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Forord 
 

På oppdrag for Statens vegvesen er det gjennomført en analyse av mulige framtidsbilder for 
godstransporten på Vestlandet.  

Med utgangspunkt i to usikkerheter; videre omstilling i næringslivet på Vestlandet og betydningen av 
teknologisk utvikling for transportmiddelfordeling, er fire ulike scenarier for framtiden presentert. De 
fire scenariene er kalt «business as usual», «nye muligheter», «stagnasjon», og «ny organisering», 
der tittelen er ment å gi et bilde av hva de ulike framtidsbildene vil bety for aktører som skal legge til 
rette for en sikker, effektiv og miljøvennlig godstransport. 

For hvert scenario drøftes mulige utfall for godstransporten på Vestlandet, og hvordan man kan 
tilrettelegge for en effektiv og miljøvennlig godstransport i de fire scenariene. Scenariene inkluderer 
ikke vurderinger av sannsynlig utvikling, men er ment som et underlag for strategiske diskusjoner og 
vurderinger basert på et kunnskapsgrunnlag som illustrerer usikkerheten knyttet til framtidens behov 
og løsninger for godstransport på Vestlandet.  

Analysene er gjennomført av Ingvild Nordtveit og Taryn Ann Galloway, med bidrag fra Daniela Orge 
Fuentes. Øyvind Sundfjord har vært oppdragsleder og kvalitetssikret arbeidet. 
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn 

I 2018 gjennomførte Asplan Viak i samarbeid med NORCE en godskartlegging på Vestlandet. 
Oppdraget ble gjennomført på oppdrag for Statens vegvesen og tre av vestlandsfylkene: Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane, og Rogaland. Godskartleggingen hadde som formål å gi kunnskap i 
arbeidet med å nå nasjonale målsettinger om en mer effektiv og miljøvennlig godstransport og 
overføring av gods fra vegtransport til sjø- og banetransport. En viktig del av godskartleggingen i 
2018 var gjennomføring av 13.000 vegkantintervju i løpet av 48 timer i april 2018. I tillegg ble det 
innhentet statistikk fra ulike andre kilder samt gjennomført dybdeintervju med sentrale aktører.  

Dokumentasjon av den omfattende datainnhentingen gjennomført i 2018, samt hovedresultater for 
utviklingen i godstransporten på Vestlandet er publisert i følgende fire rapporter: 

 Asplan Viak og NORCE (2018a): Godstransport i Møre og Romsdal 
 Asplan Viak og NORCE (2018b): Godstransport i Rogaland 
 Asplan Viak og NORCE (2018c): Godstransport i Sogn og Fjordane 
 Asplan Viak og NORCE (2018d): Godstransport på Vestlandet 

Her er det blant annet drøftet noen utviklingstrekk og næringens forventninger til framtidig utvikling. 
Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget innhentet i prosjektet har det vært et ønske om å hente ut 
mer kunnskap, og i dette arbeidet drøfte næringslivets transportbehov i et framtidsperspektiv.  

1.2. Problemstilling 

Det er en nasjonal målsetting at transportpolitikken på lang sikt skal sikre «Et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet» (Meld. St. 33, 2016-
2017, s 10). Det innebærer å oppnå en bedre framkommelighet for godstransporten og reduserte 
negative miljøkonsekvenser av godstransporten.  

Med utgangspunkt i nasjonale mål for godstransporten og den informasjonen som er innhentet i 
godskartleggingen er det i denne rapporten fokusert på følgende problemstilling: 

Hvordan kan transportbehovet på Vestlandet se ut framover? 

- Hvordan kan man da tilrettelegge for en sikker og effektiv godstransport for næringslivet på 
Vestlandet? 

- Hvordan sikre miljøvennlig godstransport i ulike framtidssituasjoner? 

Framtiden er imidlertid usikker, og det er flere mulige utviklingsbaner for godstransporten. Ved bruk 
av metoder for fremtidstenking brukes kunnskapsgrunnlaget innhentet i arbeidet for å drøfte 
kreftene som driver samfunnsutviklingen, og betydningen for godstransporten på Vestlandet. 
Arbeidet er ment å gi et grunnlag for strategiske vurderinger av aktuelle tiltak for å nå overordnede 
målsettinger om en sikker, effektiv og miljøvennlig godstransport i landsdelen. Ved bruk av denne 
metodikken synliggjøres usikkerheter og hvordan de kan gi ulike utfall for godstransport, og 
muligheter til å påvirke denne med ulike tiltak. 

1.3. Leseveiledning 

I kapittel 2 presenteres kort det metodiske grunnlaget for analysene. Deretter oppsummeres status 
og utviklingen de siste årene på Vestlandet for samfunnet generelt og godstransporten spesielt. I 
kapittel 4 presenteres sentrale drivkrefter og hvordan de kan påvirke samfunnsutviklingen generelt, 
transportsektoren og i hvilken grad de er ventet å påvirke Vestlandet spesielt. Drivkreftene er 
grunnlaget for det videre arbeidet med et scenariokryss, som presenteres i kapittel 5. Dette gir de 
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fire scenariene som er utdypet videre i kapittel 5. En oppsummering av analysen og de mulige 
utviklingsbanene er til slutt oppsummert i kapittel 6.   
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2. FRAMTIDSTENKING VED BRUK AV SCENARIER 

«Foresight» eller framtidstenking1 dekker en rekke ulike metoder for å se framover, uten å definere 
hva som er den mest sannsynlige utviklingen, og skiller seg på den måten fra prognoser. Det er altså 
ikke et mål å forutsi framtiden, men å synliggjøre mulige framtidsbilder basert på kunnskap om 
faktiske forhold, kjente trender, utviklingstrekk og drivkrefter, samtidig som usikkerheten knyttet til 
videre utvikling blir synliggjort.  

Framtidstenking kan brukes blant annet for å drøfte hvilke konsekvenser en mulig utvikling kan ha for 
forholdet som analyseres. Dette kan være nyttig grunnlag inn i strategiske analyser og vurderinger 
for hvordan man skal «rigge seg» for framtiden. Her er det næringslivet på Vestlandet sitt behov for 
(etterspørsel etter) godstransport som analyseres.  

Basert på kunnskapsgrunnlaget fra «Godstransport på Vestlandet» skal det gjøres en analyse av 
hvordan trender, utviklingstrekk og drivkrefter kan påvirke Vestlandets næringsliv sitt behov for 
godstransport i framtiden. I arbeidet benyttes ulike metoder for å strukturere og analysere 
kunnskapsgrunnlaget. Ved å vurdere betydning og usikkerhet knyttet til ulike drivkrefter utvikles fire 
ulike scenarier.2  

Første steg i analysen er en gjennomgang av relevante trender, utviklingstrekk og drivkrefter. Denne 
er basert på kunnskapsgrunnlaget fra godskartleggingen i 2018 og annen tilgjengelig litteratur på 
området. Deretter gjøres en vurdering av hvilke to forhold som er viktige for utvikling av 
godstransporten, og samtidig har en usikker utvikling framover. Basert på dette beskrives fire mulige 
framtidsbilder.  

Tidshorisonten i analysen er på rundt 20-30 år. Det er et stykke fram i tid, slik at ulike drivkrefter som 
det grønne skiftet og demografisk utvikling kan påvirke situasjonen, med der det vil være mulig å 
påvirke situasjonen med tiltak gjennomført innenfor en kortere planleggingshorisont. 

Basert på analyse av viktige drivere er det vurdert hvilke forhold som har stor betydning for 
utviklingen av godstransporten på Vestlandet, samt hvilke forhold det er knyttet stor usikkerhet til 
utviklingen videre. Drivere som er sikre vil påvirke godstransporten i en bestemt retning uavhengig 
av eventuelle tiltak som settes inn. Det er derfor mest interessant å se hvordan de usikre driverne 
kan slå ut for godstransporten framover, fordi det da er her det også er rom for å påvirke i en 
bestemt/ønsket retning. 

 

                                                           
1 Se European Foresight Platform for diskusjon om ulike metoder for framtidstenking. 
2 Se f.eks. Christensen et al. (2014) for en presentasjon av scenariebygging som grunnlag for strategiske 
vurderinger. 
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3. DAGENS SITUASJON OG HISTORISK UTVIKLING 

3.1. Godstransport 

Volum og transportmiddelfordeling for hele Vestlandet 
Godskartleggingen fra 2018 viser at det i 2017 ble transportert 18,2 millioner tonn med gods til og fra 
Vestlandet (ekskl. bulktransport på sjø). 3 Vegtransporten står for den største delen av volumet 
transportert, med rundt 8,3 millioner tonn eller rundt 46 prosent. Sjøtransport (ekskl. bulk) utgjør og 
en betydelig andel med totalt 7,6 millioner tonn eller 42 prosent. Godstransport på bane og 
lufttransport er relativt liten, med 2,2 millioner tonn gods til og fra Vestlandet på bane og en 
marginal andel med lufttransport.4 

 

Figur 3-1: Godsmengde (1000 tonn) transport til og fra Vestlandet fordelt på transportmiddel i perioden 2010-
2017. Bulktransport på sjø er ikke inkludert her. Kilde: Asplan Viak og NORCE, 2018, s. 149. 

 

Nivået i 2017 sammenlignet med 2012, da forrige tilsvarende undersøkelse ble utført, viser 3 prosent 
økning i total godsmengde (ca. 500.000 tonn). Denne veksten har i gjennomsnitt over regionene 
kommet mest på de innkommende varestrømmene, slik at retningsbalansen har endret seg med 4 
prosentpoeng i retning Vestlandet.  

I samme periode har transportmiddelfordelingen endret seg. Godstransport på veg til og fra 
Vestlandet har økt med totalt 1.200.000 tonn (en økning på 6 prosentpoeng i 
transportmiddelfordelingen), sjøtransport (ekskl. bulk)5 er redusert med 800.000 tonn (en nedgang 
på 6 prosentpoeng), og banetransport har økt med 100.000 tonn. Lufttransport utgjør kun en 
marginal del av den samlede godstransporten.  

                                                           
3 Kartleggingen fra 2018 er gjennomført for å beskrive godstransporten for 2017. For en beskrivelse av 
datagrunnlag, metoder og mer utfyllende om resultatene vises det til rapporten. 
4 Sør-Rogaland og Bergensregionen har ikke overraskende de største volumene inn, ut og gjennom regionen. 

Det er også her jernbane utgjør en viss andel av samlet godstransport, mens jernbanens andel av godstransport 
til og fra Sunnmøre er lav. 
5 Sjøtransporten er i Figur 3-1 presentert uten bulktransport (både våtbulk og tørrbulk er utelatt). Det skyldes 
at denne lastetypen vurderes som ikke relevant i diskusjonen om transportmidlenes konkurranseflate. For å 
vurdere endringer i transportmiddelfordeling over tid er det da valgt å se bort fra bulktransport. Det presiseres 
også at private og offentlige havner med mindre enn 10.000 tonn årlig går under kategorien "Sør-Norge, 
uspesifisert" i SSB, og er ikke inkludert i materialet. For mer informasjon om datagrunnlaget, se Asplan Viak og 
NORCE (2018d). 
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Det som ikke kommer fram av figuren over er den skjeve retningsbalansen i gods som skal fraktes til 
og fra Vestlandet. Totalt er det registrert 9,9 mill. tonn gods inn til Vestlandet i 2017, og 8,3 mill. tonn 
ut av Vestlandet (ekskl. bulk på sjø). Det gir samlet en skjev retningsbalanse på 54-46 prosent til-fra 
Vestlandet, men med variasjoner avhengig av region og transportform. For enkelte typer gods og 
transportmiddel er retningsbalansen en større utfordring enn for andre, noe som også reflekteres i 
en betydelig andel tomkjøring på vegene (se Figur 3-21). Eksempelvis fraktes store mengder fisk fra 
Vestlandet mot Østlandet og Gardermoen i kjøretøy som er tilpasset transport av fisk. Dette er 
kjøretøy som ikke nødvendigvis kan fylles med gods som skal fra Vestlandet til Østlandet, noe som gir 
en del tomkjøring og høyere kostnader enn om denne kapasiteten kunne utnyttes.  

Konkurransesituasjon mellom transportformer 
Konkurranseforholdet mellom ulike transportformer styres av ledetid (herunder regularitet), 
fleksibilitet og framføringssikkerhet. I tillegg spiller pris inn, men pris er underordnet behovet for å få 
fram gods til rett tid.6 Framføringstid/ledetid er naturligvis viktig for ferskvarer, men også ved andre 
typer gods der kapitalkostnaden er stor, vil lengre framføringstid innebære en betydelig kostnad for 
vareeier.  

Kostnadsstrukturen for ulike transportformer er ulik i dagens situasjon. Mens bane-, fly- og 
sjøtransport typisk har høye faste kostnader og lave variable kostnader, og det er en kostnad knyttet 
til omlasting da det sjeldent er mulig med «dør-til-dør»-leveranser. For vegtransporten er strukturen 
annerledes, med lave faste kostnader og høye variable kostnader. Det betyr at bane-, fly- og 
sjøtransport er avhengig av et visst volum og dermed oppnår en konkurransefordel ved store 
enheter, og først ved en viss transportavstand.  

Som nevnt over viser konkurranseanalyser gjennomført av blant andre Oslo Economics (2015) at 
godstransport er lite prissensitivt. Samtidig er aktører innenfor godstransport tydelig på at små 
marginer og prispress er en betydelig utfordring for næringen. Med midlertidig kabotasje 
konkurrerer norske firma med utenlandske firma innenfor deler av markedet for godstransport. Det 
vil si at konkurransen fra andre transportører innenfor vegtransport er betydelig, mens konkurransen 
fra andre transportformer ikke er like viktig (Oslo Economics, 2015). Sentrale aktører innenfor 
godstransport oppgir at det kun unntaksvis skjer at miljøhensyn er en del av vurderingen ved valg av 
transportform. Dersom det ikke ligger en gevinst i å velge mer miljøvennlige transportløsninger eller 
det stilles krav om dette (direkte gjennom forbud eller påbud, eller indirekte gjennom avgifter eller 
lignende), er transportkjøper i liten grad villig til å betale for dette, verken gjennom høyere pris eller 
risiko, mindre fleksibilitet eller lengre ledetid. 

Med små marginer er det behov for samlast for å oppnå en kritisk masse på godsvolumene, og 
dermed oppnå lønnsomhet på transporten. Samtidig opplever de fleste aktørene en skjev 
retningsbalanse, der det er stor import av forbruksvarer til Vestlandet, transportert via Østlandet. Til 
tross for stor eksport innenfor flere næringer blir det da ledig kapasitet på godstransport fra 
Vestlandet mot Østlandet. Enkelte aktører utnytter dette og får en gunstig transport ut av 
landsdelen, men for mange transportører gir dette utfordringer for lønnsomhet fordi tilbud på 
godstransport ut fra vest mot øst da overstiger etterspørselen. 

