
 

Drivkrefter og 
utviklingstrekk 
Analyse- og strategifase 
Hovednotat 31. oktober 2014 



 



Forord 
 
Som del av strategiarbeidet for Nasjonal transportplan 2018-2027 har transportetatene utredet flere 
tema som vil være del av bakgrunnen for arbeidet med plangrunnlaget. Premissene og hvilke tema 
som er utredet framgår av Samferdselsdepartementet sin ”Retningslinje 1 for transportetatenes og 
Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2027”. 
 
Til å gjennomføre arbeidet med drivkrefter og utviklingstrekk bak utvikling av transportbehovet, ble 
det etablert en prosjektgruppe som har bestått av: 

Jon Inge Lian, Avinor 
Tor Nicolaisen, Jernbaneverket, leder 
Sjur Helseth, Jernbaneverket 
Claus W. Kamstrup, Kystverket 
Therese Ustvedt, Statens vegvesen 

 
Det foreliggende notat dokumenterer innledende arbeid med beskrivelse og analyse av sentrale 
variable og EUs transportpolitikk. 
 
Innholdet i notatet står for utredningsgruppens regning. 
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1 Bestillingen og sammenhenger 
 
Innretningen av det samlete arbeidet med “Drivkrefter og utviklingstrekk” er beskrevet i R1. 
Dokumentasjonen i det foreliggende notatet er svar på deloppgavene: 

1. Oppdatering av tallmaterialet som omhandler framskrivning av befolknings- og 
inntektsutvikling og demografi, og forventet betydning for arealbruk, reisemønster og 
transportarbeid. 

2. Framstilling av EUs transportpolitikk for de ulike transportformene, spesielt utviklingen av 
TEN-T-nettet og satsingen på jernbanekorridorer for godstrafikk. Jernbanestrekningen Oslo-
Stockholm-Palermo er den strategisk viktigste for Norge. 

 
Sammenhenger mellom drivkreftene påvirker transportbehovet 
Samlet transportomfang og valg av transportmiddel påvirkes av en rekke egenskaper, blant annet 
befolkningens størrelse, alderssammensetning og bosettingsmønster, økonomisk og teknologisk 
utvikling. I vedlegget er det vist en figur som viser denne kompleksiteten. 
 
Kompleksitet og usikkerhet ved driverne skaper behov for bruk av framsynsanalyse 
Det er usikkerheter ved utviklingen i drivkreftene, som igjen skaper utfordringer for grunnlaget for 
planlegging av grep og tiltak i NTP. Sammen med nødvendigheten av å håndtere utfordringer for 
transportsektoren knyttet til kapasitetsutvikling og en mer balansert satsing på de ulike 
transportformene, der klimautfordringene i økende grad legger føringer, medfører dette behov for å se 
på alternative fremtidsbilder med tilhørende strategier, bruk av virkemidler og tiltak. Selv om 
innretningen for NTP er en primær planperiode på 4 år og med en langsiktig periode på 6 år deretter, 
vil det være interessant å analysere, drøfte og vurdere utviklingen av driverne i tidsperspektiver som 0-
5 år (Mikrotrender1), 5-15 år (Makrotrender), 15-30 år (Megatrender) og 30 år + (Gigatrender). 
 
 

2 Internasjonale forhold 
 

2.1 Globalisering 
Globalisering er en utviklingstrend som preger moderne samfunn. Den kjennetegnes av geografisk 
spredte aktiviteter som organiseres i komplekse transnasjonale produksjonsnettverk. Dette skaper 
behov for økt personkontakt, samtidig som den internasjonale turismen også er økende. Disse 
utviklingstrekkene er drivende for både gods- og persontransporter. 
 
Produktutvikling, produksjon og sammensetting av endelig produkt kan foregå i ulike land og kundene 
kan befinne seg over hele verden. Drivkreftene bak globaliseringen er ønsker om å: 

• Utnytte kostnadsforskjeller mellom land 
• Oppnå globale stordriftsfordeler og utøve global markedsmakt 
• Dra fordeler av økende spesialisering og oppsplitting av produksjons-/verdikjeder 

 
Verdenshandelen er femdoblet de siste 30 år. Handelen vokser raskere enn BNP. I følge WTO vokste 
verdenshandelen med 3,5 pst. per år i periode 20005-2012, mens BNP vokst med 2 pst. per år i samme 
periode. Verdien av verdenshandelen tilsvarer 55-60 pst. av samlet BNP i verden. Viktige 
forutsetninger for økt verdenshandel er nedbygging av handelshindre (frihandelsavtaler og lavere 
tollsatser) og billigere, mer effektive og mindre kompliserte transporter. Det er særlig tre forbedringer 
som har vært viktig på transport- og kommunikasjonssiden2: 

• Jetflyet 
• Containeren 
• Telekommunikasjoner 

1 En av flere måter å dele inn fremtiden på og med tilhørende begrep/terminologi. 
2 World Bank 2009. World Development Report. Reshaping Economic Geography 
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Containeren bidrar til standardisering i varetransporten og kobles ofte til faste ruter med lave 
kostnader i alle operasjoner av godshåndteringen. Utviklingen går mot stadig større og effektive 
containerskip i oversjøiske transporter og en konsentrasjon av rutene. Det skapes imidlertid noen 
utfordringer ved at det er ulikheter i standarden for noen typer sjø- og landbaserte containere.  
 
Telekommunikasjoner gjør at godset kan følges på ferden og skaper sikkerhet for varesender og -
mottaker. Mer viktig er likevel at telekommunikasjoner generelt er blitt en forutsetning for økonomisk 
samhandel. Planlegging, dokumenter, avtaler, kravspesifikasjoner og markedsføring – alt kan sendes 
over nettet. Framvekst av jetfly har gjort langdistanseflygning billigere, raskere og mer komfortabelt. 
Det er blitt lettere for bedrifter å kommunisere på tvers av land og kontinenter. Ansikt-til-ansikt-
kontakt er en forutsetning for å bygge opp tillit og å utvikle og vedlikeholde forretningsrelasjoner og 
kan ikke erstattes av IKT, spesielt ikke i samarbeid på tvers av land og kulturer. 
 
Den økende økonomiske integrasjonen mellom land og de økt kommunikasjonsmulighetene bidrar til at 
konkurransen blir sterkere og at innovasjoner spres raskere enn før. Oppsplitting av verdikjeden fører til 
økt omfang av produksjon av innsatsvarer som må leveres «just-in-time». Multinasjonale selskaper 
utgjør en stadig økende del av dette og har utviklet globale strategier for produksjon og distribusjon av 
varer. 
 
Transportmessige konsekvenser 
Økt spesialisering og lokalisering av produksjon til mange land øker transportomfanget og påvirker 
hele logistikksystemet. De store logistikkbedriftene har stadig blitt større og har en strategi om å være 
tilstede i flere markedssegmenter og dekke hele verden med tjenester. Logistikkonsernene dekker i 
økende grad hele transportkjeden (og verdikjeden) og opererer med just-in-time transport for å unngå 
unødvendig kapitalbinding i lager.  
 
Det foregår en sentralisering av lagre. Dette sammen med bedre veger bidrar til at distribusjon foregår 
over stadig større avstander. I Norge har det vært en sterk sentralisering av engroshandelen til 
Osloregionen.  
 
Oslofjorden er dominerende som importsted for import av konsumvarer som kommer med skip. En 
økende andel kommer imidlertid med bil over grensen. Fra 2004 til 2013 er vogntogtrafikken over 
Svinesund økt med 40 pst. til nær 2500 lastebiler per døgn.  Hele 40 pst. av vogntogene kommer fra 
Øst-Europa, mens under 10 pst. er norske3. Det kommer også en del gods til Norge over Gøteborg og 
Trelleborg havn og derfra med bil og tog. Import av gods med lastebil har økt med 4 pst. per år i 
perioden 2000-2013 og økning fra land utenfor Norden har vært på 8 pst. per år. Import med skip er 
fortsatt dominerende pga. store mengder bulktransporter. 
 
