både etterspørselen, kapasitetsbehov,
sikkerhet og driftskostnadene i sektoren.
Samhandlende intelligente transportsystemer:
Vi ser en utvikling innen intelligent samhandling,
der transportmidler på tvers av transportformer
er tilknyttet og deltar i et felles digitalt økosystem.
Utviklingen åpner helt nye muligheter for
treffsikker regulering, betydelige gevinster innen
trafikksikkerhet og nye virkemidler for å redusere
klima- og miljøbelastningene.
Nye forretningsmodeller – delingsmobilitet:
Det er et voksende mangfold av individorienterte
forretningsmodeller skreddersydd for fleksibel
deling av mobilitetstjenester. Digitale løsninger
har gitt startskudd til utviklingen av en rekke
nyskapende tjenester som løsriver den enkeltes
transportbehov fra nødvendigheten av å investere
i sitt eget fremkomstmiddel.

13

14

Ekspertutvalgets anbefalinger (kapittel 1.3)
De etterfølgende sidene viser spesifikt til de
enkelte kapitlene i rapporten.
Overskriftene i de enkelte kapitlene er
henholdsvis:
1. Mandat og anbefalinger
2. Transportsystemet i dag – utfordringer og
funksjon
3. De teknologiske rammene for framtidens
transportsektor
4. Teknologiutviklingens konsekvenser for dn
planlagte ressursbruken i NTP
5. Konsekvenser for N TP-prosess, KVU, data og
organisering
6. Kompetanse, kunnskap, FoU og
næringsutvikling
7. Litteraturliste
8. Vedlegg1: Bidrag til utvalgets arbeid
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Ekspertutvalgets omtale av transportsystemet i dag – utfordringer og
funksjon (kapittel 2)
Ekspertutvalget vektlegger/omtaler særskilt noen
punkter med hensyn på utfordringer og funksjon.
Oversikten inneholder kun overskrift for å vise tema
som er omtalt:

2040 om lag 500 000 flere over 67
år.Transportsektorens klimautslipp må reduseres,
den står for de de største ikke-kvotepliktige
utslippene i Norge (ca 55% i 2017). På sikt kan og
må de fleste transportformer bli klimanøytrale.
Transportinfrastrukturen som planlegges i dag vil
primært benyttes på et tidspunkt der veitransport
skal være klimanøytral. Klimautfordringen må
møtes med sterkere satsing på teknologi.

Transportvolum, de store volumene er på vei og
sjø både for personer og gods.
Befolkningsvekst og økonomisk vekst gir økt
transportetterspørsel, de lange reisene forventes å
øke betydelig mer enn befolkningsveksten.
Godsvolumet forventes å øke med nærmere 70%
fra 2016 til 2050 (årlig 1,5%).

Transportsikkerhet, transportsektoren har lagt til
grunn en visjon om null drepte og hardt skadde.
Rettslige rammer, nasjonalt handlingsrom er
bundet av en rekke internasjonale konvensjoner.

Kollektivtrafikk for effektiv transport for transport
av mange mellom store sentrum, som følge av
bevisst politikk.

Samfunnssikkerhet, en mer kompleks
sikkerhetssituasjon og transportsektorens
avhengighet av egne IKT-systemer, elektronisk
kommunikasjon, satellitt baserte tjenester og
elektrisitet.

Fortsatt behov for effektiv transport i hele landet,
en stor del av eksportproduktene produseres i
mindre og kystnære samfunn. Vi trenger billig, rask
og pålitelig og ofte skreddersydd transport fra kyst
til marked.

Personvern, de nye teknologimulighetene vil i
større grad være avhengig av at den reisende sine
reisevaner kartlegges

Flere eldre, med større forventninger til god
bevegelsesfrihet, SSB’s prognoser tilsier fram mot
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