Et forhold som indirekte har stor betydning for konkurranseflatene mellom ulike transportformer for 
godstransport til og fra Vestlandet, er lagerstruktur. Den er styrende for hvordan godsstrømmene er, 
altså hvilken rute import og eksport følger mellom Vestlandet og utlandet. Sentralisering av lager på 
Østlandet forsterker skjevheten i retningsbalansen, der det er større volum som transporteres fra 
Østlandet mot Vestlandet, enn andre vegen. Når sentrallager ligger på Østlandet reduserer det også 
volum som potensielt kunne gått direkte mellom Vestlandet og kontinentet, enten på veg eller sjø. 

                                                           
6 Se Oslo Economics (2015) og Asplan Viak og NORCE (2018d). 
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Bedre veginfrastruktur kan bidra til en enda sterkere sentralisering av lagerstrukturen, fordi det 
utvider distribusjonsomlandet til ulike lokaliseringer. 

Muligheten for midlertidig kabotasje på norske veger gir tøffere konkurranse for norske 
transportselskap. Flere aktører opplever også at det blir vanskeligere å rekruttere sjåfører til 
vegtransport i Norge, men også tilgangen til utenlandske aktører oppleves vanskeligere. 

Sentrale vegforbindelser i dagens situasjon 
For vegtransporten er E39 naturligvis svært sentral for Vestlandet. I tillegg er øst-vest-forbindelsene 
sentrale. Fordelingen av gods på vegene nord-sør og øst-vest er vist i kart nedenfor. Det er viktig å 
her merke seg at kartene kun viser vegtransporten. Det vil si at for transport mellom Østlandet og 
Vestlandet blant annet ikke viser volum som går på Raumabanen, Bergensbanen eller Sørlandsbanen, 
men den viser hvilke fjelloverganger som har størst volum transportert. For vegtransport langs 
Vestlandet, på E39, er kakediagrammene på samme måte ikke representativ for den totale 
godsmengden på veg til og fra de ulike regionene, men viser kun vegtransport til og fra regionene 
som går på E39. Her er heller ikke sjøtransport langs kysten inkludert. 
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Figur 3-2: Kart som viser betydningen av E39 for veg-
transport. Kun gods som bruker E39 vises på kartet. 
Kilde: Asplan Viak og NORCE, 2018, s. 156 

 

Figur 3-3: Godstransport på veg på øst-vest-
forbindelser. Kilde: Asplan Viak og NORCE, 2018, s. 
156 

Godssammensetning 
Godssammensetningen er av stor betydning for hvilke muligheter og barrierer som finnes for bruk av 
ulike transportformer. En viktig del av transporten, og særlig importen til Vestlandet består av 
stykkgods. Stykkgods er sendinger av ulike typer gods i mindre pakker eller kolli (opptil 2,5 tonn), 
eksempelvis dagligvarer, industrigods, fôr- og jordbruksprodukter og termovarer. Stykkgods sendes 
typisk på en lastbærer som pall, container eller liknende, og er egnet for alle transportformer, både 
veg-, bane-, sjø- og lufttransport. Sendinger over 2,5 tonn kalles partigods og som stykkgods kan det 
typisk også transporteres med både veg-, bane-, sjø- og lufttransport. 

http://snl.no/pall
http://snl.no/container/godsbeholder
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Bulklast er massegods som er uemballert/i løs form (eksempelvis korn eller olje). Det skilles gjerne 
mellom våtbulk og tørrbulk. Bulk er i stor grad låst til sjøtransport. 

Samlastere står for transport av store deler bearbeidet gods og ferdigvarer. Samlastere bidrar til 
konsolidering av større volum og bruk av intermodale lastbærere7. Intermodal transport bruker 
lastbærere som konteinere, semitrailere og vekselflak som kan løftes mellom bil, skip og tog. 

Det er også vesentlig å skille mellom langtransport og distribusjon. I dag er distribusjonen 
gjennomført med vegtransport. For lengre transport er det imidlertid en konkurranseflate mellom 
veg, sjø og bane, og for enkelte typer gods også lufttransport. Her fører i dag kostnadsnivået, særlig 
knyttet til omlasting og godshåndtering på terminaler, til at sjø- og banetransport er dominerende 
først når avstandene kommer over 500 km (NTP Godsanalyse, side 18). 

3.2. Befolkningsutvikling 

Veksten i folketall har variert over tid de siste 30 årene. Etter rundt femten år med lav og stabil vekst 
på rundt 0,5 prosent årlig, både nasjonalt og på Vestlandet, økte befolkningsveksten betydelig fra 
2005 og fram mot 2012. Årene med sterk positiv vekst i befolkningen sammenfaller med en periode 
der oljeprisen var høy og dermed også investeringsnivået på norsk sokkel. I denne perioden var også 
veksten i folketall på Vestlandet noe høyere enn for landet samlet.  

Etter nedgang i oljeprisen og dermed et betydelig lavere investeringsnivå på norsk sokkel har denne 
utviklingen snudd, og prosentvis vekst har vært lavere på Vestlandet enn i landet samlet de siste 4-5 
årene. 

 

Figur 3-4: Årlig befolkningsvekst Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken (2019) 

 
Kildene til befolkningsvekst er fruktbarhet, dødelighet, nettoinnvandring og nettoflytting.  

                                                           
7 Det vil si bruk av to eller flere transportformer brukt i samme transportkjede, og at det ikke lastes om mellom 
ulike transportformer. 
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Fødselsoverskuddet (Figur 3-5), 
som er antall fødte fratrukket 
antall døde, viser at alle år siden 
1990 har fødselsoverskuddet 
gitt et positivt bidrag til 
befolkningsutviklingen i alle 
fylkene på Vestlandet. Unntaket 
er Sogn og Fjordane i 2018, der 
antall døde var 28 flere enn 
antall fødte. 

Fødselsoverskuddet har vært 
noe høyere enn tidligere år i 
perioden fra 2005 til 2012 i 
Rogaland og Hordaland, mens 
de to øvrige fylkene har hatt en 
mer stabil utvikling fra 1990 til i 
dag. 

Nettoinnflytting viser summen 
av nettoinnvandring og netto 
innenlandsk flytting til 
vestlandsfylkene. For nasjonale 
data viser den naturligvis kun 
nettoinnvandring.  

Samtlige vestlandsfylker har 
hatt en økning i nettoflyttingen i 
vekstperioden fra 2005 til 2012, 
men deretter en markant 
nedgang i nettoflyttingen. Dette 
gir utslag på den samlede 
befolkningsveksten vist i Figur 

3-4. 

Utviklingen i antall bosatte i 
vestlandsfylkene og nasjonalt er 
vist i Figur 3-7. Veksten har vært 
størst i Rogaland og Hordaland, 
som også har de største byene 
på Vestlandet. 

I tråd med sentraliseringen som 
påvirker nettoflytting nasjonalt 
har befolkningsveksten de siste 
årene vært sterkest rundt de 
større byene. Ålesundsregionen 
– Sunnmøre nord, 
Bergensregionen og Sør-
Rogaland8 har hatt den 
sterkeste prosentvise veksten i 
folketall.  

 

Figur 3-5: Fødselsoverskudd. Kilde: Statistisk sentralbyrå, 
Statistikkbanken (2019) 
 

 

Figur 3-6: Nettoinnflytting. Kilde: Statistisk sentralbyrå, 
Statistikkbanken (2019) 
 

 

Figur 3-7: Folketall. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken 
(2019) 
 

                                                           
8 Se i Asplan Viak og NORCE (2018) for statistikk for de ulike regionene på Vestlandet. 
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3.3. Befolkningsframskrivinger 

 

Figur 3-8 og Figur 3-9 viser befolkningsutviklingen på Vestlandet og i resten av landet ifølge SSBs 
nyeste befolkningsframskrivinger (fra 2018). Her ser vi i første omgang på SSBs hoved- eller 
mellomalternativ (MMMM-alternativ), hvor alle faktorene som påvirker befolkningsvekst, får et 
middelsnivå. Samlet forventes befolkningen på Vestlandet å øke fra litt i underkant av 1,4 millioner 
mennesker nå til over 1,5 millioner i 2040, noe som tilsvarer om lag 12 prosent befolkningsvekst i 
regionen samlet over hele perioden. Til sammenligning forventes befolkningen i resten av landet å 
øke fra litt under 4 millioner til om lag 4,5 millioner, noe som tilsvarer en vekst på 15 prosent i hele 
perioden.  

Veksten i resten av landet dras opp særlig på grunn av høy vekst i folkerike sentrale strøk, særlig 
Oslo/Akershus, jf. 

 
Figur 3-8. Veksten på Vestlandet samlet forventes å være middels-lav.  
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Figur 3-8: Befolkningsvekst 2018-2040 ifølge SSBs befolkningsframskrivinger (MMMM). Landsdeler. 2018=100. 
 
Det er imidlertid viktige forskjeller i framskrevet vekst for de enkelte fylkene på Vestlandet. 
Framskrivinger for Hordaland og Rogaland tilsier vekst i de fylkene omtrent på linje med resten av 
landet, jf. Figur 3-9. Veksten særlig i Sogn og Fjordane forventes å være betydelig lavere. Disse 
forskjellene er i tråd med trenden i sentralisering, jf. omtalen i avsnitt 4.5. Det forventes middels 
vekst i vestlandsfylkene med store byer, mens veksten vil være mye mer beskjeden i fylkene med 
mindre byer og flere usentrale strøk. 
 

 

Figur 3-9: Befolkningsvekst ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger (MMMM) 2018-2040. 
Norge og Vestlandet. 2018=100 

 

I en scenarioanalyse, hvor det handler nettopp om å utforske og tenke gjennom iboende 
usikkerheter, blir det naturlig å ikke bare se på SSBs mellomalternativ for befolkningsvekst, men også 
SSBs alternativer for høy og lav vekst, da det gir innblikk i andre mulige framtidsutviklinger. 

Både innvandring og fruktbarhet har vist en nedadgående trend de siste årene i Norge. Hvis det 
fortsetter, kan framtiden når det gjelder folketall utvikle seg mer i tråd med forutsetningene for SSBs 
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befolkningsframskrivinger med lav vekst (LLML), jf, Figur 3-10. I en slik framtid vil befolkningsveksten 
på Vestlandet ikke være mer enn 6 prosent samlet over hele perioden til 2040. Sogn og Fjordane vil 
oppleve en befolkningsnedgang, mens Møre og Romsdal vil knapt vokse. 

 

Figur 3-10 Befolkningsvekst ifølge SSB befolkningsframskrivinger med høy nasjonal vekst (HHMH). Vestlandet 
og resten av Norge. 2018-2040 (2018=100). 

 

I SSBs befolkningsframskrivinger med høy nasjonal vekst vil veksten i Hordaland og Rogaland være 
betraktelig, rundt 22-23 prosent fram mot 2040, jf. Figur 3-11. I dette alternativet er det vekst i hele 
regionen og hele landet, og Sogn og Fjordane, som er Vestlandsfylket med minst vekst, opplever over 
10 prosent vekst samlet fram til 2040. 

 

Figur 3-11 Befolkningsvekst ifølge SSB befolkningsframskrivinger med høy nasjonal vekst (LLML). Vestlandet og 
resten av Norge. 2018-2040 (2018=100). 
 

En annen viktig demografisk trend de neste tiårene framover er aldring av befolkningen. Denne 
trenden treffer Vestlandet omtrent like sterkt som i resten av landet ifølge SSBs 
befolkningsframskrivinger. Utviklingen på Vestlandet ifølge mellomalternativet i SSBs 
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befolkningsframskrivinger tilsier at befolkningsveksten i hovedsak vil komme blant folk over 64 år. 
Antall barn holder seg stabilt, mens antall i alderen 20-64 år vil vokse litt, med om lag 3 prosent. 

I alternativene både med lav og høy nasjonal vekst (LLML og HHMH) vil antall over 64 år vokser, men 
veksten vil være enda kraftigere i HHMH-alternativet enn med MMMM. I det lave alternativet vil 
antall vokse 20-64 holder seg omtrent stabilt. I HHMH-alternativet vil veksten i den gruppen være på 
om lag 9 prosent samlet over hele perioden fram til 2040.  

3.4. Næringsliv 

Den samlede sysselsettingen på Vestlandet er på nær 700.000 (per 2018). I noen år etter 2014 har 
det vært en nedgang i sysselsettingen, men var i 2018 tilbake på omtrent samme nivå som i 2014. 

 

Figur 3-12: Sysselsatte 15-74 år etter bosted. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken (2019) 

Næringsfordeling etter SN20079 er kun mulig fra 2008 og framover. I tillegg ble det fra 2009 til 2010 
en endring i klassifisering av en del virksomheter fra industri til utvinning av råolje og naturgass. I 
oversikten over næringsstrukturen for Vestlandet (Figur 3-13) er endring over tid derfor vist for 
perioden 2010 til 2018. 

                                                           
9 Standard for næringsgruppering 2007. 
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Figur 3-13: Næringsstruktur på Vestlandet. Kilde: SSB statistikkbanken (2019) 

 

Med utgangspunkt i næringskategorisering etter SN2007 er helse- og sosialtjenester den største 
næringsgruppen med vel 20 prosent av de sysselsatte. Dette er typisk en næring med en relativt høy 
andel deltidsarbeid, og ville derfor sannsynligvis være mindre dominerende i en næringsfordeling 
basert på antall årsverk. Også varehandel har en betydelig andel av de sysselsatte (12 prosent), men 
er en næring som typisk er preget av en høy andel deltidsarbeid. 

Vel 10 prosent av de sysselsatte arbeider i industrivirksomheter, en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra 
2010 til 2018. Den sterkeste veksten, målt i antall sysselsatte, har fra 2010 til 2018 være innenfor 
helse- og sosialtjenester og bygge- og anleggsvirksomhet. 

Sammenligner vi med utviklingen for resten av landet (Norge unntatt Vestlandet) (Figur 3-14) går 
utviklingen i samme retning for de fleste næringsgruppene, men med noe variasjon i styrke. 
Nedgangen i sysselsetting innenfor industri og varehandel ser vi også nasjonalt, mens sysselsettingen 
innenfor helse- og sosialtjenester, og bygge- og anleggsvirksomheter øker også for landet samlet. 
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Figur 3-14: Endring i prosentpoeng for andel sysselsatte etter bosted. Kilde: SSB statistikkbanken (2019) 

 

Innenfor privat næringsvirksomhet er det noen sektorer som tradisjonelt har vært svært viktige for 
Vestlandet samlet. Spesielt petroleumssektoren har bidratt til høy økonomisk aktivitet de siste 
tiårene, men også annen industrivirksomhet, akvakultur og havbruksnæringen er viktige for 
landsdelen. Vi drøfter derfor disse sektorene nærmere i de neste delkapitlene. 