På eksportsiden er skip dominerende med over 85 pst. av mengdene, bl.a. pga. av olje- og gasseksport. 
Eksport med lastebil har likevel økt med 4 pst. per år de siste 10-15 årene. 
 
Flyfrakt står for 6-7 pst. av import- og eksportverdien, men utgjør små mengder. Hoveddelen av 
flyfrakt til oversjøiske markeder går med bil over grensen for videre transport med fly fra et større 
luftfartsknutepunkt i EU. 
 
Oppsplitting av verdikjeder med økende bruk av underleverandører, stadig kortere produksjonssykluser 
og økt kunnskapsinnhold i produksjonen gjør at personkontakt og samarbeid blir stadig viktigere. Med 
globalisering skjer dette over stadig større avstander og gjør flytransport uunnværlig. Også for ferie- og 
fritidsreiser går utviklingen i retning av stadig lengre reiser, der det blant annet er sterk vekst i 
interkontinentale flyreiser. Økt kjøpekraft i Asia underbygger en slik utvikling. 
 
Næringsutvikling i Norge 
Globalisering og et mer kunnskapsbasert samfunn bidrar til vekst innenfor kompetanseintensive 
næringer. Forskning og utvikling, IKT, finansiell og forretningsmessig tjenesteyting utgjør nå i 

3 Rambøll 2013: Missing link. 
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underkant av 20 pst. av sysselsettingen. Hovedtyngden av kompetanseintensiv sysselsetting er 
lokalisert i storbyene. Veksten i sysselsetting på 2000-tallet har også vært sterk i offentlig sektor, 
spesielt i utdanning og helse- og omsorgssektoren.  
 
Ressursbaserte næringer (mineraler, olje, fisk osv.) og industri har over tid utgjort en synkende andel 
av sysselsettingen. Cirka ¾ av sysselsettingen er knyttet til tjenester mot folk og næringsliv. Med 
økende mobilitet er tjenestenæringene, både private og offentlige, i økende grad sentralisert og 
betjener større omland, samtidig som de kan oppnå produksjons- og markedsmessige stordriftsfordeler 
(kan bl.a. gi et bedre og mer variert tilbud). 
 
2.2 EUs transportpolitikk 
EUs hvitbok4 om transport ble lagt fram i 20115, er gyldig mot 2020 og beskriver visjonen, målene og 
tiltakene for transportsektoren. Her slås det fast at effektiv og miljøvennlig transport er en forutsetning 
for økonomisk vekst i EU-regionen og for et bærekraftig samfunn. De overordnede målene er et 
transportsystem som understøtter økonomisk framgang, bidrar til økt konkurransedyktighet, sikrer 
mobilitet av høy kvalitet og utnytter ressursene effektivt. Målet er å redusere oljeavhengigheten og 
redusere klimagassutslipp, samtidig som mobiliteten ikke reduseres. Som del oppfølgingen av 
hvitboken fastslår EU i 2014 at: 

• Transportsektoren skal gjøres langt mer miljøvennlig, 
o 60 pst. kutt i klimautslipp i 2050 i forhold til 1990 
o “Greening of transport”6 blir en stor utfordring 

• men ikke på bekostning av samfunnets mobilitet 
o Transport er avgjørende for gjenskaping av økonomisk vekst 

• ”Modal shift” – er viktig del av løsningen 
o 30 pst. av godstransport på veg over 300 km overført til bane/sjø innen 2030 
o ”Det meste av” mellomdistanse passasjertransport med bane innen 2050 

• Den faktiske utviklingen skaper utfordringer 
o Veksten i transportarbeidet på veg har vært 4 ganger høyere enn i jernbanen 
o Mindre forskjeller for persontransport, men luftfarten tar veksten 

• Justering av tempo i fullføring av det indre marked kan være aktuelt pga. 
o Økt oppmerksomhet om den sosiale dimensjonen (lønns- og arbeidsforhold) 
o Horisontale løsninger, mer enn gjennom sektorregelverk. 

 
Det er stort sammenfall mellom de transportpolitiske målene i Norge og EU7, men ordbruken varierer 
noe. Mens Norge er opptatt av reduserte avstandskostnader i og mellom regioner og landsdeler, er EU 
opptatt av å lage ett felles transportområde med effektive forbindelser internt og til omverdenen. 
Trafikksikkerhet, reduserte utslipp og høy framkommelighet for person- og godstransport er felles 
transportpolitiske mål, mens universell utformes ikke er nevnt spesielt i hvitboka. EUs ti delmål er i 
større grad enn de norske indikatorene tidfestet og har et måltall for måloppnåelse.  
 
Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner 
EU forbereder en ny klima- og energipakke med mål for 2030, som vil være sentral i de internasjonale 
klimaforhandlingene i Paris i 2015. Norge og EU har tradisjonelt samarbeidet i forhandlingene og 
innholdet i pakken vil derfor være viktig for oss. I forslaget fra kommisjonen8 er de totale 
utslippsreduksjonene for klimagassutslipp satt til 40 pst. under 1990-nivået i 2030. For 2030 har Norge 

4 Hvitbøker (White Paper) tilsvarer en norsk stortingsmelding (Meld. St), mens en grønnbok (Green Paper) 
tilsvarer en norsk offentlig utredning (NOU). 
5 White Paper on transport. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 
resource-efficient transport system. COM(2011) 144 Final. 
6 Vil bestå av tiltak for å gjøre transport mindre oljeavhengig, bygge opp infrastruktur for alternative drivstoffer, 
kvotehandelssystem, oppfølging av Eurovignette-direktivet, Sustainable Urban Mobility Plan/Package (SUMP), 
ny teknologi og strengere krav ved typegodkjenning. 
7 Det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og må fanges opp i norsk politikk og lovgivning. 
8 Green Paper on a 2030 framework for climate and energy policies. COM(2013) 169 Final   
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fastsatt et mål om å være klimanøytral, som innebærer å sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende 
norske utslipp i 2030. 
 
Utslippsreduksjoner fra transportsektoren og krav til at større deler av energimiksen består av 
fornybare energikilder er sentrale deler av dokumentet. For å nå målene satses det betydelige midler på 
forskning og innovasjon gjennom bl.a. EUs nye rammeprogram for forskning Horisont 2020, hvor 
Norge deltar. I tillegg settes det krav til utslipp og tekniske standarder som Norge kan bli pålagt som 
en del av EØS-avtalen, eller frivillig velge å innføre. 
 
Siden 1990 har det vært en 25 pst. økning i utslippene og det er behov for sterke virkemidler for å nå 
målene. Hvis ikke transportsektoren klarer å redusere utslippene som forventet kan sektoren stå for 50 
pst. av de globale CO2-utslippene i 20509. EU-kommisjonen har laget et vegkart for hvordan unionen 
skal nå et tilnærmet utslippsfritt energisystem i 205010 og i «Roadmap for moving to a competitive 
low-carbon economy in 2050» er det satt opp ambisiøse mål for fornybar energi (inkludert 
transportsektoren)11. Norge har i likhet med EU en målsetting om å bli et lavutslippssamfunn innen 
2050 og vil enkelt dra nytte av de teknologiske gjennombruddene som kan komme som en følge av 
EUs satsing på området. 
 
Felles systemer for de ulike transportformene 
EU ser på tiltak som kan fjerne barrierer mellom transportformer og landegrenser, samtidig som det 
tas hensyn til krav til sikkerhet, brukerrettigheter, sosiale rettigheter og miljø. En rekke forsknings- og 
utviklingsprogrammer som SESAR, ERMTS, SafeSeaNet, Eurovignette, Copernicus og Galileo er satt 
i gang for å redusere barrierer og gi integrerte løsninger for enkelte transportformer eller 
transportsystemet som en helhet12. 
 
Som del av oppfølgingen av lovgivningspakken “Singel European Sky” (SES) har Avinor deltatt i 
SESAR programmet, hvor ett av hovedmålene er å få en felles infrastruktur for europeisk 
lufttrafikkontroll. Teknologien som ble utviklet i programmet skal nå implementeres på lufthavnene. 
Gjennom Jernbanepakke IV (The Fourth Railway Package13) legges det opp til friere markedsadgang 
blant annet gjennom konkurranseutsetting av innenlands persontransport, samtidig som den er del av 
en omfattende reform som skal gjøre det enklere for jernbanetransporten å krysse landegrensene 
gjennom harmonisering av tekniske bestemmelser og nøytral forvaltning. Det forventes at disse 
pakkene gradvis vil åpne for økt liberalisering og konkurranse i sektoren. For jernbane er forslaget 
under behandling og det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette kan få for norsk jernbanesektor. 
For vegsektoren er det satt i gang tiltak som skal sikre lik kontroll- og behandlingspraksis for 
godstransporten, for å hindre brudd på sosiale og tekniske bestemmelser. En ny forordning14 om 
digitale ferdsskrivere for tunge kjøretøy vil bidra til å sikre like konkurransevilkår i bransjen. Det 
forventes at disse skal være i markedet rundt 2018. Åpning for modulvogntog i nabolandstrafikk er til 
behandling, hvor Norge har signalisert at vi er positive til å åpne for dette. Kommisjonen jobber også 
med forordninger innen støy fra store lufthavner og fra veg, samt infrastruktur for eCall15. 
Tunnelsikkerhetsdirektivet og ITS-direktivet følges opp gjennom norsk lovgivning. Forslagene kan i 
varierende grad få økonomisk og juridisk virkning i Norge. 
 

9 http://www.transforum-project.eu/fileadmin/user_upload/08_resources/08-
01_library/TRANSFORuM_Gdansk-keynote_Banister-David_2013-06-25_Approved.pdf  
10 Energy Roadmap 2050. COM(2011) 885/2 Final.  
11 Dokumentet kan lastes ned her: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5db26ecc-ba4e-4de2-ae08-
dba649109d18.0002.03/DOC_1&format=PDF  
12 Omtale av programmene finnes i teknologikapittelet. 
13 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. The Fourth Railway Package - Completing the Single 
European Railway Area to Foster Competitiveness and Growth. COM(2013) 25 final 
14 For informasjon om de ulike rettsaktene se: http://europalov.no/innhold/om-eu-rettsaktene/id-4936  
15 Automatisk oppringning til alarmsentral fra kjøretøy ved ulykker: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ecall-
time-saved-lives-saved  
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Kommisjonen har også lagt fram et nytt forslag til regelverk for havnetjenester16. Om den blir vedtatt 
skal forordningen gjelde havnene som inngår i de nye TEN-T retningslinjene, men medlemsstatene 
kan også bestemme at regelverket skal gjelde andre havner. Lostjenester er i utgangspunktet innenfor 
regelverkets virkeområde og vil derved bli konkurranseutsatt, men i de pågående forhandlingene 
ønsker Norge at dette tas ut.  
 
I tillegg til dette er kommisjonen opptatt av å se på prissetting av kostnader gjennom brukerbetaling og 
«forurenser betaler». Dette er områder som vil kunne få økt oppmerksomhet framover og hvor det vil 
kunne komme felles standarder som skal sørge for like konkurranseforhold for godstransporten internt 
i EU. 
 
EU har fokus på utvikling av utradisjonelle finansieringsformer. Blant de viktigste nye tiltakene er 
Connecting Europe Facility (CEF) – Transport. Norge har signalisert at vi vil være med i policy-delen 
av TEN-T, men at vi vil finansiere infrastrukturen gjennom årlige budsjetter nasjonalt og ikke 
gjennom CEF-Transport.  
 
Forskning og innovasjon 
I Horisont 2020 (EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 2014-2020) er grønn, smart og 
integrert transport ett av satsingsområdene. I EUs langtidsbudsjett er dette ett av de største 
forskningsområdene. Som tidligere er det utlysninger innenfor de ulike transportformene, men det nye 
er en vridning mot intermodale tema som infrastruktur, urban mobilitet, logistikk og intelligente 
transportformer. Dette samsvarer med norske interesser.  
 
Store deler av forskningsinnsatsen kanaliseres gjennom offentlig-private samarbeid. For luftfarten 
gjelder dette Clean Sky som skal utvikle teknologi som gjør luftfarten mer miljøvennlig. To norske 
aktører har deltatt her. Shift2Rail17 skal se på innovative løsninger for jernbanesektoren og bidra til et 
helhetlig jernbanenett. Oppstart forventes i 2015, men det er usikkert om/ hvordan norske aktører vil 
delta i partnerskapet. Green Vehicles ser på energieffektivisering av kjøretøy og alternative drivstoff. 
Det er usikkert hvor stor betydning programmet vil ha for norske aktører, siden vi har en relativt liten 
bilindustri. Samtidig kan det gi ringvirkninger for underleverandører, eller bidra til at 
teknologiutviklingen for mer klimanøytrale kjøretøy går raskere enn ventet. Vessels for the Future vil 
forske fram miljøvennlig teknologi for skip. Programmet kan være viktig for Norge, som har en lang 
tradisjon for maritim industri og forskning. 
 
I tillegg til dette vil IKT og digitale løsninger være viktig for framtidige sømløse systemer og 
intelligente kjøretøy som kommuniserer med hverandre kan effektivisere transportene. Dette er bl.a. 
beskrevet i Digital agenda for Europa18.  
 
2.3 Utviklingen av TEN-T. Krav og oppfølging 
Kommisjonen er opptatt av å følge opp målet om å få et felles kjernenettverk som holder en god 
standard og som bidrar til økt samhandling mellom nasjonene. Det er et spesielt behov for at de østlige 
delene av Europa kommer opp på samme nivå som de vestlige. For å få til dette er flere direktiver 
rettet inn mot å øke standarden for infrastrukturen. 
 
Det er også fastsatt standardkrav for jernbane, med noe forskjellig ambisjonsnivå for kjernenettverket 
(core network) og utvidet nettverk (comprehensive network). For godstrafikken med tog er dette 
spesielt viktig i og med at transportene som regel går over lange avstander og krysser flere 

16 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework on market 
access to port services and financial transparency of ports. COM(2013) 296 Final. 
17 Et felles foretak (”joint undertaking”), basert på PPP (public-private partnership), for en plattform med sikte 
på å stimulere og bedre koordinere EUs forsknings- og innovasjonsinvesteringer i jernbanesektoren. Målet er å 
øke farten i forskningen og skape arenaer som bidrar til et mer integrert, effektivt, bærekraftig og attraktivt 
jernbanemarked i Europa. 
18 Se blant annet mobilitet og smarte byer på følgende nettsider: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/  
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Indikatorer for inntektsvekst 
 Gjennomsnittlig årlig vekst 

2011-2060, prosent 
Prosentvis endring 

2014-2050 

BNP per innbygger 1,3 pst. 59,2 pst. 
Disponibel realinntekt per innbygger  

1,4 pst. 
 