I tillegg er det særlig innenfor helse- og sosialtjenester det har vært en sterk vekst i sysselsettingen 
de siste åtte årene, og prognoser for etterspørsel etter helsepersonell i framtiden viser tydelig at 
man kan vente en fortsatt vekst i denne sektoren etter hvert som forventet levetid øker og den 
andelen eldre i befolkningen øker.10   

3.5. Industri 

Det er en generell oppfatning at industrien er viktig for Vestlandet. Ser vi på sysselsettingsstatistikk 
har Vestlandet 10 prosent av de sysselsatte registrert som sysselsatt i industrinæringer mot 8 prosent 
på landsbasis. Ser vi på sysselsatte på Vestlandet som andel av sysselsatte nasjonalt innenfor 
innenfor ulike deler av industrinæringen har Vestlandet en «overrepresentasjon» på flere områder 
(se Figur 3-15). 

Vestlandet har i perioden 2010-2018 hatt rundt en fjerdedel av Norges befolkning i alderen 15-74 år. 
Ser vi på sysselsettingsandeler har over 70 prosent av sysselsatte i petroleums- og kullvareindustri 
vært bosatt på Vestlandet, mens det er en marginal andel av sysselsatte i farmasøytisk industri som 
er bosatt på Vestlandet.  

                                                           
10 Se for eksempel SSB (2015): Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040. 
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Figur 3-15: Sysselsatte på Vestlandet i prosent av samlet sysselsetting nasjonalt innenfor industrinæringer, 2010 
og 2018. Rød linje markerer Vestlandets andel av bosatte i alderen 15-74 år. Kilde: SSB statistikkbanken tabell 
nr. 11687. 

 

Andelen av sysselsatte i fiskeforedling og lær- og lærvareindustri som er bosatt på Vestlandet har 
hatt størst relativ nedgang fra 2010 til 2018. Lær- og lærvareindustri er imidlertid en marginal næring 
i absolutte tall (Figur 3-16). Fiskeforedling har imidlertid hatt en relativt stabil utvikling i antall 
sysselsatte på Vestlandet, men med en vekst i landet for øvrig.  

Målt i absolutte størrelser er det utviklingen i sysselsetting i transportmiddelindustrien som har hatt 
en betydelig endring fra 2010 til 2018, og da i negativ retning. For Vestlandet sin del er 
sysselsettingen i denne næringsgruppen nær utelukkende sysselsetting knyttet til bygging av skip og 
båter (verftsindustri).  
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Figur 3-16: Antall sysselsatte i ulike deler av industrien på Vestlandet i 2010 og 2018. Kilde: SSB 
statistikkbanken. 

 

Industrien kan grovt deles inn i den delen av industri som er leverandører for olje- og gassnæringen, 
som opplever positive ringvirkninger ved økt aktivitet i olje- og gass. Som for ressursbaserte 
økonomier generelt er det imidlertid en annen del av industrien, som vil tape med økt aktivitet 
innenfor olje og gass, fordi det fører til sterkere kronekurs og økt lønnsnivå – som begge bidrar til 
svekket konkurransekraft for norske virksomheter på verdensmarkedet.   

3.6. Utvalgte næringsklynger 

Olje og gass 
Samfunnsøkonomisk analyse (2017) har analysert fire næringsklynger på Vestlandet, der 
næringsklyngene er definert ut fra hvilket marked de betjener: Maritim, marin, fornybar 
energiproduksjon og ikke-fornybar energiproduksjon. I stedet for kategorisering av næringer etter 
NACE-kodene, som i figurene ovenfor, ser de på virksomheter i hele verdikjeden til et produkt eller 
tjeneste. Virksomheter tilknyttet petroleumsvirksomheten vil være fordelt på flere ulike 
næringskategorier/NACE-koder. Operatørselskapene (utvinning) og en del av leverandørindustrien er 
typisk kategorisert under bergverksdrift og utvinning, men en del leverandørselskapene er 
kategorisert som industri (eksempelvis verftsindustrien), en del som forretningsmessig tjenesteyting 
(eksempelvis ingeniørtjenester), og en del som (sjø)transport.   

De avgrenser den maritime klyngen til virksomheter som driver med transport- og støttetjenester til 
utvinning av olje og gass på norsk og internasjonal sokkel (skipsverft, rederi, utstyrsleverandører og 
tjenesteleverandører). Sammen med klyngen ikke-fornybar energi 

Ikke-fornybar energi omfattet ifølge Samfunnsøkonomisk analyse (2017) 15 prosent av årsverkene i 
regnskapspliktige foretak på Vestlandet i 2015. Det er ifølge Samfunnsøkonomisk analyse fem ganger 
andelen i resten av Norge. Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse (2017) dekker ikke utviklingen 



 

side 22 av 48 

de siste to årene, og vi vet at den negative utviklingen i investeringsnivå i petroleumsnæringen har 
stabilisert seg, og det er ventet noe økt aktivitetsnivå de neste par årene (Figur 3-17).  

En viktig indikator for aktivitetsnivået i petroleumssektoren og forventninger til framtiden er 
investeringsnivået. Utviklingen i historiske data og prognoser basert på forventet framtidig oljepris, 
kostnadsnivå og selskapenes investeringsbeslutninger er vist nedenfor. 

 

Figur 3-17: Investeringsnivå i petroleumssektoren i Norge. Historiske tall for 2007-2017, og prognose for 2018-
2023 (*). Kilde: Norsk petroleum (2019) 

 

Det har vært en nedgang i aktiviteten i petroleumsbasert næringsvirksomhet på Vestlandet. 
Fremdeles er den imidlertid svært viktig for næringslivet på Vestlandet og genererer aktivitet både 
oppstrøms og nedstrøms. Aktivitetsnivået er ventet å øke noe fra 2017, som er siste år med faktiske 
tall på investeringsnivået på norsk sokkel (Figur 3-17), men prognosene viser en stabil og svakt 
negativ utvikling også de neste årene.  

Akvakultur og havbruk  
Akvakultur og havbruk er viktige næringer for Vestlandet med en betydelig eksport. I tillegg til direkte 
sysselsetting i fiske og oppdrettsnæringen genererer den aktivitet oppstrøms og nedstrøms i 
verdikjeden. Den marine næringsklyngen på Vestlandet har vært i sterk vekst. Ifølge 
Samfunnsøkonomisk analyse (2015) sine beregninger var det fra 2003 til 2014 en dobling i antall 
årsverk knyttet til næringsklyngen på Vestlandet, en utvikling som også var gjeldende på landsbasis.  

De siste ti årene har produksjonen innenfor akvakultur på Vestlandet økt (se Figur 3-18), målt i antall 
tonn slaktet matfisk. Her utgjør laks den klart største delen av samlet salg av matfisk. I samme 
periode har imidlertid utviklingen i antall tonn fangst i fiskerinæringen gått ned i alle 
Vestlandsfylkene. 
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Figur 3-18: Salg av slaktet matfisk i alt. Kilde: Figur hentet fra Asplan Viak og NORCE (2018d). Basert på data fra 
SSB statistikkbanken, tabellnr. 07326. 

 

Som petroleumsnæringen genererer produksjon og salg av fisk et betydelig transportbehov. I 
motsetning til olje- og gassnæringen har det imidlertid vært en vekst i aktiviteten i 
oppdrettsnæringen. 

Transportsektoren 
Godstransporten til og fra Vestlandet økte med tre prosent fra 2012 til 2017 målt i godsvolum 
(Asplan Viak og NORCE, 2018). I samme periode har sysselsettingen innenfor luft- og landtransport 
på Vestlandet økt med 2,8 prosent (Figur 3-19). Sysselsetting innenfor luft- og landtransport 
inkluderer imidlertid både sysselsatte knyttet til godstransport og persontransport.  

 

Figur 3-19: Sysselsatte i transport, lagring, post og distribusjonsvirksomhet, Vestlandet. NB: Her skilles ikke 
mellom person- og godstransport. Kilde: Pandamodellen11 

 

                                                           
11 www.pandaanalyse.no  

http://www.pandaanalyse.no/
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Nedgangen i samlet sysselsetting i de fem næringsgruppene følger utviklingen for landet totalt, med 
en betydelig nedgang i sysselsettingen innenfor utenriks sjøfart og supplybåter, innenriks sjøfart og 
post og distribusjonsvirksomhet. 

Utviklingen i den maritime næringsklyngen på Vestlandet er også analysert av samfunnsøkonomisk 
analyse (2015), og er anslått å ha en andel av alle årsverk i regnskapspliktige foretak på Vestlandet på 
6,5 prosent i 2015. Denne er definert som skipsverft, rederi, utstyrsleverandører og 
tjenesteleverandører. Denne næringsklyngen har hatt stor aktivitet blant annet på grunn av 
investeringer og drift av petroleumsutvinning på norsk sokkel. Med en nedgang i aktiviteten på norsk 
sokkel er det rimelig å anta at også den maritime næringen vil bli mindre viktig framover, med 
mindre næringsklyngen omstiller seg og retter seg mot andre vekstmarkeder.  

 

Figur 3-20: Sysselsatte i transport, lagring, post og distribusjonsvirksomhet, Norge utenom Vestlandet. NB: Her 
skilles ikke mellom person- og godstransport. Kilde: Pandamodellen12 

 

Varetypesammensetningen for godstransporten på Vestlandet i 2012 og 2018 gir også en indikasjon 
på utviklingen i markedet for godstransport. Det totale volumet transportert har i denne perioden 
økt, som nevnt over. Samtidig ser vi av Figur 3-21 at andelen gods innenfor industri har gått ned, fra 
14 til 7 prosent. Basert på intervju med transportører og andre aktører innenfor godstransport er 
denne nedgangen antatt å skyldes redusert aktivitet i oljebransjen, og dermed i leverandørindustrien 
til oljebransjen. 

Fordelingen på varetyper ellers viser at bygg og anlegg samt matvaresektoren utgjør en stor del av 
godstransporten. I tillegg er det en betydelig del tomkjøring.  

                                                           
12 www.pandaanalyse.no  

http://www.pandaanalyse.no/


 

side 25 av 48 

 

Figur 3-21: Varetypesammensetning for gods kartlagt ved 13 intervjupunkt som er dekket i denne og forrige 
vegkantintervju på Vestlandet. Figuren viser fordelingen på næringsgrupper og tomkjøring for 2012 og 2018. 
Kilde: Asplan Viak og NORCE (2018d, s. 49). 
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4. DRIVKREFTER  

4.1. Innledning 

Drivkrefter er samfunnsmessige forhold eller strukturer som kan ha sterk påvirkning på den 
overordnete økonomiske og samfunnsmessige utviklingen. Det kan være nyttig å tenke på drivkrefter 
som noe en enkelt aktør eller en enkel region er utsatt for og bare i begrenset grad kan påvirke eller 
styre. Kreftene er større enn hva enkeltpersoner, enkeltbedrifter, regioner eller til med hele landet 
kan håpe å ha fullstendig styring på. 

Noen sentrale drivkrefter kan også kalles megatrender og påvirker samfunnsutviklingen både på 
regionalt, nasjonalt og globalt nivå. I tillegg er det regionale drivkrefter som vil være særskilt 
relevante for analyser av utviklingen på Vestlandet. I dette kapittelet presenteres noen sentrale 
drivkrefter og betydningen av disse for samfunnsutviklingen generelt samt utviklingen i 
godstransport spesielt. 

Det er ikke gitt en uttømmende oversikt over alle drivkrefter som kan påvirke godstransporten i 
dette kapittelet, men vi trekker fram de store generelle trendene som er gjeldende for 
samfunnsutviklingen globalt og nasjonalt, i tillegg til andre drivkrefter som er vurdert som særlig 
relevante for utviklingen i godstransport og/eller for Vestlandet.   

I den påfølgende diskusjonen av ulike drivkrefter vil vi i hovedsak omtale tre typer mulige effekter for 
godstransport. Vi kaller disse tre typene av effekter for direkte, indirekte og regionspesifikke effekter. 
Med direkte effekter mener vi effektene som er mer eller mindre opplagte konsekvenser av en gitt 
trend eller utvikling, for eksempel at en større befolkning betyr flere som kjøper varer og følgelig et 
større behov for transport av varer. Med indirekte effekter mener vi konsekvenser som går gjennom 
flere ledd i en kausal kjede som til slutt kan tenkes å lede til en effekt på godstransporten. Et 
eksempel på dette kan være at økt befolkning som oftest henger sammen med økt sysselsetting og 
økt produksjon i økonomien. Denne økte produksjonen kan også være med å øke godstransporten. 
En annen type indirekte effekt kan være noe som virker gjennom økt produktivitet, som gir økt 
inntekt og som hovedregel også økt forbruk. Flere av drivkreftene som vi vil omtale, gir impulser eller 
bidrag til produktivitetsvekst eller omstilling og kan påvirke transport gjennom disse.  

Den siste type effekten som vi vurderer, er regionspesifikke. Her retter vi søkelys på spørsmålet om 
det er noe særskilt ved Vestlandet som tilsier at utviklingen der kan skille seg litt ut fra hva vi ellers 
kan forvente i norsk økonomi eller i verden. 

4.2. Forbruk, produksjon og produktivitet 

Senere i kapitlet vil vi kunne si litt om hvordan de ulike drivkreftene kan tenkes å påvirke utviklingen i 
transport. I den sammenhengen er det nyttig å tenke på to grunnleggende kanaler som 
påvirkningene kan ledes gjennom: forbruk og produksjon av varer.  

Befolkningens forbruk bidrar til transport, fordi de færreste av varene som forbrukere kjøper, 
produseres lokalt. Varene må fraktes fra produsent til kjøper/forbruker. Faktorer eller drivkrefter 
som kan tenkes å ha stor betydning for forbruk, vil derfor også påvirke mengden godstransport. En 
større befolkning eller et høyere inntektsnivå vil stort sett henge sammen med større forbruk av 
varer og tjenester og under vanlige omstendigheter også mer godstransport. Gods knyttet til forbruk 
vil i hovedsak transporteres inn i regionen.  

På den andre siden vil produksjon eller næringsvirksomhet i en region også kunne påvirke mengden 
godstransport. Noe av det som produseres lokalt vil bli i regionen og vil følgelig generere transport 
internt i regionen; annet vil også transporteres ut av regionen. I tillegg vil lokale produsenter ofte 
bruke innsatsvarer som kommer fra andre deler av landet eller verden, og disse må transporteres inn 
til regionen. 
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Nivået på produksjon eller økonomisk aktivitet i en region er selvsagt også med på å påvirke både 
hvor mange som bor i regionen og hva slags inntektsnivå de har, dvs. forbruk. Mer generelt vil 
drivkreftene som beskrives nedenfor kunne spille sammen, forsterke eller motvirke hverandre. Når vi 
omtaler mulige effekter av de ulike drivkreftene nedenfor kan det være nyttig å tenke at vi holder 
alle andre drivkrefter konstant, dvs. at vi prøver å tenke gjennom virkninger av en drivkraft isolert så 
langt det lar seg gjøre.  