65,0 pst. 
Kilde: St.meld. nr. 12 (2012-2013) Perspektivmeldingen 

nasjonsgrenser. For å utnytte jernbanens fortrinn må det være mest mulig lik standard på hele 
transportstrekningen.  
 
Det ble i 2010 vedtatt å opprette ni godskorridorer, med tilhørende rammebevilgninger til utvikling av 
infrastruktur og transporttilbud. En av disse korridorene går fra Skandinavia ned gjennom Tyskland, 
Østerrike og Italia. Dette kalles den Skandinavisk-middelhavske-korridor. Som en del av utviklingen 
av nettverket er arbeidet startet med en ny og bedre veg- og baneløsning mellom Danmark og 
Tyskland (Fehmern Belt). Korridoren skal være operativ pr 10.november 2015. Gjennom en 
forskriftsendring (i Norge) er godskorridoren for jernbane mellom Stockholm og Palermo via Malmø-
København-Innsbruck-Verona utvidet til Oslo via Kornsjø, og som skal være operativ senest 
10.november 2018. Et av målene med dette godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal bli 
høyere prioritert, slik at mer gods kan fraktes med tog. 
 
Videre er en rekke initiativer tatt for å starte og utvikle transporttilbud med godstog mellom 
Skandinavia, de sentrale og de sørlige delene av Europa. For godstransport med tog er det viktig at de 
forskjellige markedsaktørene er involvert slik at behov og krav i hele transport- og logistikkjeden blir 
fanget opp. Effektiv internasjonal godstransport på jernbane krever samarbeid over landegrensene, og 
det er blant annet i flere utredninger pekt på betydningen av en konsolideringsterminal på kontinentet 
(f.eks. Lübeck eller Duisburg) som kan være en portal for transport til/fra Norge. 
 
 

3 Utvikling i sentrale drivkrefter 
 
3.1 Inntekt 
 
Stor inntektsutvikling i husholdningene fram mot 2050 
Inntektsutviklingen har stor betydning for husholdningenes reiseomfang og for konsum, og dermed 
også for utviklingen i godstransporten. I referansebanen i St.meld. nr. 12 (2012-2013) 
“Perspektivmeldingen 2013” vokser BNP per innbygger med 1,3 pst. som årlig gjennomsnitt fram mot 
2050 (2060). Disponibel realinntekt ventes å øke med 1,4 pst. per år. Dette er henholdsvis 0,1 og 0,2 
pst.-poeng lavere enn anslaget for utredningsfasen av forrige NTP.  

 
Kraftig økning i husholdningene sitt forbruk 
Husholdningene sitt konsum har økt kraftig de siste tiårene, og en forventet videre økning i disponibel 
realinntekt kan antas å innebære fortsatt økning i konsum. Økt bruk av petroleumsinntekter kan gi økte 
inntekter for husholdningene i framtiden, gjennom økt offentlig tjenestetilbud og flere arbeidsplasser, 
og kan derved bidra til at privat forbruk utgjør en økende andel av verdiskapingen fram mot 2030. I 
Norge har utviklingen til en høy syssel-settingsandel for kvinner bidratt til å øke husholdningenes 
inntekt. Tilsvarende vil opprettholdelse og økning i husholdningens inntekt fremover være avhengig 
av høy sysselsetting.  
 
På lang sikt vil imidlertid Statens pensjonsfond - Utland, og dermed også bruken av oljeinntekter, avta 
målt som andel av fastlands-BNP. Det vil isolert sett bidra til å redusere den private forbruksandelen. I 
tillegg bidrar aldringen av befolkningen, og den tilhørende økningen i offentlig konsum til å dempe 
økningen i det private forbruket gjennom framskrivingsperioden. Dersom omfanget av offentlige 
velferdsordninger bygges ytterligere ut i forhold til dagens nivå, vil muligheten for vekst i privat 
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forbruk dempes tilsvarende. Dette innebærer at det er relativt sett stor usikkerhet knyttet til 
inntektsutviklingen og konsekvensene for konsum på lang sikt. 
 
Fortsatt vilje til å reise. Husholdningene bruker 19 pst. av inntekten på transport 
SSB sine undersøkelser viser at andelen av husholdningenes konsum som brukes på transport er 
økende. Der hver husholdning brukte 66 000 kr til transportformål i 2008, er dette tallet økt til 82 000 
kr i 2012. Kjøp av bil utgjør halvparten av dette, og med drift og vedlikehold er andelen 84 pst. 
Transportformål utgjør 19 pst. av husholdningsutgiftene i 2012. 
 
Bosatte i spredtbygde områder bruker mer på transport 
Det er en sammenheng mellom transportkostnadene og urbanitetsgrad. Husholdninger bosatt i 
spredtbygde strøk hadde de høyeste transportutgiftene både målt som andel av forbruk (24 pst.) og 
beløp (97 000 kroner) i 2012. Til sammenligning hadde Oslo, Bergen og Trondheim lavest andel (16 
pst.) og beløp (70 000 kroner). Forskjellene i transportutgifter er blitt større mellom bostedsstrøkene 
etter årtusenskiftet. For de spredtbygde områdene ser det ut til at det de “sparer” på bo-kostnader blir 
oppveiet av et merforbruk på transport, sammenlignet med urbane strøk. 
 
Økt inntekt medfører flere reiser – men ulikt fordelt mellom transportformene 
Utviklingstrekkene når det gjelder endring av inntekt og hvordan husholdningene velger å bruke 
denne, samt observasjoner av bruk av de ulike transportformene, viser at korte reiser med bil øker 
relativt mer enn kollektivreiser ved en gitt inntektsøkning. Videre vil økningen i lange reiser med fly 
og bil være større enn for tog og buss.  Det er en tendens til at inntektsøkning får stadig mindre å si for 
økningen i reiseomfanget for den innenlandske persontransporten. 
 
Med inntektsutvikling som presentert i Perspektivmeldingen 2013, dvs. nesten 70 pst. fram til 2050, 
vil erfaringene over tilsi økt reising med bil og fly med ca. 30 pst., mens tog og buss får en lavere 
vekst. Her vil også andre faktorer, som befolkningsutvikling, også påvirke transportomfang og 
transportmiddelfordeling. 
 
Økonomisk utvikling i Norge vil også preges av internasjonal økonomisk utvikling 
Finanskrisen viste med all tydelighet at den internasjonale og de enkelte lands økonomier er tett 
sammenvevet. Store (kollaps) og mindre endringer innen bank/finans og verdenshandel vil også ha 
konsekvenser for norske økonomiske betingelser og aktivitet. I flere sammenhenger er økt 
arbeidsledighet og større økonomiske forskjeller trukket frem som viktige utviklingstrekk, som 
sammen med klimaproblemene, kan bli utfordrende å håndtere og med konsekvenser for både 
transportpolitikken og transportetterspørsel. I en global økonomisk sammenheng, for en rekke land, er 
det også viktig å peke på konsekvenser av en ønsket økonomisk utvikling som kan bidra til å løfte 
store folkegrupper ut av fattigdom og gi en velstandsutvikling. I et langsiktig perspektiv vil det være 
store usikkerheter knyttet til geografisk fordeling og hastighet i en slik utvikling. 
 
Videre vil utvikling i befolkningen og fastlandsøkonomien (inklusive pensjonsvilkår) medføre 
usikkerheter for utvikling i transportetterspørselen, både når det gjelder volum og hvordan 
transportbehov løses. For vurdering av utvikling i transportetterspørsel på lengre sikt innebærer slike 
mulige endringsimpulser at fremstilling av etterspørsel basert på trend og stabile størrelser for årlig 
vekst, er forbundet med stor usikkerhet og fare for utvikling av lite robuste (eller: bærekraftige) 
transportløsninger. 
 
Dette vil også være endringsimpulser som medfører behov for å være varsom med å tolke prognosene 
i Perspektivmeldingen 2013, fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med hensyn til befolkningsutvikling, 
sammenhengen mellom inntekt og forbruk til transport (som omtalt over) og endelig grunnprognosene 
for transport, for absolutt. Ønske om og målsetting knyttet til decoupling av “forbindelsen” mellom 
økonomisk vekst og transportetterspørsel (i EU sin transportpolitikk), samt andre typer av trendbrudd, 
er eksempel på endringer som kan medføre et skift i betingelsene for transportsektoren. 
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Folketall etter alder per 1.januar 

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Mindre endringer i antall reiser, reiselengde og reisetid over tid 
De nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at det er relativt liten endring i omfang og 
transportmiddelfordeling for de daglige reisene de siste 20 årene. Det er grunn til å regne med at det 
heller ikke for de nærmeste årene på kort (og mellom-lang) sikt blir store endringer, gitt at 
inntektsutviklingen som beskrevet over ikke endrer seg i vesentlig grad. Befolkningens behov for 
daglig transport til arbeidsplassen, skole og innkjøp endres ikke i vesentlig grad av økende inntekt, 
men det synes rimelig å gå ut fra at økende inntekt vil gi noe økt bilbruk på bekostning av 
kollektivtrafikk. Selv om endringene fra det ene undersøkelsesåret til det andre ikke er svært store er 
det grunn til å peke på at reiselengde for bil- og kollektivreiser har økt noe. Forklaringen på dette er 
mest sannsynlig standardheving av vegnettet med høyere hastigheter, som gjør at man når lenger 
innenfor samme reisetid, samt utviklingen av det samlete kollektivtilbudet og tilhørende 
takstutvikling. 
 
Påvirkning på godstransporten 
Inntektsutviklingen påvirker også godstransporten. Økt konsum vil gi økt import av konsumvarer og 
økt produksjon i Norge. Dette vil generere mer godstransport. Det er imidlertid mange faktorer som 
påvirker godstransportens omfang og transportmiddel-fordeling, blant annet hvilke land Norge 
samhandler med. 
 
3.2 Befolkningsvekst, alderssammensetning og bosettingsmønster 
Befolkningsutviklingen har vært ensbetydende 
med befolkningsvekst. Hvordan utviklingen (og 
veksten) vil bli for landet sett under ett avhenger 
av forutsetningene om fruktbarhet, levealder, 
flytting og nettoinnvandring. For den enkelte 
kommune og det enkelte fylke er veksten også 
avhengig av forutsetninger om flytting ut og inn av 
regionen.  
 
Forutsetninger for befolkningsvekst – 
nettoinnvandringen forventes å avta 
Hovedalternativet for framskriving av 
befolkningen er basert på mellomnivået (M) for de 
sentrale forutsetningene: 

• Fruktbarhet: Selv om fruktbarheten i 
Norge er høy i Europeisk sammenheng, vil 
(dersom fruktbarheten holder seg på dette 
nivået i lang tid og det ikke er noen inn- og utvandring) folketallet etter hvert stabilisere seg. 

• Levealder: Forventet levealder er forventet å øke med 4-10 år for både kvinner og menn fram 
mot 2050. 

• Innenlands flytting: Vil preges av fortsatt sentraliseringstendens til de største byene. 
• Nettoinnvandring: Innvandringen til Norge har vært høy og samlet befolkningsutvikling har i 

stor grad vært preget av dette. Innvandringsoverskuddet19 er imidlertid i ferd med å flate ut. 
Dette har trolig til nå hatt sammenheng med finanskrisen, som i en periode medført økende 
arbeidsledighet og lavere etterspørsel etter arbeidskraft i Norge - særlig innen bygg- og 
anleggssektoren. Det er grunn til å tro at nettoinnvandringen framover vil preges av 
etterspørselen etter arbeidskraft. Nedgangen i nettoinnvandringen vil kunne bli langsommere 
dersom de økonomiske konjunkturene i Norge bedres. Videre vil en synkende utvinning av 
olje og gass kunne bidra til at inntektsnivået i Norge ikke lenger vil ligge like høyt over andre 
EØS-land som i dag (gitt at det ikke utvikles annen industri som sørger for tilsvarende 

19 Når innvandringene er flere enn utvandringene i samme måleperiode, får en et innvandringsoverskudd , som er 
det samme som netto innvandring (og tilsvarende kan en si om utvandring).  
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Framskriving av befolkning – 2020, 2040 og 2060 

 
 Kilde: Statistisk sentralbyrå 

År SSB 2010 SSB 2012 SSB 2014
2010 4,9
2012 5,0
2014 5,1

2020
5,3

(5,2-5,5)
5,5

(5,3-5,6)
5,5

(5,3-5,6)

2040
6,2

(5,6-6,8)
6,4

(5,7-7,5)
6,3

(5,8-7,2)

2060
7,0

(5,8-8,3)
6,9

(5,5-9,4)
6,9

(5,7-9,2)
                                                              MMMM
                                                       (LLML - HHMH)
       Fruktbarhet - Levealder - Innenlands flytting - Innvandring

Folketall i Norge, framskrevet av SSB 

 
 Kilde: Statistisk sentralbyrå 

omsetning og lønnsomhet). Dette vil igjen kunne medføre avtakende nettoinnvandring - særlig 
fra EØS-området. På lengre sikt, 2030-2040-3050, er usikkerheten stor. 

 
Kraftig befolkningsvekst for landet sett under ett 
Basert på mellomnivået (MMMM) for de 
sentrale forutsetningene vil folketallet 
fortsette å stige de neste 30 til 50 årene. Ifølge 
Statistisk sentralbyrå (SSB) vil tallet øke fra 
5,1 millioner i 2014 til å ha passert 6 
millioner allerede i 2029. Usikkerheten er 
primært knyttet til innvandringen. De ulike 
alternativene antyder at folketallet 
sannsynligvis vil ligge mellom 
• 5,8 og 7,2 millioner i 2040 
• 5,7 og 9,2 millioner i 2060 
 
Av tabellen framgår at 
befolkningsprognosene har ligget på om lag 
samme nivå siden 2010 (forrige NTP).  
På grunn av høy innvandring vil antall 
kommuner som forventes å få lavere folketall bli færre enn det som var tilfelle for noen år siden, da 
folketallet sank i omtrent halvparten av de 428 kommunene. De fleste av disse er små 
utkantkommuner. I de nærmeste årene vil folketallet synke i færre kommuner jo høyere innvandringen 
blir. En stor del av innvandringen er imidlertid følsom for endringer i politikk. Dette bidrar til 
usikkerhet i prognosene. 
 
Figuren viser at det er store forskjeller 
mellom de ulike framskrivingsalternativene. 
For utviklingen i transportetterspørselen vil 
dette naturlig nok også medføre usikkerheter 
på lang sikt, og derved utfordringer og krav 
til robusthet ved utviklingen av 
transportinfrastrukturen i den grad den 
hovedsakelig skal være basert på 
transportprognoser. 
 
Befolkningen blir eldre 
Framskrivingen viser videre en stor økning 
for aldersgruppen fra 70 år og over. Men 
også gruppen 18-69 år øker merkbart. 
Veksten er en følge både av de stadig større 
fødselskullene fra 1933 til 1946, av økende 
levealder og høy innvandring. 
 