Produktivitetsvekst er en kompliserende faktor når vi skal prøve å skissere hvordan ulike drivkrefter 
kan være med på å påvirke framtidig godstransport. Produktivitet er et mål på forholdet mellom 
produksjon og innsatsvarer brukt i produksjon. En økning i produktivitet forekommer når 
produksjonen økes uten at ressursbruk økes eller hvis produksjonsnivå opprettholdes samtidig som 
ressursbruk reduseres. Ressurser her kan handle for eksempel om arbeid, kapital eller 
naturressurser. Produktivitetsvekst har vært vesentlig for både inntektsvekst og økt velferd i rike land 
de siste 100 årene.  

Produktivitetsutviklingen i ulike næringer kan selvsagt være forskjellig, og gitt at 
næringssammensetningen i ulike regioner vil være forskjellig, kan produktivitetsutviklingen i ulike 
regioner også skille seg fra hverandre. Det gir opphav til forskjeller i både inntektsnivå, kjøpekraft og 
forbruk på tvers av regioner. 

Den generelle produktivitetsveksten i økonomien fra ett år til et annet er sjelden stor – kanskje 1-2 
prosent - men over et lengre tidsrom bringer dette med seg en betydelig økning i inntekt og som 
oftest også økt vareforbruk. Det har vært vanlig med en viss produktivitetsvekst i utviklede land som 
Norge13. Noen mener at lavere forbruk og lavere forventninger til produktivitetsvekst kan være bra 
for framtiden, av for eksempel miljø- og klimahensyn. Det er også visse bekymringer for at omstilling 
til et mer klimavennlig samfunn kan gå utover produktivitetsutviklingen. Det er likevel grunn til å tro 
at det vil kunne være en viss produktivitetsvekst framover. Hvis vi antar det, betyr det at vi i 
utgangspunktet kan forvente økt produksjon i økonomien, økt inntekt og økt forbruk framover. Av 
den grunnen er det rimelig å anta i utgangspunktet at den «normale» utviklingen vil være økende 
forbruk og økende godstransport. Når vi omtaler mulige konsekvenser av de ulike drivkreftene 
nedenfor er det derfor nyttig å tenke at den normale situasjonen er en viss grad av vekst i både 
produktivitet, økonomisk aktivitet og godstransport og at effektene som vi skisserer, handler om 
eventuelle avvik fra denne «normalbanen». 

4.3. Forbrukeradferd 

Produktivitetsveksten innenfor vareproduksjon fører som hovedsak til nedgang i pris for en gitt vare 
eller at varens kvalitet/karakter forbedres uten endring i pris. Når varer blir billigere, vil vi kunne 
forvente at det kjøpes mer. Dette tilsier at forbruk vil øke i framtiden og gir impulser til mer 
godstransport. 

Når kjøpekraften forbedres, er det imidlertid ikke helt utenkelig at økningen i forbruk ikke holder helt 
tritt med økt kjøpekraft. Dette kan skje hvis vi nærmer oss et punkt hvor flere forbruksvarer gir lite 
nytte sammenliknet med annet konsum, for eksempel kjøp av tjenester. Sammenlignet med 1980 
bruker vi nå mindre av pengene våre innenfor forbrukskategorier med stort innslag av varekjøp, som 
matvarer, drikkevarer, møbler og husholdningsartikler, klær og sko (se Figur 4-1). En slik utvikling kan 
imidlertid henge sammen med nedgang i varepriser framfor nedgang eller oppbremsing av mengde 
varer som kjøpes. En ny undersøkelse gjennomført av Framtiden i våre hender med hjelp av statistikk 
fra SSB antyder imidlertid at også mengde importvarer innenfor kategorier som klær og sko samt 
møbler kan være i ferd med å flate ut (Thoring, 2019).  

                                                           
13 Jf. NOU 2015:1 Produktivitetsvekst – grunnlag for vekst og velferd. 
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Figur 4-1: Forbrukets sammensetning. Utgiftsandeler i 1980, 2000 og 2017. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

Delingsøkonomi handler tilsynelatende om tjenester, men den kan også tenkes å påvirke 
varekonsum hvis det fører til at for eksempel færre har egen bil eller at folk i større grad deler på 
andre varer framfor å kjøpe selv hver for seg.  

Med digitalisering endrer også forbrukeradferd. Netthandel har økt betraktelig de siste årene, og det 
krever ofte en annen organisering av varelevering enn når kunden selv handler i butikk. Varene 
leveres hjem eller til et hentested i nærheten, og det forventes for eksempel i større grad at varen 
skal være levert over natten. Dette vil kunne gi flere, men mindre forsendelser, som igjen gir 
utfordringer med å få store nok volumer til å drive lønnsomt.  

Det forventes også strengere krav til leveringstid og kortere tidsluker for levering fra 
næringslivskunder. Sammen med økning i netthandel kan det tenkes å gi flere og mindre 
forsendelser, noe som i sin tur gir muligheter for nye typer bedrifter (for eksempel virksomheter med 
mindre kjøretøy og gode distribusjonsnettverk), men og økt belastning på vegnettet i sentrale strøk. 
Det kan føre til at det igjen oppstår regionale lager som muliggjør rask transport den siste veien til 
kunden. 

4.4. Globalisering 

Det har vært, og er fremdeles, en utvikling på verdensbasis der ulike økonomier integreres, som igjen 
gir større markeder men også tøffere konkurranse. Utviklingen med globalisering gjelder ikke bare 
næringsliv og verdiskaping. Det handler også om arbeidsmarkedet og flyttemønster der mennesker, 
kompetanse og kunnskap lettere kan krysse landegrenser. Dersom det vokser fram en sterkere 
proteksjonisme globalt vil utviklingen med økt global integrasjon av markeder og økonomier, som har 
pågått siden andre verdenskrig, kunne bremses eller kanskje til og med reverseres.   

Som liten, åpen økonomi har Norge kunnet ta del i en betydelig velstandsøkning som følge av 
globalisering siden andre verdenskrig. Denne utviklingen har ikke skjedd uten kortere tilbakeslag eller 
perioder med mindre vekst. For å unngå varige, negative utslag fra større konjunkturbevegelser 
og/eller globale trender blir Norge som lite land nødt til å være tilpasnings- og omstillingsdyktig. 
Denne tilpasnings- eller omstillingsdyktighet kan ha stor betydning for hvordan økonomien vil vokse 
framover og derigjennom hvordan transport utvikler seg. 
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Fortsatt økt globalisering vil trolig innebære at transportsektorens rolle og betydning i verdiskaping 
og økonomisk vekst forblir uendret eller forsterkes framover.14 Bedrifter og land vil i enda større grad 
handle med hverandre for å utnytte komparative fortrinn, og transportsektoren vil være med på å 
muliggjøre dette. Når produksjon blir både mer og mer spesialisert og spres over flere land, blir det 
økt behov for, og etterspørsel etter, transport og transportløsninger. 

Globalisering er med på å skape produktivitetsvekst.15 Denne veksten kommer i tillegg til en 
eventuell vekst som kan tilskrives for eksempel en økt befolkning eller at flere jobber. Denne 
«tilleggsveksten» i seg selv kan også være med på å skape høyere etterspørsel etter transport, dvs. å 
indirekte føre til økt transport i verden, da det bidrar enda større kjøpekraft og enda større 
etterspørsel etter varer og tjenester. 

Globalisering kan i tillegg være en viktig drivkraft bak omstilling i økonomien16, jf. avsnitt 4.7. Slik det 
framgår av i omtalen av mulige virkninger av omstillingen nedenfor, er det ikke lett å forutse hvordan 
omstilling vil påvirke godstransport, hverken i retning eller styrke. 

Det er uklart hvor vidt globaliseringstrenden vil treffe Vestlandet annerledes enn resten av Norge 
og/eller Europa. Mye av aktiviteten på Vestlandet er per i dag eksportrettet og internasjonalt 
konkurranseutsatt. Hvis næringsaktivitet i landsdelen blir mindre eksportrettet, vil det kunne føre til 
mindre transport ut av regionen. Omstilling som følge av nedgang i petroleumsrettet aktivitet kan 
føre til dreiing av næringsaktivitet i regionen mot tjenesteyting. I så fall vil det kunne bringe med seg 
en nedgang i eksportrettet godstransport i eller fra regionen. Hvis omstilling derimot fører til at nye, 
eksportrettede bedrifter oppstår til erstatning for petroleumsrettet aktivitet, vil globalisering støtte 
opp under at godsmengden vokser ytterligere. 

En utfordring for transportnæringen i Norge som følge av internasjonal konkurranse er muligheten 
for kabotasje. Det bidrar til å holde kostnader nede på vegtransporten, men gir utfordringer for 
aktører som da ikke får like god lønnsomhet.17  

4.5. Sentralisering 

Som utviklingen ellers i verden har det i Norge vært en klar trend mot urbanisering eller økt 
sentralisering, der byene blir stadig større og viktigere, mens en del bygder og mindre tettsteder og 
kommuner opplever fraflytting og befolkningsnedgang.18 Denne trenden er tydelig både på nasjonalt 
nivå, der storbyregionene vokser sterkest, men også internt på Vestlandet, der særlig 
Bergensregionen, Stavanger-Sandnes-regionen (Sør-Rogaland) og Ålesundregionen (Sunnmøre nord) 
har opplevd sterk befolkningsvekst de siste årene.  

Urbaniserings- eller sentraliseringstrenden antas å gjenspeile visse fortrinn som forbindes med byer 
og byregioner. Disse kalles agglomerasjonseffekter eller bygevinster.19 Effektene oppstår av flere 
årsaker. I byer er det ofte lettere å finne og koble sammen de «riktige», om det er arbeidsgivere og 
arbeidstakere, kjøpere og selgere eller bedrifter og underleverandører. Grunnleggende infrastruktur 
– inkludert transportinfrastruktur – kan som oftest tilbys mer effektivt og billigere når det deles på 
mange brukere. Til slutt antas det at byer gjør det lettere både å utvikle kunnskap og å overføre den. 
En annen måte å tenke på dette på er at byer klarer å kombinere spesialisering og tilgang til 
spisskompetanse samtidig som de har en differensiert næringsstruktur.  

Samtidig som vi ser en sentralisering i bosetting og lokalisering av arbeidsplasser, pågår det også en 
annen type sentralisering innenfor transport. Virksomheter har i mange tilfeller flyttet sine mindre, 

                                                           
14 OECD (2010) Globalisation, Transport and the Environment. 
15 Jf. 6.2.3 i NOU 2015:1 Produktivitetsvekst – grunnlag for vekst og velferd. 
16 OECD Employment Outlook (2017) How technology and globalization are transforming the labour market 
17 Se blant annet NTP Godsanalyse om lønnsomhet i transportnæringen. 
18 KMD (2018) Regionale utviklingstrekk 2018.  
19 Jf. Kap. 7 i NOU 2015:1 Produktivitetsvekst – grunnlag for vekst og velferd. 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2017/how-technology-and-globalisation-are-transforming-the-labour-market_empl_outlook-2017-7-en
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/mindre-innvandring-gir-storre-flyttetap-for-mange-kommuner
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklinstrekk-rut-2018/id2596450/
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regionale lager til «vegene» og har sentrallager på Østlandet eller i utlandet. Ved leveranse «just-in-
time» reduseres kapital som er bundet til lagerhold, men det krever i større grad regularitet og 
punktlighet på leveranser. Det forsterker utviklingen mot flere og mindre leveranser og mer 
godstransport over natten. 

Sentraliseringens bidrag til endringer i lokalisering av både bedrifter og forbrukere kan være med å 
påvirke valg av transportløsninger i framtiden. Når flere bor i byer og tettsteder, vil en stor del av 
transport til forbrukere handle om å frakte større mengder først inn til (større) byer/tettsteder: Det 
kan trekke i retning av at kostnadseffektive løsninger for transport av større mengder vil foretrekkes. 
Dette vil eventuelt kunne kombineres med ulike former for mindre transport den siste korte veien til 
forbrukere. I en slik situasjon vil lastebilens fortrinn kunne svekkes. 

Når det gjelder sentralisering av lager, kan framtidig utvikling være forskjellig avhengig av om 
lagersentralisering skje innenfor eller utenfor Norge. Godstransport på vei fra øst til vest vil fortsatt 
inneha en sterk posisjon hvis lagerhold rettet mot det norske markedet sentraliseres på Østlandet. 
Hvis det blir en trend i retning av sentralisert lagerhold utenfor Norge, vil Østlandets posisjon som 
opplagt «mellomstopp» på vei til forbrukere, utfordres. I en slik situasjon kan det tenkes at gods i 
større grad fraktes fra utlandet til Vestlandet uten å gå via Østlandet. Dette kan i sin tur bety at mer 
fraktes sjøveien, eventuelt med fly, til Vestlandet og at lastebiltransport fra Østlandet minskes eller 
ikke vokser i takt med forbruk. 

Byer eller større tettsteder tilskrives ofte høyere eller økt produktivitet grunnet verdien av kortere 
avstander og tettere kontakt for næringslivet og arbeidsmarkedet. Hvis trenden i urbanisering og 
sentralisering av bosetting fortsetter, vil slike «agglomerasjonseffekter» fortsatt kunne gi et 
«veksttillegg» fra urbanisering og dermed også en liten indirekte effekt i form av litt større forbruk og 
etterspørsel etter varer og tjenester. Dette kan i sin tur gi litt større godstransport. 

Sentraliseringstendenser forventes å påvirke Vestlandet på lik linje med resten av landet. Det 
forventes å fortsatt gi høy befolknings- og økonomisk vekst i og rundt de store byene og fraflytting og 
svakere vekst i mindre sentrale strøk. Hvis sentraliseringen er betydelig sterkere på Østlandet enn på 
Vestlandet, vil Østlandets posisjon som «mellomstopp» på vei til norske forbrukere trolig styrkes. 

4.6. Demografi 

Slik det framkommer av SSBs befolkningsframskrivinger, forventes det vekst i befolkningen på 
Vestlandet framover (se kapittel 3.3). I hovedsak vil en økt befolkning betyr økt forbruk og økt 
etterspørsel etter forbruksvarer, noe som kan forventes å gi økt godstransport.  

Når det gjelder mulig utvikling i varer som eventuelt produseres i regionen og fraktes ut, vil veksten 
særlig i aldergrupper med høy yrkesdeltakelse være av interesse. Flere innbyggere i arbeidsfør alder 
vil trolig bety flere som kan jobbe med å eventuelt produsere flere varer som skal fraktes ut av 
regionen. Hvis det ikke skjer særlig vekst i den relevante aldersgruppen, vil befolkningsutviklingen 
isolert sett neppe gi impulser som tilsier større mengde gods ut av regionen. Økt befolkning i 
arbeidsfør alder kan gi økt produksjon av varer som fraktes ut, men det trenger ikke å være slik. Hvis 
den økte befolkningen eller økt sysselsetting anvendes i for eksempel tjenesteytende næringer, vil 
den større befolkningen ikke gir særlige impulser for økt godstransport knyttet opp mot produksjon. 

Med hjelp av de ulike alternativene av SSBs befolkningsframskrivinger kan vi vurdere om ulike baner 
for befolkningsvekst kan tenkes å slå ut forskjellig når det gjelder godstransport. Når vi skal tenke 
gjennom hva befolkningsframskrivingene og/eller befolkningsvekst mer generelt har å si for 
godstransport, kan det være forskjeller ut ifra om det er snakk om lav, middels eller høy 
befolkningsvekst, representert ved SSBs lav-, middel- og høyalternativet.  

I en situasjon i tråd med SSBs alternativ for lav nasjonal vekst vil økning i mengde transport 
(godsvolum) kunne antas å være beskjeden. Hvis lav befolkningsvekst går sammen med en stor 
dreining av forbruk fra varer mot tjenester (som vist i Figur 4-1) er det mulig det ikke blir særlig vekst 
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i godsmengder og transport i det hele tatt. Det kan i sin tur gi begrenset rom for større endringer i 
transportinfrastruktur eller i måten godstransport organiseres i regionen. 

I en situasjon med høy befolkningsvekst vil det økte forbruket i regionen (og i landet) bringe med seg 
økt transport, og at det vil trolig også gjelde hvis det blir en dreining av forbruk mot tjenester. I en 
situasjon med høy befolkningsvekst blir det også være mer sannsynlig at eksportrettet transport vil 
øke, men det er uklart i hvilket omfang, da det vil avhenge av hva som produseres med den voksende 
arbeidsstokken. 

Endringer i alderssammensetningen i befolkningen er også en viktig drivkraft for 
samfunnsutviklingen. Det er kjent at befolkningen blir eldre og at behov for helse- og 
omsorgstjenester vil vokse. Om denne møtes med ny teknologi eller økt sysselsetting i helse- og 
omsorgssektoren er usikkert. I tillegg vil utviklingen med en stadig eldre befolkning forsterke 
konsekvensen av sentraliseringstrenden, fordi det i stor grad er den eldre delen av befolkningen som 
blir igjen i distriktene, mens unge og unge voksne i større grad flytter mot byene og de større 
arbeidsmarkedene.  

SSBs framskrivinger tyder på at befolkningsveksten på Vestlandet vil være noe lavere enn på 
Østlandet. I det tilfellet vil Østlandet kunne bli et enda sterkere tyngdepunkt, også for godstransport 
Det kan bidra til at en betydelig del av godstransport til forbrukere vil (fortsette å) skje via Østlandet. 
Dette kan også gjøre det noe vanskeligere å få gjennomslag for større endringer i 
transportinfrastruktur og organisering av transport på Vestlandet, det vil si at lastebilens fortrinn vil 
bestå. 

4.7. Omstilling i økonomien 

De siste årene – siden oljeprisfallet høsten 2014 – har det vært mye snakk om omstilling som følge av 
nedgang i petroleumsrelatert aktivitet i Norge. Det pågår imidlertid nesten alltid en viss grad av 
omstilling i økonomien, der enkelte virksomheter legges ned og andre starter opp. Hvilke som legges 
ned eller starter opp er sjelden tilfeldig gitt næringstilhørighet eller type aktivitet i nedgangs- og 
oppgangsbedrifter. Nedgang i den ene næringen vil i hovedsak svares av oppgang i en annen næring 
når arbeidskraft og andre ressurser flyter fra den ene aktiviteten (næring, virksomhet) til en annen. 
Hvis man ser på næringsstrukturen i Norge over lengre tid – for eksempel fra 1970 – har det pågått 
en omstilling hvor færre sysselsatte jobber i typiske industrivirksomheter og flere jobber i 
tjenesteytende næringer20.  

Når vi ser særskilt på Vestlandet i denne rapporten, kan det likevel vært greit å skille mellom to typer 
omstilling som kan påvirke framtidig utvikling i godstransport: i) generell omstilling som ligner på hva 
vi ellers kan forvente i norsk økonomi og ii) omstilling som handler særskilt om hva som skjer med 
petroleumsrelaterte virksomheter. 

Den generelle omstillingen i økonomien er i hovedsak et resultat av andre underliggende drivkrefter, 
som globalisering (jf. 4.4), teknologisk utvikling (jf. 4.8) og krav til lavere klimagassutslipp (jf. 4.8). 
Disse vil også være med å påvirke hva som eventuelt skjer med en petroleumsrelatert omstilling i 
økonomien. Det er ikke mulig å forutse hvordan en omstilling – av generell type eller i kjølvannet av 
en nedgang i petroleumssektoren – vil arte seg. En nedgang i aktiviteten på norsk sokkel vil også gi 
ringvirkninger inn i flere andre næringer (se kapittel 3.4). 

Generelt kan det likevel sies noe om mulige retninger for omstilling og hva det kan ha å si for 
godstransport. Her kan vi i første omgang ta utgangspunkt i en petroleumsrelatert omstilling. I det 
ene tilfellet kan det tenkes at arbeidskraft og kompetanse som eventuelt blir ledig eller som ikke 
lenger brukes i like stor grad i oljerelaterte næringer, flyttes til eller får anvendelse i annen 
virksomhet med høy produktivitet. Alternativt kan en tenke seg at nye, produktive jobber og 

                                                           
20 Jf. for eksempel Skoglund, T. (2013) Fra jordbruk til tjenester, Økonomiske analyser 5/2013, SSB og kap. 8 i 
NOU 2015:1 Produktivitetsvekst – grunnlag for vekst og velferd . 
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næringsaktiviteter skapes gjennom innovasjon. I slike tilfeller vil en eventuell nedgang i den regionale 
økonomien eller en økning i arbeidsledighet som følge av nedgang i oljerelatert aktivitet være 
kortvarig og/eller ikke dramatisk. Regionen vil følgelig ikke oppleve fraflytting, og veksten i 
befolkningen og økonomien vil være minst like stor som man i utgangspunktet forventet i fravær av 
en oljerelatert omstilling. 

I slike tilfeller kan vi forvente at godstransport relatert til frakt av forbruksvarer utvikler seg omtrent 
slik det ellers ville ha gjort. Det er imidlertid mer utfordrende å si noe om hva som vi vil skje med 
produksjon og godstransport knyttet opp mot det, da det i stor grad er avhengig av hva slags nye 
bedrifter eventuelt kommer. I hovedsak er det forventet at trenden med nedgang i 
industriarbeidsplasser vil fortsette samtidig som det blir enda flere som jobber i tjenesteytende 
næringer. En del av veksten i tjenesteyting vil i så tilfelle komme i form av høyt produktive 
kompetansearbeidsplasser, men det vil sannsynligvis også være en viss økning i antall som jobber i 
tjenesteyting med færre krav til kvalifikasjoner. Hvis den regionale økonomien klarer å omstille seg 
med vekst i særlig kompetansearbeidsplasser, vil en gunstig produktivitetsutvikling (og høy 
kjøpekraft) på Vestlandet kunne opprettholdes framover. Produktivitetskommisjonens andre rapport 
(NOU 2016:3) peker på at dagens velstandsnivå avhenger av at produktivitetsveksten holdes opp, 
noe som innebærer en overgang fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Det vil si, en omstilling 
der nye virksomheter og vekst skjer innenfor næringer med høy produktivitet – som kan «forsvare» 
et relativt høyt lønnsnivå samtidig som den yrkesaktive delen av befolkningen som følge av 
eldrebølgen får en stadig større omsorgsbyrde.  

Utviklingen kan være annerledes hvis omstilling arter seg slik at mange går ledige over tid og det ikke 
skapes nye, høyproduktive jobber i regionen. I et slikt tilfelle vil det være en stor fare for at få flytter 
til regionen og en del flytter fra slik at befolkningsvekst uteblir eller befolkningen til og med går ned. I 
et slikt tilfelle vil vi ikke nødvendigvis se en økning i godstransport knyttet til forbruksvarer. Det kan 
til og med bli en nedgang i den slags transport. På produksjonssiden vil en slik situasjon med mindre 
vellykket omstilling neppe bringe med seg økning i produksjon og gods- og varetransport knyttet opp 
mot den. 

4.8. Teknologisk utvikling 

Teknologisk utvikling omfatter alle endringer eller innovasjoner som skjer i økonomien. Både 
digitalisering og robotisering er spesifikke former for teknologisk utvikling som tilskrives stor 
betydning for tiden. Endringer i hvordan arbeid/verdiskaping organiseres og ledes kan også tolkes 
som deler av den teknologiske utviklingen, dvs. teknologisk utvikling må ikke anses å bare gjelde 
utvikling av nye tekniske løsninger.  

Den generelle teknologiske utviklingen er en viktig drivkraft bak omstilling i økonomien og 
næringslivet. Det vil kunne ha betydning for sammensetningen av næringsaktiviteter i økonomien, 
produktivitetsutviklingen og derigjennom inntekt og forbruk. Det kan gjøre det lettere og billigere å 
produsere noen typer varer og dermed øke etterspørselen etter dem. På den måten vil innovasjon og 
teknologisk utvikling kunne påvirke transport. Nye teknologiske løsninger innenfor netthandel og 
organisering av netthandel kan også påvirke forbruksmønster hvis det gir forbrukere nye og bedre 
muligheter å skaffe seg varer fra andre regioner eller land.  

Innenfor transportsektoren er det selvfølgelig også mer spesifikke former for teknologisk utvikling 
som vil kunne bli relevante, som for eksempel elektrifisering, utvikling av autonome kjøretøy, multi-
modal transport o.l. Disse kan tenkes å ha en nokså direkte innvirkning på særlig 
transportmiddelfordelingen, men også mengde gods, hvis det gjør det lettere å transportere raskt, 
effektivt og billig. 

Muligheter for teknologisk utvikling innenfor samferdsel er blant annet drøftet av KPMG m.fl. (2018). 
De forventer en utvikling der telekommunikasjon, smart infrastruktur og nullutslippsteknologi vil 
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revolusjonere transportbildet. Godstransport er en del av dette, der de blant annet peker på 
mulighetene for helautomatiske godsterminaler og autonome kjøretøy.  

Selvkjørende biler for vegtransport kan senke kostnadene for hyppige transporter og/eller transport 
av mindre volum gods av gangen. I en slik situasjon kan det være vanskelig å se for seg at jernbanen 
vil kunne konkurrere med vegtransporten, gitt at vegnettet krever betydelig lavere 
investeringskostnader. I tillegg er vegtransporten mer fleksibel mens jernbanen har faste terminaler 
de frakter gods fra og til. En utfordring med økt veitrafikk gjelder særlig konflikter med andre hensyn 
i byområdene, der særlig lange kjøretøy kan bli en utfordring.  

Muligheten for roro-transport21 kan gjøre sjøtransporten mer attraktivt, men innebærer samtidig 
redusert kapasitet på skipene. Gitt vanskeligere tilgang til sjåfører er roro-ferger løftet frem som en 
mulig løsning for å sikre tilstrekkelig tilbud for godstransport. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til 
om det er roro eller konteiner som blir framtidens løsning for nærskipsfart (short sea).22 Med 
muligheter for landstrøm kan utslipp når skip ligger til land reduseres – og slik redusere 
miljøbelastningen for lokalmiljøet rundt havnene. Det er muligheter for videreutvikling av elektriske 
skip dersom utviklingen med reduserte kostnader for batteri fortsetter. Muligheter for tilkobling til 
landstrøm vil kunne bidra til mer miljøvennlige skip langs kysten. Utvikling av batteri og reduserte 
kostnader på batteri kan også muliggjøre autonome skip på sikt. Mens elektrifisering kan løse 
energibehovet for skip på korte avstander, vil andre løsninger som hydrogen være mer aktuelle for å 
redusere klimagassutslipp på lengre ruter. LNG er også et alternativ som reduserer utslipp av NOx og 
slik vurderes som et renere alternativ enn diesel. 

Stadig bedre digitale løsninger gjør det lettere å få til logistikkløsninger med «sømløse» overganger 
mellom transportmidler, eventuelt også i kombinasjon med netthandel. Dette kan gjøre det for 
eksempel lettere å frakte ulike varer først på sjø eller fly, så på veier med lastebil og til slutt med for 
mindre varebiler fram til kunden. En mulig ny utvikling innenfor lufttransport er droner som kan 
brukes til distribusjon av gods, og dermed ta opp konkurransen med vegtransporten også på korte 
avstander.  

Etter hvert som biler blir mer miljøvennlige vil utslipp knyttet til vegtransporten gå ned per kjørte km. 
Utviklingen mot strengere krav til kjøretøy, for eksempel ved distribusjon i bynære områder, tvinger 
transportørene til å oppgradere sin bilpark. Sammen med kundekrav generelt, vil det bidra til 
utviklingen mot mer miljøvennlige kjøretøy (reduserte lokale utslipp). Basert på intervjuene 
gjennomført er det et inntrykk at de fleste transportører i Norge har relativt ny bilpark som følge av 
at dette både tilfredsstiller kundekrav og gir lavere kostnader per transportkm. Aktørene oppgir at de 
kun unntaksvis opplever at kunder er villig til å betale mer for nye, mer miljøvennlige løsninger.  

For at store volum skal over på miljøvennlige løsninger, både andre transportformer enn 
vegtransport og mer miljøvennlige løsninger for vegtransport, er det nødvendig at disse løsningene 
både gir lave(re) kostnader og tilfredsstiller andre kundekrav til regularitet, fleksibilitet og ledetid. 

Utviklingen innenfor teknologi og nye digitale, automatiserte løsninger vil imidlertid avhenge blant 
annet av endringer i krav fra myndigheter og markedet når det gjelder klimautslipp og miljøfokus, 
men også av hvilke insentiver som gis i form av subsidier, avgifter og andre politiske virkemiddel.   

4.9. Klimaendringer og andre miljøvirkninger 

Transport fører med seg fordeler og ulemper for samfunnet. Miljøskader og klimapåvirkning er to 
ulemper som i hovedsak bæres av samfunnet, sjelden av transportaktørene selv. I slike tilfeller 
brukes ulike virkemidler – som regulering og særskilte avgifter – for å skape en situasjon hvor 
transportaktørene i større grad tar innover seg samfunnets interesser slik at ulike samfunnshensyn 

                                                           
21 Roll on-roll off-skip. Dette er skip der rullende last kan kjøres direkte på og av skipet.  
22 Skipstransport innenfor Europa. 
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balanseres ved valg av nivå og innretningen av godstransport. Å sette sammen den riktige 
verktøykassen til et slikt formål er krevende. 