En eldre befolkning vil i tillegg til behov for 
helsetjenester og omsorg, også medføre 
konsekvenser for transportsystemet. De eldre vil stille høyere krav til kollektivtrafikken, der universell 
utforming vil stå sentralt. Reisemønsteret vil sannsynligvis være mer differensiert, uten markante 
trafikktopper morgen og ettermiddag. Med økende husholdningsinntekt vil også de eldre 
aldersgruppene i økende grad ha ressurser til lengre reiser, der utenlandsreiser med fly vil kunne 
utgjøre en økende andel. Videre vil skadesituasjonen ved trafikkulykker kunne endre seg. 
Reisevaneundersøkelser viser at eldre er en gruppe som ofte velger å gå, samtidig som ulykkestallene 
på landsbasis viser at eldre er den mest utsatte aldersgruppen når det gjelder fotgjengerulykker i byer 
og tettsteder. Det bidrar ytterligere til behov for fokus på universell utforming og trafikksikre 
løsninger for gående. 
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Fylkesfordelt befolkningsutvikling 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 
Bosettingsmønster –  
fortsatt innflytting til (de store) byene 
Statistisk sentralbyrå (SSB 2014) sin framskriving 
viser en klar vekst i befolkningen i kommuner i 
sentrale strøk og nedgang i en del utkantkommuner. 
Utviklingen i bosettingsmønsteret medfører 
endringer i transportetterspørselen. Samspillet 
mellom bosetting, arealbruk og transport kan 
kategoriseres på flere måter. En slik inndeling, med 
utgangspunkt i bosettingsmønster og tilhørende 
typiske transportutfordringer, kan bestå av: 

• Befolkningskonsentrasjon i de større 
byregionene som skaper kapasitets-, 
sikkerhets- og miljømessige utfordringer 
gjennom størrelsen på 
transportetterspørselen og den ujevne 
fordelingen over døgnet. 

• Utvikling av tettsteder og de mindre 
byregionene, der det ofte blir fokusert på 
behov for reduserte avstandskostnader og 
utvikling av transporttilbud til/fra den 
nærmeste større byregionen. 

• Opprettholdelse av spredt bosetting som 
medfører behov for utvikling av et minste 
transporttilbud til nærmeste tettsted og 
større byregion. 

 
Med utgangspunkt i denne tredelingen i typer av befolkningsmønster og konsentrasjoner, presenteres 
befolkningsutviklingen i Figur 4 etter standard inndeling i byregioner. Her inngår omegnskommunene 
slik at den enkelte byregion samlet sett utgjør et funksjonelt omland for bolig, arbeid og service. 
 
Transportmessige konsekvenser av befolkningsutviklingen 
Reisevanene for befolkningen utvikler og endrer seg gradvis over tid. For den samlete reiseaktiviteten 
vil sannsynligvis befolkningsveksten bety langt mer enn den gradvise utviklingen for den 
”gjennomsnittlige innbygger”. Flere konsekvenser for transportsektoren kan opptre: 
 

• Det oppgitte variasjonsområdet for framskrivingen av befolkningen mellom LLML og HHMH 
kan oppfattes som et uttrykk for usikkerheten i anslagene. Dette usikkerhetsintervallet 
medfører behov for å vurdere hvilken robusthet og fleksibilitet som bør bygges inn i den 
videre utviklingen av transportsystemene (veg, bane, sjø og luft). Dette angår systemenes evne 
til både å fungere under ulike forutsetninger og evnen til å tilpasse kapasiteten til endrete 
behov. 

• Utviklingen i alderssammensetning, der endringene er størst for gruppen 67 år +. Denne 
aldersgruppen reiser riktignok mindre enn de øvrige gruppene i og med at bortfallet av 
arbeidsreiser ikke kompenseres fullt ut gjennom økt etterspørsel for service-, ferie-, fritids- og 
besøksreiser. Men, et utviklingstrekk som tegner seg stadig klarere er at de eldre både i større 
grad har førerkort og bil, og at de ”tar med seg” reisevanene sine de hadde som 25-66 åringer. 
Bruk av bil ser ut til å styrke sin stilling for de ”yngre” eldre, mens det kan være flere 
utfordringer ved å håndtere en naturlig “nedtrapping” i førerkortbesittelsen for de “eldre” 
eldre. I og med at dette i stor grad er reiser som foretas (eventuelt kan foretas) utenom rushtid, 
kan ledig kapasitet i transportsystemene for bil og kollektivtransport utnyttes. Med en økende 
eldre befolkning vil også behovet for implementering av universell utforming og 
førerstøttesystemer tilta. Sammen med framskrivingen av befolkningsøkningen i 
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aldersgruppen 67 år + peker dette i retning av en relativt stor økning i reiseaktivitet for denne 
gruppen fram mot 2050. 

• Utviklingen i befolkningsmønsteret tyder på at de største byene også får den største veksten. 
Sett i forhold til den økonomiske utviklingen og merveksten i befolkningen som er anslått 
(sammenlignet med grunnprognosen, NTP 2010-2019), vil det også være sterke drivkrefter i 
retning av en høyere transportvekst for både kollektivtrafikk og generell biltrafikk i de største 
byene (dersom ikke kraftige mottiltak settes inn). 

 
Dette vil fortsatt medføre behov for utvikling av transportkapasiteten og bruk av virkemidler som kan 
fordele transportetterspørselen til de transportformene som er mest effektive (både mht. økonomi, 
arealbruk, miljø, klima og sikkerhet). Slike virkemidler drøftes og beskrives mer utførlig i flere av de 
øvrige NTP-utredningene. Det vil imidlertid være en utfordring for transportsystemet sett under ett å 
fange opp den anslåtte generelle trafikkveksten (inkl. merveksten som følge av en høyere 
befolkningsprognose). 
 
3.3 Bærekraftig byutvikling - arealbruk og transport 
Befolkningsveksten i landet generelt og byene spesielt har bakgrunn i både innvandring og innenlands 
flytting, og kommer i stor grad av at arbeidsplassvekst i Norge stort sett er vekst i bynæringer, og fordi 
kompetansearbeidsplasser først og fremst finnes i storbyregionene. I et parforhold med høy utdanning 
og ambisjon om to karrierer vil mangfoldet i arbeidsmarkedet bestemme bosted. Svært store deler av 
veksten skjer også i form av vekst i lavtlønnede sektorer av servicenæringen. Nye arbeidstakere er her 
ofte innvandrere med et lønnsnivå som ikke samsvarer med byenes boligmarkeder. Dette er en del av 
internasjonale trender (og flyttemønstre), som er avhengig av mer enn norske prioriteringer.20 
 
Byveksten medfører noen utfordringer. Utviklingen i prisene i boligmarkedet gjør at mange har 
vanskeligheter med å skaffe seg et husvære de er tilfreds med, etter dagens standardkrav, i nærheten av 
der de kan få arbeid. En konsekvens av dette kan være at bilbruk og kødannelse på hovedveinettet øker 
basert på at flere velger å bosette seg lenger fra de sentrale byområdene. En motsatt virkning på 
transportetterspørselen kan oppstå ved at det utvikles flere mindre boliger i byområdene, at flere 
tilpasser sitt “standardkrav” til boareal og derved unngår lange reiser fra boligområder i byens utkant 
og nabokommuner. Gjennom en slik utvikling kan de største byene absorbere flere innbyggere i 
sentrumsområdene uten at samlet byareal utvides, og samtidig redusere transportetterspørselen noe på 
innfartsårene. 
 
Det er derfor et økende behov for en planlegging som samordner infrastrukturinvesteringer med 
arealutvikling og arealbruk. Dette krever kunnskap om hvordan byutviklingen skjer og en sterk 
offentlig rolle som kan legge fornuftig til rette for utbygging av offentlig infrastruktur, offentlige 
tjenester og privat prosjekt- og eiendomsutvikling. 
 