Klimaendringer og Paris-avtalen setter klare mål for klimagassreduksjoner og derigjennom rammer 
for framtidig samfunnsmessig og økonomisk utvikling. Slike mål vil dermed være med på å påvirke 
innretning og omfang av virkemidler for å endre eller påvirke transportmengde og/eller 
transportmiddelfordelingen. 

Ifølge NTP Godsanalysen (Hovedrapport) fra 2015 må godtransportsektorens klimapåvirkning 
«endres radikalt dersom sektorens bidrag til reduksjon i klimagassutslipp og oppnåelse av målet om å 
begrense global oppvarming skal innfris» (s. 38). Det pekes på at godstransporten har økt mer enn 
veksten i vareproduksjon og verdiskapning grunnet sterkt økende handel. Økningen i 
godstransporten er av et omfang at det kan være utfordrende å nå framtidige klimamål uten å ha 
negative konsekvenser for vekst og næringsutvikling. 

Det har tidligere blitt antatt at godstransport på veg påfører samfunnet størst ulemper målt i forhold 
til transportarbeidet23, og overføring av gods til sjø og bane har derfor vært et viktig mål. Noen av 
premissene som har lagt til grunn for dette målet kan imidlertid være i ferd med å endres. Det 
regjeringsoppnevnte utvalget som utredet implikasjonene av den raske teknologiutviklingen for 
planlegging av transportinfrastrukturbygging24, har blant annet påpekt at «Teknologiutviklingen betyr 
blant annet at klimagassutslipp og trafikksikkerhet vil svekkes som argumenter for godsoverføring fra 
vei» og at «[g]odsoverføringsmålet bør derfor avvikles». Det forventes derfor å være en tett 
sammenheng mellom teknologisk utvikling som drivkraft innenfor transportsektoren, jf. kap. 4.8, og 
klimaendringer som drivkraft framover. 

Etterhvert som biler blir mer miljøvennlige vil utslipp knyttet til vegtransporten gå ned per kjørte km. 
Utviklingen mot strengere krav til kjøretøy, for eksempel ved distribusjon i bynære områder, tvinger 
transportørene til å oppgradere sin bilpark. Sammen med kundekrav generelt, vil det bidra til 
utviklingen mot mer miljøvennlige kjøretøy (reduserte lokale utslipp). Basert på intervjuene 
gjennomført er det et inntrykk at de fleste transportører i Norge har relativt ny bilpark som følge av 
at dette både tilfredsstiller kundekrav og gir lavere kostnader per transportkm.  

Det er muligheter for videreutvikling av elektriske skip dersom utviklingen med reduserte kostnader 
for batteri fortsetter. Muligheter for tilkobling til landstrøm vil kunne bidra til mer miljøvennlige skip 
langs kysten. Utvikling av batteri og reduserte kostnader på batteri kan også muliggjøre autonome 
skip på sikt. I tillegg finnes alternativer som hydrogen for skip som frakter gods over lengre 
avstander, der batteri er lite sannsynlig å dekke energibehovet – selv med forbedring av dagens 
batteriteknologi. 

For at store volum skal over på miljøvennlige løsninger, både andre transportformer enn 
vegtransport og mer miljøvennlige løsninger for vegtransport, er det nødvendig at disse løsningene 
både gir lave(re) kostnader og tilfredsstiller andre kundekrav til regularitet, fleksibilitet og ledetid. 
Det vil imidlertid alltid være miljøkonsekvenser av alle transportformer. Elektrifisering av bilparken vil 
gi lavere utslipp av transporten, men det vil likevel være negativ miljøbelastning av vegtransport, 
som utslipp fra produksjon av materiell, trengselsproblematikk på vei og behov for utbygging av 
vegnettet. 

4.10. Politiske drivkrefter 

Mange av de tidligere omtalte drivkreftene inngår som viktige deler av politikken, og politikken i seg 
selv kan være med å påvirke utviklingen i godstransporten, både som en egen drivkraft og som et 
svar på utfordringer som forbindes med andre drivkrefter. Klima- og miljøendringer anses for 
eksempel å ville danne et viktig bakteppe for samfunnet og politikken framover, men det er likevel 

                                                           
23 NTP Godsanalyse 2015 (Hovedrapport), s. 38. 
24 Ekspertutvalget – teknologi og framtidens transportinfrastruktur (2019) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ccdc68196014468696acac6e5cc4f0e7/rapport-teknologiutvalget_web.pdf
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ikke helt opplagt hvordan politikken og politiske virkemidler vil innrettes. Innretningen og 
ambisjonsnivået innenfor klimapolitikken kan for eksempel være med på å påvirke økonomisk vekst 
og omstilling, befolkningsutviklingen osv. Politisk oppleves det at infrastruktur og samferdsel har fått 
økt fokus og økte midler.25 Dette gir bedre infrastruktur og fremkommelighet, men innebærer også 
en økt avgift i form av bompenger på mange strekninger. Samtidig har miljø fått et sterkere fokus, 
som blant annet kan føre til strengere krav til transporten – særlig i bynære strøk.26  

Fergefri E39 og andre betydelige forbedringer i vegnettet på Vestlandet vil redusere avstand til 
markeder fra ulike havne- og jernbaneterminaler. Kan bidra til å muliggjøre mer sentraliserte 
terminaler uten at distribusjonskostnadene øker tilsvarende. 

Politisk oppleves det at infrastruktur og samferdsel har fått økt fokus og økte midler.27 Dette gir 
bedre infrastruktur og fremkommelighet, men innebærer også en økt avgift i form av bompenger på 
mange strekninger. Samtidig har miljø fått et sterkere fokus, som blant annet kan føre til strengere 
krav til transporten – særlig i bynære strøk.28  

Økende midler til utbedring av veginfrastruktur styrker vegtransportens konkurransefortrinn. 
Utviklingen som har vært når det gjelder infrastruktur for godstransport har også påvirket 
utviklingen, der prioritering av veginfrastruktur over lengre tid har gitt vegtransporten fordeler på 
bekostning av godstransport på bane. For Vestlandet trekkes spesielt fergefri E39, men også øst-
vestforbindelser fram som prosjekt som vil gi bedre framkommelighet på veg. Samtidig gir planlagte 
investeringer i jernbane ikke virkninger av betydning for godstransporten, da satsingen her primært 
er for bedre framkommelighet for persontog. 

                                                           
25 I forslag til budsjett for 2019 er det satt av midler til oppfølging av Nasjonal transportplan 2018-2029, hvorav 
vegformål utgjør 57 prosent av totale midler i første seksårsperiode (2018-2023), jernbaneformål 35 prosent og 
kystformål tre prosent. De øvrige kategoriene er særskilte transporttiltak og nye NTP-tiltak. Totalt er det 
foreslått en økning i midler til Samferdselsdepartementet på 8 prosent fra saldert budsjett for 2018 til 
budsjettforslag for 2019. (Samferdselsdepartementet, 2018-2019). 
26 Blant de tre hovedmålene i Nasjonal transportplan er det å redusere klimagassutslipp ett, som vil gi føringer 
for bruk av midler innenfor samferdselssektoren (Samferdselsdepartementet, 2016-2017) 
27 I forslag til budsjett for 2019 er det satt av midler til oppfølging av Nasjonal transportplan 2018-2029, hvorav 
vegformål utgjør 57 prosent av totale midler i første seksårsperiode (2018-2023), jernbaneformål 35 prosent og 
kystformål tre prosent. De øvrige kategoriene er særskilte transporttiltak og nye NTP-tiltak. Totalt er det 
foreslått en økning i midler til Samferdselsdepartementet på 8 prosent fra saldert budsjett for 2018 til 
budsjettforslag for 2019. (Samferdselsdepartementet, 2018-2019). 
28 Blant de tre hovedmålene i Nasjonal transportplan er det å redusere klimagassutslipp ett, som vil gi føringer 
for bruk av midler innenfor samferdselssektoren (Samferdselsdepartementet, 2016-2017) 
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5. SCENARIER FOR GODSTRANSPORTEN PÅ VESTLANDET 

5.1. Scenariokryss 

Basert på de forutgående analysene av overordnede drivkrefter framstår følgende to faktorer som 
usikre og med stor betydning for framtidig godstransport: 

 Evnen til omstilling i næringslivet: I hvilken grad vil den økonomiske aktiviteten i landsdelen 
styrkes eller svekkes? 

 Teknologisk utvikling innen transportsektoren: Hvilke transportformer vil oppnå 
konkurransefortrinn med den teknologiske utviklingen som er ventet? 

Høy eller lav økonomisk aktivitet er ment å representere i hvilken grad næringslivet på Vestlandet 
klarer å omstille seg, det vil si å tilpasse seg endringer i samfunnet og økonomien. Den er avhengig av 
mange ulike faktorer og drivkrefter som virker inn i samlet produksjon og/eller samlet forbruk i 
regionen. Denne dimensjonen tegnes inn langs den loddrette aksen i scenariokrysset i Figur 5-1.  

Den teknologiske utviklingen skjer fort, men det er knyttet stor usikkerhet til hvordan denne vil slå ut 
i ulike transportformers konkurranseevne og dermed organiseringen av logistikk og transport av 
gods. Denne dimensjonen tegnes inn langs den horisontale aksen i scenariokrysset i Figur 5-1.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 5-1: Scenariokryss 
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5.2. Omstilling i næringslivet 

Som drøftet i kapittel 4.6 er det stor usikkerhet knyttet til hvordan omstillingen i næringslivet vil skje 
framover, både den generelle, kontinuerlige omstillingen som alltid pågår i næringslivet og behovet 
for å vri produksjonen mot nye markeder som følge av nedgangen i petroleumsnæringen. Hvordan 
omstilling i oljerelaterte næringer arter seg i framtiden anses å være en av de viktigste faktorene som 
avgjør om regionen kommer til å ligge «høyt» eller «lavt» langs den vertikale aksen i scenariokrysset 
(Figur 5-1), men oljerelatert omstilling er langt fra den eneste faktoren som vil kunne påvirke nivået 
av samlet økonomisk aktivitet i regionen.  

Et høyt nivå av økonomisk aktivitet vil inntreffe dersom næringslivet lykkes med å tilpasse seg nye 
rammebetingelser, det vil si dersom omstillingen er vellykket. Det betyr at arbeidskraft og 
kompetanse som eventuelt blir ledig eller som ikke lenger brukes i like stor grad i oljerelaterte 
næringer, flyttes til, eller får anvendelse i, annen virksomhet med høy produktivitet. Alternativt kan 
en slik situasjon inntreffe hvis nye, produktive jobber og næringsaktiviteter skapes gjennom 
innovasjon. I en slik situasjon vil for eksempel en eventuell nedgang i vekst eller økning i 
arbeidsledighet som følge av nedgang i oljerelatert aktivitet være kortvarig og/eller ikke dramatisk. 
Regionen vil følgelig ikke oppleve fraflytting, og veksten i befolkningen og økonomien vil være minst 
like stor som for landet i sin helhet.  

En viss grad av omstilling foregår i økonomien til enhver tid, og regionale forskjeller i styrken av 
underliggende drivkrefter bak omstilling kan derfor også påvirke det samlede produksjons- og/eller 
forbruksnivået i regionen. Dette kan skje parallelt med en eventuell omstilling pga. nedgang i 
oljerelatert virksomhet. Globalisering, teknologisk utvikling og omstilling til et mer klima- og 
miljøvennlig samfunn (se kapittel 4) kan hver for seg eller samlet påtvinge omstilling og dermed 
påvirke nivå på økonomisk aktivitet i regionen. Videre er det kjent at variasjon i oljeprisen er en viktig 
faktor i utviklingen av kronekursen, noe som igjen påvirker konkurranseevnen til norske virksomheter 
som konkurrerer på verdensmarkedet. En nedgang i oljeprisen og dermed investeringsnivå i olje- og 
gassnæringen og lavere aktivitet i leverandørindustrien, vil kunne gi positive virkninger for annen 
industri, og dette kan også være en drivkraft bak omstilling. 

Som for «oljeomstillingen», kan andre typer omstilling også være mer eller mindre vellykket. Dette 
kan minske eller forsterke utviklingen som ellers skjer i forbindelsen med «oljeomstillingen».  

I en situasjon med vellykket omstilling er det rimelig å forvente at etterspørselen etter godstransport 
vil øke. Denne økningen vil imidlertid kunne variere i styrke og retning avhengig av hvordan 
næringsstrukturen endres, det vil si, innenfor hvilke næringer produksjonen økes eller reduseres. I 
tillegg vil type gods naturlig avhenge av hvilke næringer som blir vekstnæringer i framtiden, noe som 
igjen kan påvirke hvilke transportformer som er mest aktuelle.  

5.3. Ny teknologi i transportsektoren 

Med utfordringene knyttet til klimagassutslipp og klimaendringer har det blitt et økende fokus på 
miljø, også innenfor godstransporten. Det har blant annet gitt et ønske om overføring av gods fra 
vegtransport til sjø- og banetransport, noe som ikke nødvendigvis vil presses fram om 
vegtransporten klarer å møte framtidens miljøkrav.29  

Nye teknologiske løsninger som utvikles i et marked der miljøvennlige løsninger stadig blir mer 
etterspurt kan påvirke konkurranseforholdet mellom ulike transportformer også for andre 
dimensjoner enn miljøkrav. Eksempelvis kan elektrifisering, det vil si utvikling av bedre og mer 
effektive batteri for el-lastebiler, el-båter og el-fly, være med på å endre de relative fordelene og 
ulempene forbundet med ulike transportmidler, både når det gjelder klimagassutslipp, arealbruk og 
andre miljøkonsekvenser, transportkostnader, framføringstid og/eller fleksibilitet.  

                                                           
29 Se Ekspertutvalget -teknologi og fremtidens transportinfrastruktur (2019) 
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Robotisering og automatiserte løsninger som er en del av digitaliseringstrenden på tvers av sektorer, 
kan gi nye løsninger for godsterminalene som muliggjør en mer effektiv omlasting av gods. I dag er 
det først på lengre avstander at intermodal godstransport er konkurransedyktig. Bane- og 
sjøtransport på kortere distanser er typisk for gods som ikke egner seg for transport på veg 
(eksempelvis bulktransport). Ny teknologi kan gjøre omlasting betydelig mindre kostbart og på den 
måten effektivisere bane- sjø- og lufttransporten. Dersom aktiviteten på jernbaneterminalene 
effektiviseres kan det gi styrket konkurranseevne for gods som skal fraktes mellom Bergensområdet 
og det sentrale Østlandet, og mellom Stavangerregionen og det sentrale Østlandet. For øvrige 
godsruter er det mindre sannsynlig at jernbanen har et potensial.30  

Virkninger for effektivisering av intermodale transportkjeder kan ytterligere forsterkes av gode IT-
verktøy og digitale løsninger som kan gjøre det lettere å optimalisere transportkjeder. 

I dag er det kun vegtransporten (bil, sykkel og gange – avhengig av type varer eller gods som 
distribueres) som er aktuell for distribusjonsruter. I framtiden kan man ha nye teknologiske løsninger 
som muliggjør alternative transportformer også her, der særlig bruk av droner har vært løftet fram 
som mulig transportform i framtiden. 

I tillegg til innovasjon og utvikling, vil drivkrefter som skatte- og avgiftspolitikk, subsidier og andre 
politiske virkemidler, samt markedets krav til godstransporten kunne påvirke hvilke teknologiske 
løsninger som utvikles. For å utvikle nye teknologiske løsninger for godstransporten må kapital 
investeres. Per nå er det usikkert hva som vil bli «vinneren» innenfor godstransport om 20-30 år. Her 
skisseres derfor to ulike utviklinger langs aksen for teknologisk utvikling, der èn framtidig situasjon vil 
gi en betydelig annen transportmiddelfordeling enn den man ser i dag. Det vil si at vegtransportens 
fortrinn vil svekkes, og andre transportformer ta markedsandeler fra vegtransporten. Alternativt vil 
vegtransporten holde sin posisjon i markedet, eller eventuelt styrke den, gjennom ny miljøvennlig 
teknologi som også bidrar til mer effektiv vegtransport. 

5.4. Scenarier for godstransport på Vestlandet 

Med scenariokrysset som vist over ender vi med fire ulike framtidsbilder for godstransporten på 
Vestlandet. Disse har ulike konsekvenser for blant annet arealplanleggingen, behov for infrastruktur 
og utfordringer knyttet til bærekraft i godstransporten. De fire scenariene har fått navnene «business 
as usual», «nye muligheter», «stagnasjon» og «ny organisering», og er kort oppsummert i figuren 
nedenfor.  

Scenarienes navn er ment å gi et raskt overblikk over hva de ulike framtidsbildene vil bety for aktører 
som skal legge til rette for en sikker, effektiv og miljøvennlig godstransport. Med «business as usual» 
kan man fortsette som før, med prioritering av et godt vegnett. «Stgnasjon» innebærer en situasjon 
der det ikke er store behov for investeringer i infrastruktur. «Nye muligheter» er navnet på scenariet 
med behov for nye løsninger for godstransporten i en situasjon med god økonomi og dermed gode 
muligheter for å investere og å møte behovene. I scenariet «ny organisering» er det behov for å 
tenke annerledes, da det er andre behov når det gjelder infrastruktur, men begrensede ressurser til å 
imøtekomme disse. 

                                                           
30 Jernbaneterminalene på Vestlandet er i dag lokalisert på Ganddal, Nygårdstangen og Åndalsnes. Terminalen 
på Nygårdstangen har for lav kapasitet og det er derfor ønskelig å flytte den ut av sentrum. Det er imidlertid 
ikke vedtatt konkrete planer for dette foreløpig. I dagens situasjon er særlig ledetiden en utfordring på 
Sørlandsbanen, fordi tidspunkt for lasting og lossing ikke er tilpasset dagens kundekrav (transport over natten 
og distribusjon tidlig på morgenen). Bergensbanen har i dag en betydelig andel av godstransporten mellom 
byområdene Oslo og Bergen, men her er kapasitet til å håndtere vekst i godsvolum en barriere. For gods på 
jernbane til Møre og Romsdal er imidlertid avstanden fra Åndalsnes til de store byene en utfordring. 
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Figur 5-2: Fire framtidsbilder for godstransport på Vestlandet 

 

Alle scenariene innebærer en videre utvikling med sterkere klimakrav fra myndigheter og markeder. 
Transportører som er i stand til å møte disse kravene med kostnadseffektive løsninger vil ha en 
relativt sterkere konkurranseposisjon på sikt. Det er også ventet at klimavennlige transportløsninger 
vil belønnes i skatte- og avgiftssystemet i framtiden. Med en videre utvikling med integrerte 
verdensmarkeder vil norske og vestlandske virksomheter møte tøff konkurranse på 
verdensmarkedet, også i konkurransen om arbeidskraft. Det vil være en utvikling med en aldrende 
befolkning og videre sentralisering med relativt sterkere vekst i og rundt de større byene.  

Trendene som er ventet å vedvare uavhengig av utfall av omstilling i næringslivet og teknologiske 
nyvinninger innenfor transportsektoren, vil likevel være med å påvirke utviklingen i de fire 
scenariene, ved at de forsterker eller svekker virkningen av de ulike mekanismene som er «i spill». 
Det er derfor viktig å ha med seg alle de sentrale drivkreftene presentert i kapittel 4 i den videre 
diskusjonen av mulige framtidsbilder for godstransporten på Vestlandet.  

For hvert scenario beskrives nedenfor én mulig utviklingsbane samt hva den kan bety for framtidens 
godstransport på Vestlandet og hvordan det kan legges til rette for både en miljøvennlig og en 
effektiv godstransport.  

  

BUSINESS AS USUAL

En framtid der vegtransporten fremdeles 
har en sterk posisjon i markedet for 

godstransport. Samtidig har økonomisk 
vekst og økt velferd bidratt til 

befolkningsvekst og betydelig vekst i 
godsvolum, både eksport og import. Til 

tross for teknologisk utvikling som gir mer 
miljøvennlig vegtransport er dette en 
framtid med flere utfordringer for en 

bærekraftig godstransport.

NYE MULIGHETER

En framtid der den økonomiske veksten og 
velferdsøkningen fortsetter og gir vekst i 

både bosetting og etterspørsel etter varer 
og tjenester. En vellykket omstilling bidrar 

også til økt eksport. Den teknologiske 
utviklingen har endret 

konkurransesituasjonen i 
godstransportmarkedet, og andre 

transportformer vinner markedsandeler. 
Det innebærer en ny måte å organisere 
godstransporten med konsekvenser for 

arealplanleggingen. 

STAGNASJON

En framtid der næringslivet ikke har klart å 
tilpasse seg nye rammebetingelser og krav 

i markedet, som gir lavere velstand, 
nedgang i folketall og dermed mindre 

etterspørsel etter godstransport. 
Teknologisk utvikling har bidratt til å 

effektivisere vegtransporten, som 
fremdeles er konkurransedyktig mot andre 

transportformer. 

NY ORGANISERING

En framtid med nedgang i økonomisk 
aktivitet, velferd og etterspørsel etter 

godstransport. Samtidig har det vært en 
teknologisk utvikling som styrker bane-, 

luft- og sjøtransportens konkurranseevne -
på bekostning av vegtransporten. Det 

betyr at det, tross nedgang i godsvolum, er 
behov for endringer i arealplanlegging og 

tilrettelegging for godstransport og -
håndtering. 
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5.5. BUSINESS AS USUAL 

Framtidsbildet «Business as 
usual» innebærer fortsatt 
sterk vekst i næringsliv, 
sysselsetting og bosetting på 
Vestlandet – slik vi har sett 
de siste tiårene. Næringslivet 
har hatt en vellykket 
omstilling som gir høy 
økonomisk aktivitet i 
landsdelen. Dette trekker til 
seg både investorer og 
arbeidskraft. I denne situasjonen øker etterspørselen etter godstransport fram mot 2045, både fordi 
næringslivet øker sin eksport ut av landsdelen, men også fordi befolkningen vokser og får styrket 
kjøpekraft. Dette gir igjen en økning i samlet etterspørsel etter varer og tjenester til husholdninger og 
offentlig sektor.  

En vellykket omstilling innebærer en omstilling i retning en mer kunnskapsbasert økonomi.31 Det 
betyr en økning i aktiviteten og sysselsettingen i kompetansearbeidsplasser, eksempelvis innenfor 
andre deler av industrien der Vestlandet har sine komparative fortrinn. Omstilling i næringslivet vil 
påvirke transportmiddelfordelingen. En nedgang i aktiviteten på norsk sokkel vil her fortsatt bidra til 
redusert etterspørsel etter sjøtransport, alt annet likt.32  Det vil fortsatt være behov for import av 
forbruksvarer, og videre vekst i sysselsetting, bosetting og velferd bidrar til å øke den samlede 
importen til landsdelen. Med sterk vekst i bosetting vil forskjellen i styrkeforholdet mellom Østlandet 
og Vestlandet reduseres, og tyngdepunktet på Østlandet blir relativt svakere. Betydningen av økt 
aktivitet i næringslivet i stedet for en mislykket omstilling og nedgang, kan illustreres med lav og høy 
forventet befolkningsvekst i SSB framskrivinger (jf. kapittel 4.6). 

I scenariet «business as usual» bidrar den teknologiske utviklingen i transportsektoren til å videreføre 
vegtransportens konkurranseevne. Vegtransporten forblir fleksibel, effektiv og pålitelig som 
transportform, men møter nye miljøkrav i markedet. Vegtransporten er slik mer miljøvennlig enn i 
dag og med løsninger som krever mindre ressursbruk – både i planlegging av logistikken og 
framføring av gods. Selvkjørende biler og it-løsninger som planlegger fra produksjon til leveranse er 
en del av den nye godstransporten på veg. Styrket konkurranseevne for vegtransporten gir økte 
markedsandeler på veg. Aktiviteten på norsk sokkel går ned og dermed også etterspørselen etter 
sjøtransport, men denne virkningen balanseres ved at det samlede godsvolumet øker og dermed gir 
bedre muligheter for konsolidering av gods for sjøtransport.  

Fra forbrukersiden kan nye digitale løsninger og delingsøkonomien bidra til flere dør-til-dør-
leveranser, økt etterspørsel etter tjenester fra husholdningene og dermed større behov for 
distribusjonsruter. Koordinering mellom ulike leverandører kan være et utfall, der ulike varer og 
tjenester leveres samlet ut til forbrukere.  

Til tross for mer miljøvennlige løsninger for godstransport på veg i dette framtidsbildet, vil det likevel 
være en utfordring knyttet til miljø og klima. En økning i produksjon, forbruk og volum transportert 
bidrar til økte utslipp, selv om utslipp per tonn transportert går ned. Ved økte markedsandeler for 
vegtransporten vil det gi økte trafikale utfordringer, noe som også har negative miljøkonsekvenser.  
Den økte etterspørselen etter godstransport vil slik bidra til å forsterke de utfordringer som er i 
tettbygde områder, og særlig i de store byene. 

                                                           
31 Se NOU 2016:3: Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. 
32 Et eksempel på dette er nedgangen i sjøtransportens andel av godstransport fram mot 2014 som følge av 
nedgangen i oljeproduksjon på norsk sokkel. Det var altså ikke en nedgang i sjøtransport som følge av endrede 
konkurranseforhold mellom transportformer og overføring av gods til veg (Avinor mfl, 2019). 

Figur 5-3: Illustrasjon av scenario «Business as usual». Diagram i 2045 er kun 
en illustrasjon av retningen utviklingen går, og ikke estimat basert på 
prognoser. 
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Mer effektive løsninger for godstransport bidrar til å redusere transportkostnader, noe som igjen kan 
styrke produktivitetseffekter, gi økt økonomisk aktivitet men samtidig svekke den relative 
konkurransekraften til lokale produsenter. Reduserte transportkostnader bidrar altså til å styrke 
trenden med globalisering fordi transaksjonskostnadene ved handel over lange avstander reduseres. 

En teknologisk utvikling i favør av vegtransporten vil medføre at veksten i godstransport skjer ved økt 
transport på vegnettet. Det vil være i form av mer miljøvennlige kjøretøy som vil møte framtidens 
miljøkrav. Samtidig vil det være med teknologi som eliminerer utfordringene knyttet til tilgang på 
sjåfører. Med bedre vegnett kan det innebære lengre kjøretøy med større kapasitet og autonome 
kjøretøy. Autonome kjøretøy kan kjører tettere, og vil derfor bidra til økt kapasitet på godstransport 
uten tilsvarende behov for vegutbygging og nedbygging av areal. 

Utviklingen i nasjonal politikk med relativt store investeringer i samferdsel vil legge til rette for mer 
transport på veg. Samtidig vil utfordringene i tettbygde strøk forsterkes. Dette vil gi behov for tiltak 
for å legge til rette for en effektiv og sikker distribusjon av gods i byområdene og andre tettsteder. 
Med autonome kjøretøy og automatiserte løsninger for omlasting vil en mulighet være bruk av 
mindre kjøretøy som lettere kommer til i smale gater.   

Trafikale utfordringer i sentrale områder i tillegg til strengere begrensninger. Økt fokus på klima og 
innføring av bilfrie områder i sentrum av byene kan gi ytterligere utfordringer med distribusjon langs 
vegen.  

I dette framtidsscenariet vil det være behov for bedret veginfrastruktur og økt kapasitet i 
logistikknutepunkt på Vestlandet. Et mer effektivt vegnett kan redusere behovet for antall 
logistikknutepunkt, og sentralisering vil bidra til et mer konsentrert marked langs Vestlandskysten. 
Med høy økonomisk aktivitet vil det være bedre muligheter for større investeringer i større 
infrastrukturprosjekt, og økt befolkning på Vestlandet relativt til andre deler av landet vil bidra til å 
styrke landsdelens sjanser til å nå fram i konkurransen om statlige midler.   
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5.6. NYE MULIGHETER 

Framtidsbildet «Nye 
muligheter» innebærer en 
utvikling der næringslivet 
har tilpasset seg endringer i 
markedet. Det har vært en 
vellykket omstilling, og er 
fortsatt høy aktivitet i 
økonomien på Vestlandet 
med vekst i velferd. Det er 
et stort behov for 
godstransport, både i form 
av eksport ut av landsdelen, import til landsdelen og distribusjon internt i landsdelen.  

Sammen med en generell vekst skapes press på eksisterende infrastruktur, både som følge av 
befolkningsøkning, persontransport og godstransport. Den teknologiske utviklingen innenfor 
transportsektoren gir samtidig nye muligheter for godstransport, særlig innenfor sjø- og 
lufttransport. Dette gir behov for en annen infrastruktur for lasting, lossing og distribusjon enn i 
dagens situasjon. Miljøvennlige energiløsninger (el og hydrogen) og autonome fartøy møter 
framtidens miljøkrav og gir samtidig en mer fleksibel, effektiv og pålitelig godstransport til sjøs og i 
luften sammenlignet med dagens situasjon.  

I dette scenariet taper vegtransporten markedsandeler til andre transportformer, i hovedsak sjø- og 
lufttransport. Lufttransport med el-fly er både billig, effektivt og i tråd med framtidens miljøkrav. 
Lufttransport i form av droner kan også brukes i distribusjon uten å belaste vegnettet. Sjøtransport 
med autonome fartøy og miljøvennlig drivstoff gir muligheter for sjøtransport til lave kostnader og 
hyppig frekvens også med mindre godsvolum.  