Veksten gir seg ikke bare utslag i vekst i urbane områder, men også som relativt ustrukturert 
byspredning. I Stavangerregionen og i Oslofjordregionen er dette spesielt tydelig. Eksempelvis vokser 
Akershus fylke raskere enn Oslo, og mye av veksten har karakter av spredt småhusbygging fjernt fra 
skinnegående kommunikasjon. Pendling går alle veier, for eksempel snart like mye fra Oslo til 
Drammen som den andre veien. Høy mobilitet er en absolutt forutsetning for at byregionen skal 
fungere godt. 
 
Et av rådene fra utredningen “Faglige råd for en bærekraftig byutvikling” (2013) er: 
“Kvaliteten i etablerte norske bymiljøer bør styrkes, dels bør byspredning stoppes, arealbruk styres, og 
samordne arealbruk med tilgang til skinnegående kommunikasjon og styrke bymessigheten i 
storbyregionene.” Begrepet kvalitet brukes både normativt, som et samlebegrep og for å skille mellom 
ulike egenskaper. Eksempel på omtale i utredningen: “Bykvalitet handler først og fremst om å sikre 
felleskapsgoder. Hva som er en god by oppfattes ikke likt av alle, men en god by gir alle mange 
muligheter”. 

20 Kilde: Faglig råd for bærekraftig byutvikling. Desember 2013. Kommunal- og regionaldepartementet, 
Miljøverndepartementet.  
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3.4 Klima – klimamål - lavutslippssamfunnet  
Hovedkonklusjonene fra FNs klimapanel er at klimaendringene skjer nå og at hovedårsaken er 
menneskeskapte. Målet i EU og Norge er å bli lavutslippssamfunn innen 2050 og hvor dette inkluderer 
ambisiøse kutt av klimagassutslipp fra transportsektoren.  
 
Transport er sektoren med størst utslipp av klimagasser i Norge, og vegtrafikken er den største 
utslippskilde blant annet grunnet økt godstrafikk på veg. Transportsektoren er ikke innlemmet i 
kvotesystemet, men har CO2-avgifter. Økonomiske virkemidler har hatt virkning, i tillegg til juridiske 
virkemidler og tilskudd. Hvilke beslutninger som tas i/av EU blir helt avgjørende for utviklingen (se 
2.1 EUs transportpolitikk). 
 
Det er viktig at transportsektoren ikke lager en infrastruktur som «låser» klimagassutslipp inne, slik at 
det blir vanskelig å redusere i framtiden. Hvis hele bilparken i Norge skal elektrifiseres er det snakk 
om lag 6 TWH årlig, slik at dette er ikke et stort ressursspørsmål, slik det vil være for biodrivstoff. I et 
klimaperspektiv kan det representere gevinster ved å overføre godstransport fra veg til bane og sjø.  
 
Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 30 pst. i forhold til 1990-nivå innen 2020 og Norge 
skal omstilles til et lavutslippssamfunn innen 2050. Det er i henhold til klimaforliket et mål om å 
redusere norske utslipp med 15-17 millioner tonn innen 2020. Det legges opp til ny internasjonal 
avtale med høyere ambisjonsnivå frem til 2030. Utslipp fra transportsektoren er økende. Det forventes 
at denne sektoren må ta økte reduksjonsandeler.  
 
I rapporten ”Utslipp av klimagasser i Norge 1990-2010 – trender og drivkrefter” analyserer 
Miljødirektoratet og Statistisk Sentralbyrå (SSB) årsaker til og endringer i ulike sektorers utslipp over 
tid. Klimagassutslippene fra transport har økt med 32 pst. siden 1990. Utslippene avhenger av hvor 
langt det kjøres og hvor mye CO2 som slippes ut per kilometer. I transportsektoren er vegtrafikken 
den største utslippskilden.  
 
Økonomisk vekst og økt realinntekt har ført til en kraftig økning i antall kjørte kilometer både for 
personer og av gods de siste 20 årene. Klimagassutslippene fra godstransporten har økt med hele 75 
pst. siden 1990. Utslippene fra lette godskjøretøy og varebiler økte med mer enn det dobbelte i 
perioden 1990-2010. Løsningen kan blant annet være å flytte mer gods fra veg over til bane og sjø. 
 
Utslippene av CO2 fra personbiler har økt langt mindre enn utslippene fra godstransport. Økningen er 
på åtte prosent fra 1990 til 2010. I samme periode har antall biler og antall kjørte kilometer økt kraftig. 
Årsaken til den relativt beskjedne veksten i utslippene fra personbiler er at det har vært en betydelig 
reduksjon i drivstofforbruket og dermed CO2-utslipp per kjørte kilometer. Både bensin- og dieselbiler 
har blitt langt mer energieffektive og drivstoffgjerrige.  
 
Denne utviklingen skyldes forbrukernes krav om lavere drivstoffutgifter samtidig som myndighetenes 
omlegging av avgifter har bidratt til å fremme og ta i bruk ny teknologi.  
 
Tiltak  
Det er tre ulike typer virkemidler som kan føre til en reduksjon i klimagassutslipp fra transport:  
1) Pris  
2) Teknologi  
3) Regulering 
 
3.5 Teknologi for transportsektoren 
I tillegg til den følgende omtalen av teknologi vises det til eget notat om Teknologi og ITS 
(Intelligente TransportSystemer) som i større grad beskriver teknologiske løsninger og tjenester for 
transportbrukerne. 
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Tilfanget av og hastigheten i teknologiutviklingen er økende, samtidig som implementeringen preges 
av et økende antall private og offentlige aktører. Videre knyttes teknologier sammen i stadig nye 
løsninger. Det at transportsektoren er preget både av transportbrukere, transportløsninger og 
infrastrukturforvaltere, medfører også at teknologier som krever løsninger i et samspill mellom 
aktørene vil være krevende å implementere. Med tanke på behov for koordinering vil dette kunne 
bidra til usikkerhet i hvilken tidshorisont en kan legge til grunn for når teknologien er tatt i bruk.  
 
Teknologi som kan endre transportmønstre 
I transportsektoren tas teknologi i bruk på stadig nye områder og til nye formål. Hastighet og kapasitet 
for IKT-systemer utvikles raskt og gjør det enkelt å behandle og overføre store informasjonsmengder. 
Flere tjenester digitaliseres, nye applikasjoner utvikles og sensorer bygges inn i flere produkter. Dette 
gir bl.a. bedre sanntidsinformasjon, som kan gjøre kollektivreiser og bildeling mer attraktivt, eller 
bidra til bedre trafikkflyt ved at folk får bedre informasjon om omkjøringsveger og kø, og dermed kan 
tilpasse egne reiser.  
 
Mulighet for fjernvedlikehold av større systemer kan redusere behovet for arbeidsplasser og anslag 
tilsier at nye teknologiske løsninger kan erstatte om lag 1/3 av dagens arbeidsplasser innen 2020. 
Teknologier som 3D-printing kan gjøre at flere produkter produseres lokalt, om teknologien forbedres 
slik at utbredelsen øker og prisene synker. Her må en være oppmerksom på transportbehovet for 
“råvarer” til slik produksjon, selv om den nok vil ha logistikk- og transportkjeder som avviker fra 
dagens situasjon og sannsynligvis vil være mer homogen. 
 
Trender som virker mot store skift 
Tunge sosiale trender kan gjøre at endringene ikke skjer så raskt som forventet. Det tar fort tiår fra 
tiltak blir diskutert første gang til det blir gjennomført. Ny teknologi kan fort bli et supplement og ikke 
erstatte eksisterende produksjonsform. Andre hensyn som personvern og trafikksikkerhet kan også 
gjøre at teknologi ikke blir tatt i bruk. 
 