Sterk vekst i etterspørsel etter godstransport styrker mulighetene for å konsolidere gods, som 
ytterligere styrker sjøtransportens konkurranseevne for transport av konteinere, annet stykkgods og 
godshengere/semihengere. Med større volum, både som følge av bedre teknologi for sjøtransport 
(som autonome skip og automatiserte havneterminaler) og økt etterspørsel etter samlet 
godstransport, kan regulariteten på sjøtransporten bedres. 

Fortsett press på tettbygde strøk og byene bidrar til ytterligere trafikale utfordringer. I tillegg til 
strengere krav til vegtransport i sentrumsområder kan dette føre til økt distribusjon på nattestid eller 
andre nye løsninger for distribusjon, eksempelvis bruk av droner (lufttransport). 

Med vekst i godstransporten vil negative konsekvenser for miljøet forsterkes. Det samme vil press på 
eksisterende infrastruktur og utfordringer med framkommelighet i og rundt byer og tettsteder.  

En overgang til luft- og sjøtransport gir nye muligheter for organisering av godstransporten på 
Vestlandet. Landsdelen har mange flyplasser sett i forhold til folketallet, som gir et godt 
utgangspunkt for økt godstransport i luften. Muligheter for el-fly kan muliggjøre en billigere og mer 
effektiv godstransport også langs kysten ved bruk av lufttransport. Med nye løsninger for 
sjøtransporten med miljøvennlige løsninger for drivstoff (eksempelvis elektrisitet og utbygging av 
infrastruktur for landstrøm) kan sjøtransporten sørge for transport langs kysten og ut av landet også 
for gods som ikke egner seg for lufttransport.  

Som for flyplasser er det også god dekning av havner langs kysten, men med varierende infrastruktur 
til og fra havnene. Økt sjøtransport vil derfor måtte innebære en utbedring av vegnettet og 
næringsareal rundt havnene.  

Bruk av sjøtransport og lufttransport innebærer relativt små konsekvenser for miljø i form av 
nedbygging av areal, sett opp mot alternativer med brede motorveger med høy hastighet eller 

Figur 5-4: Illustrasjon av scenario «Nye muligheter». Diagram i 2045 er kun en 
illustrasjon av retningen utviklingen går, og ikke estimat basert på prognoser. 
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utbygging av nye jernbanelinjer, som begge krever relativt rette linjer og dermed ikke gir rom for 
tilpasning til miljø og landskap i samme grad som dagens vegnett og jernbane på Vestlandet. 

Det skjer en del utvikling og testing av ny teknologi, både innenfor vegtransporten og sjøtransporten. 
En forutsetning for at det skal utvikles og tas i bruk ny teknologi er en forventning om at det er et 
marked for det. Det å satse på ny teknologi innebærer som oftest en betydelig investering og i noen 
tilfeller omorganisering av egen virksomhet. Det er kostbart. I strategiske valg, som valg av 
lokalisering, spiller forventninger en stor rolle, blant annet forventninger til politiske virkemiddel og 
insentivordninger, samt hva som vil etterspørres i markedene. 

I dette framtidsscenariet vil det være behov for store endringer i infrastrukturen for godshåndtering. 
Blant annet vil det være behov for økt kapasitet på terminalområder og logistikknutepunkt, også for 
tilgang på næringsareal og utbedring av vegnett rundt terminalområdene. Økt andel luft- og 
sjøtransport sammen med en vekst i totalt godsvolum fraktet gir behov for investeringer i havner og 
lufthavner. Sentraliseringstrenden og høy økonomisk aktivitet vil bidra til et mer konsentrert marked 
langs Vestlandskysten, samt bedre muligheter for å finansiere utbedringer av infrastruktur.   
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5.7. STAGNASJON  

Framtidsbildet 
«Stagnasjon» innebærer 
en utvikling der 
næringslivet ikke klarer å 
omstille seg, som igjen vil 
føre til nedgang i 
økonomisk aktivitet, 
sysselsetting og bosetting 
i landsdelen.  

En nedgang i bosetting vil 
forsterke de negative 
virkningene av en stadig aldrende befolkning. Manglende arbeidsinnvandring og nettofraflytting av 
unge voksne vil gi en større andel eldre på Vestlandet. Samtidig vil et svekket næringsliv kunne bidra 
til å forsterke sentraliseringen, der arbeidssøkende i større grad må til de større byene eller østover 
for å få arbeid.33 

Med lav økonomisk aktivitet kan det ventes en nedgang i næringslivets etterspørsel etter 
godstransport. Samtidig vil det være lavere sysselsetting, lavere lønnsvekst og dermed også lavere 
kjøpekraft og etterspørsel etter konsumvarer fra husholdningene. En situasjon med mindre vellykket 
omstilling kan føre med seg vedvarende høy arbeidsledighet, lav sysselsetting, lav lønnsvekst og/eller 
betydelig nettofraflytting fra regionen. Inntekten, kjøpekraften og forbruket til den enkelte 
husholdningen vil i beste fall vokse svakt og ikke holde takt med resten av landet. Samtidig vil 
fraflytting kunne bety en nedgang i befolkningen og dermed en nedgang i samlet produksjon og 
forbruk i regionen. Samlet mengde gods på veien både til og fra regionen vil i en slik situasjon kunne 
forventes å bli mindre, alt annet likt.  

Med svekket kjøpekraft i husholdningene og offentlig sektor vil det også være en lavere import av 
konsumvarer, og næringslivet vil i mindre grad etterspørre transport av gods inn, ut og internt i 
landsdelen. 

Den teknologiske utviklingen innenfor transportsektoren gjør at vegtransporten beholder og 
muligens styrker sin posisjon/markedsandel. Sammenlignet med «Business as usual» vil imidlertid 
andelen vegtransport styrkes mer som følge av at godsvolumene går ned – og det da er større 
utfordringer med å få konsolidert godsvolum til effektiv transport med på sjø. 

Den teknologiske utviklingen innenfor transportsektoren skjer uavhengig av utviklingen på 
Vestlandet, men den svake økonomiske utviklingen kan svekke Vestlandets mulighet til å holde følge 
med utviklingen. Nyvinninger i form av ny teknologi vil kreve kapital og investeringer for å 
implementere, noe det ikke er gitt vil være mulig for Vestlandet i dette scenariet. Mer miljøvennlige 
kjøretøy vil likevel kunne frakte gods på vegene på Vestlandet, da de store transportørene opererer 
internasjonalt og ikke er avhengig av næringsutviklingen på Vestlandet alene. Dette vil kunne gi mer 
miljøvennlige kjøretøy også på Vestlandet og dermed lavere utslipp per km. Sammen med en 
nedgang i totalt godsvolum fraktet vil det gi betydelig lavere utslipp fra godstransport i landsdelen 
sammenlignet med scenariet «Business as usual». Investeringer i nye teknologiske løsninger blant 
annet for godsterminaler og mer effektiv håndtering og omlasting av gods kan imidlertid blir mer 
krevende i dette scenariet. 

Med vegtransport som viktig godsleverandør vil det fremdeles være behov for et godt vegnett,det vil 
si mulighet for effektiv og sikker transport på vegene, både langs kysten og på fjellovergangene. 
Behov for nye eller utvidede veier vil imidlertid ikke være til stede. Det kan være et behov for 
oppgradering av dagens vegnett, som kan være en utfordring med betydelig nedgang i økonomisk 

                                                           
33 Mulig utvikling er eksemplifisert i alternativet for lav vekst i SSBs befolkningsframskrivinger i kapittel 4.6. 

Figur 5-5: Illustrasjon av scenario «Stagnasjon». Diagram i 2045 er kun en 
illustrasjon av retningen utviklingen går, og ikke estimat basert på prognoser. 
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aktivitet, lavere betalingsvillighet (i form av brukerfinansiering) og lavere overføringer til offentlig 
sektor.  
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5.8. NY ORGANISERING  

Framtidsbildet «ny 
organisering» innebærer en 
utvikling der andre 
transportformer tar 
markedsandeler på 
bekostning av 
vegtransporten. Særlig sjø- 
og lufttransport blir mer 
konkurransedyktig.  

Samtidig er det relativt lav 
økonomisk aktivitet og lavere 
etterspørsel etter godstransport fra næringsliv, husholdninger og offentlig sektor. En svekket 
kjøpekraft gir lavere import av konsumvarer, og lavere produksjon i næringslivet bidrar også til en 
nedgang i eksporten av gods fra Vestlandet. Sammenlignet med utvikling i 
transportmiddelfordelingen i «Nye muligheter» gir nedgangen i godsvolum en lavere overføring fra 
vegtransport til sjø- og lufttransport. 

Lavere sysselsetting gir lavere nettoflytting (både innenlands flytting og innvandring). Dette gir 
nedgang i bosetting på Vestlandet og styrker trenden med sentralisering i landsdelen og mot det 
sentrale Østlandet. 

Det er en teknologisk utvikling i transportsektoren som gjennom mer miljøvennlige energiformer 
(eksempelvis el og hydrogen) styrker sjø- og lufttransportens konkurranseevne, men det kan bli 
krevende for næringen på Vestlandet å holde følge med utviklingen i den grad det krever større 
investeringer. I tillegg effektiviseres intermodal transport gjennom automatisering av terminaler og 
bedre it-løsninger for planlegging av transportkjeder.  

Miljøvennlige energiløsninger og autonome fartøy møter framtidens miljøkrav og gir samtidig 
fleksibel, effektiv og pålitelig godstransport. For at Vestlandet skal kunne ta del i dette kreves derfor 
en ny organisering av godstransporten. Sjø- og lufttransporten vil ha en styrket konkurranseevne sett 
opp mot dagens situasjon, men med en nedgang i økonomisk aktivitet vil det være utfordrende å 
konsolidere godsvolum for god regularitet på transporttilbudet. Med lavere vekst på Vestlandet vil 
landsdelen svekkes, og skjevheten mot markedet på Østlandet vil forsterkes. Det kan gi muligheter 
for økt transport på bane som følge av en sterkere sentralisering av lagerstruktur.  

Som for scenariet «nye muligheter» vil en utbytting av ny teknologi for godstransport innebære økt 
bruk av havner og lufthavner, men med betydelig lavere volum totalt sett. Det kan forutsette en 
reduksjon i antall havner for å konsolidere gods. Behov for utbedring av vegnett rundt havnene og 
lufthavnene vil derfor være mindre i dette scenariet, men for å konsolidere gods vil det være behov 
for bedre vegnett langs kysten. 

Figur 5-6: Illustrasjon av scenario «Ny organisering». Diagram i 2045 er kun 
en illustrasjon av retningen utviklingen går, og ikke estimat basert på 
prognoser. 
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6. OPPSUMMERING 
 

Framtiden er usikker. Planlegging for effektiv, sikker og miljøvennlig godstransport er krevende, blant 
annet fordi det er flere usikre drivkrefter, og man derfor ikke kjenner behovet eller etterspørselen i 
framtiden.  

I denne rapporten er det skissert fire ulike framtidsbilder for godstransporten på Vestlandet. Disse 
tar utgangspunkt i dagens situasjon, kjente trender og kunnskapsinnhenting fra næringslivet i 
forbindelse med godskartleggingen i 2018.  

Landsdelen har en lang kyst med mange havner, men også en rekke små og noen større flyplasser. 
Topografien er utfordrende når det gjelder utbygging av infrastruktur, og vegnettet er dermed av 
varierende kvalitet. Utbedringer av infrastruktur er kostnadskrevende, og bosetting og næringsliv i 
landsdelen er spredt – noe som i mange tilfeller begrenser samfunnsøkonomisk nytte av ny 
infrastruktur. Sentraliseringen påvirker Vestlandet, som resten av landet. Byregionene vokser mens 
en rekke distriktskommuner sliter med fraflytting. Samtidig er næringslivet fremdeles avhengig av 
landsdelens naturgitte ressurser, med utnytting av havet, fjordene, fjellet og vannressurser.   

Det er et nasjonalt mål at transportpolitikken skal sikre «Et transportsystem som er sikkert, fremmer 
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet» i framtiden (Meld. St. 33, 2016-2017, s 
10). I tillegg til utfordringer vi kjenner i dag, blir det å tilrettelegge for godstransporten i framtiden 
ytterligere kompleks ved at det er svært usikkert hvilken infrastruktur og kapasitet det vil være behov 
for. Formålet med en scenarioanalyse, som gjennomført her, er å peke på noen mulige, ulike 
framtidsscenario, slik at strategiske vurderinger som grunnlag for planleggingen kan tar hensyn til 
denne usikkerheten om framtiden.  

Samtidig vil planlegging og utbygging av infrastruktur påvirke konkurransesituasjonen mellom de 
ulike transportformene, men man kan risikere å investere i infrastruktur som ikke møter framtidens 
behov.  

Med teknologisk utvikling i alle scenarier kan det gis inntrykk av at det i alle framtidsscenarier er løst 
utfordringen knyttet til klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser av godstransport. Til 
tross for at det er forventninger til nye teknologiske løsninger som kan erstatte blant annet fossilt 
drivstoff i de ulike transportmidlene vil det likevel være knyttet miljøkonsekvenser til 
godstransporten. Den vil imidlertid sannsynligvis være ulik avhengig av hvilket scenario man ser på. 

Det er forventet en utvikling i teknologi innenfor flere områder, også transportsektoren. Det er 
imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvordan denne utviklingen vil slå ut for konkurransesituasjonen 
mellom ulike transportformer: veg-, sjø-, luft- eller jernbanetransport. Det vil også være av stor 
betydning for etterspørsel etter godstransport med ulike transportformer, og dermed for planlegging 
og utbygging av infrastruktur. 

Næringslivet omstiller seg etter endringer i verdensmarkedet. Med et høyere lønnsnivå i Norge enn 
de land vi konkurrerer mot er det nødvendig med en omstilling til en kunnskapsbasert økonomi der 
produktivitetsveksten er sterk. Dette er en forutsetning for å kunne beholde et høyt velferdsnivå, 
særlig med en aldrende befolkning. 

Transportbehovet for Vestlandet vil avhenge sterkt av omstillingstakten og -retningen for 
næringslivet i landsdelen. For å møte klimautfordringene vil også den teknologiske utviklingen i 
transportsektoren være sentral. Selv i scenarier som er optimistiske med tanke på direkte utslipp fra 
godstransporten vil det være betydelige utslipp i et livsløpsperspektiv. Ikke minst vil utskifting av 
materiell, uansett transportform, innebære betydelige utslipp. Utbedring av infrastruktur gir negative 
miljøkonsekvenser i form av nedbygging av areal, der det å imøtekomme krav til lavere utslipp i 
sentrumsområder kan gi økte utslipp totalt sett når stor godsvolum fraktes til terminaler utenfor de 
store byene.  
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