Kombinasjon av trender eller at dagens trender forsterkes er en sannsynlig utvikling. For eksempel kan 
det tenkes at netthandel vil føre til økt brev- og pakkedistribusjon, der hjemtransport eller henting i 
kontaktpunkter kan bli dominerende leveringsmåte for varekjøp. 
 
Konsekvenser for luftfarten 
Dagens teknologiutviklere ser på muligheten til å planlegge reiser i 4D21, som gjør det mulig å 
organisere og prioritere flyene på lufthavnene på en mer effektiv måte og kan gi økt kapasitet. EU 
ønsker sammenslåing av luftromsblokker, men dette støter foreløpig mot ønsker om nasjonal kontroll. 
 
Det europeiske forskningsprogrammet for satellittnavigasjon Galileo er under oppbygging og kan bli 
viktig for luftfartsforskningsprogrammet SESAR. Satellittnavigasjon blir stadig viktigere for å få en 
effektiv utnyttelse av luftromskapasitet og innflygingssystemene til de store norske lufthavner. 
Systemet vil gi bedre flyt i trafikken, redusere driftskostnader for lufthavner og fly, og være 
driftssikker under ulike værforhold. Fjernstyrte tårn gir videre muligheter for effektivisering av drift av 
mindre flyplasser. 
 
Konsekvenser for jernbanen 
Innen 2030 er det forventet at hele Norge har innført det nye europeiske signalsystemet ERMTS 
(ETCS L222). Systemet gir økt sikkerhet, færre komponenter langs sporet og gjør det enklere å reise 
over landegrensene i Europa. Dette gir også økt punktlighet, mulighet for plass til flere tog på sporet 
og dermed et bedre togtilbud. Systemet kan også kobles mot satellitter (ERTMS/ETCS L3) som kan 
overvåke togenes nøyaktige posisjon og erstatte dyre landbaserte løsninger. Det er økende interesse for 
å bruke satellitteknologi til sanntidssystem, flåtestyring og passasjerinformasjon. Blant annet brukes 

21 Den siste dimensjonen er tid. 
22 European Rail Traffic Management System (ERTMS), som består av European Train Control System (ETCS) 
samt GSM-R og trafikkregler. I Norge er det vedtatt å bygge ut etter ETCS L2 der togdeteksjon skjer gjennom 
baliser/sporet. Ved ETCS L3 skjer togdeteksjon gjennom satellittbasert løsning. 
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dette av NSB i dag. Tidligere har høye krav til sikkerhet, i tillegg til utfordringer som redusert 
tilgjengelighet i tunneler gjort at andre teknologiske løsninger ble foretrukket.  
 
Det forventes også at nye tjenester utvikles, som applikasjoner som viser fyllgraden i ulike vogner. 
Dette gjør at passasjerer enkelt kan plassere seg slik at det blir lettere å finne en ledig sitteplass i 
rushperioder. Løsningen finnes allerede i Sverige. Trådløse nett blir standard og det blir enklere å 
jobbe fra toget. 
 
Konsekvenser for sjøfarten 
Skyteknologi gir muligheter for raskere informasjonsflyt, ved at data kan lagres og hentes fra sentrale 
servere uavhengig av hvor man befinner seg. Ved hjelp av effektive applikasjoner kan dette for 
eksempel brukes til å sørge for at ledig kapasitet i skip fylles raskere. Dette vil gi bedre økonomi og 
økt effektivitet for sjøtransporten. Batteriteknologi som er utviklet for biler kommer også for ferjer og 
båter.  
 
Navigasjon og posisjonering for maritim og offshore-virksomhet er i dag utelukkende basert på 
satellittnavigasjon og ble tidlig tatt i bruk i Nordsjøen. Automatic Identification System (AIS), som 
blant annet skal forhindre kollisjoner, baserer seg på posisjon, fart og tid fra navigasjonssatellitter. 
Dette systemet må vedlikeholdes og driftes, men gir god informasjon som ikke ville vært tilgjengelig 
på annen måte.  
 
Konsekvenser for vegtransporten 
Alternative energikilder til elektrisitet forventes å bli viktig framover, ettersom aktører som Toyota 
satser på hydrogen. Ladbar hybrid-teknologi vil komme i de litt større bilene, fordi det er en 
plasskrevende teknologi. Bensin, diesel og biodrivstoff vil fortsatt være den viktigste energikilden for 
tungtransporten, hvis det ikke blir mulig å lade under kjøring. 
 
Kjøretøyene vil kunne kommunisere mer med hverandre, noe som vil gi tryggere biler. Internasjonalt 
er det i ferd med å bli etablert flere prøveprosjekter med førerløse kjøretøy. Posisjoneringskontroll via 
satellitter vil være avgjørende for om kjøretøy kan bli autonome (og godkjente for bruk).  
 
Navigasjonssatellitter vil også bli viktig for bygging, drift og vedlikehold (som brøyting og salting), 
fordi det baserer seg på maskinstyring fra satellitter. Fra 2015 skal alle nye biler i EU (samt Norge, 
Sveits og Island) ha satellittnavigasjon for posisjonering, slik at automatisk nødanrop kan utløses ved 
ulykker (eCall). Digital fartsskriver i busser og tunge kjøretøy vil også kunne ta i bruk satellitteknologi 
for å få en mer nøyaktig posisjonering av kjøretøyet. 
 
Forskningsprogrammet Galileo vil også bidra til å utvikle applikasjoner for trafikantbetaling og 
prissetting basert på distanse eller type kjøretøy (nye former for bompengebetaling eller forsikring) og 
førerassistanse. En trend framover er at tjenester på smarttelefoner tar over for bruk av tradisjonelle 
navigasjonstjenester som GPS i bil23.  
 
I byområder vil tilrettelegging for gående og syklende være viktig. Bruken av elsykler har i mange 
europeiske land økt kraftig og kan bli populært også i Norge når utvalget blir større og prisene lavere. 
 
Europeisk teknologi med nytte for transportsektoren 
Forskningsprogrammet Copernicus vil fra 2015 gjøre Europa til en verdensledende region for operativ 
miljøovervåkning fra satellitter. For sjøtransporten vil informasjon om marin sikkerhet og transport, 
vannkvalitet, værvarsling og miljø i polare områder være særdeles viktig. Bane- og vegtransport vil 
spesielt ha nytte av overvåking av areal- og vegetasjonsendringer, byplanlegging og naturvern. I 
tillegg vil overvåking av atmosfæren (luftkvalitet, klimagasser, langtransportert forurensing) og klima 
(lange tidsserier og analyser av ulike målinger) gi viktig informasjon for transportetatene. Tjenester 

23 GNSS Market Report – Issue 3 (2013). European GNSS Agency. 
http://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/GNSS_Market%20Report_2013_web.pdf  
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som kan dempe effektene av krisesituasjoner (flom, skogbrann, jordskjelv) og som bidrar til økt 
samfunnssikkerhet (maritim overvåking og beskyttelse mot terrorisme) kan bli viktige å ta i bruk også 
på transportområdet.  
 
 

4 Utfordringer for transportsystemet og -politikken 
 
Utviklingen i drivkreftene skaper endringsimpulser for transportaktivitet. Usikkerhet mht. framtidig 
utvikling håndteres videre i et arbeid med utvikling av scenarier som et tilleggsgrunnlag for 
utarbeiding av NTP-strategier.  
 
Følgende drivkrefter oppfattes som mest sentrale for transportsektoren: 
 
• Økonomisk vekst per innbygger på 60 pst. mot 2050 medfører økt transportetterspørsel 

 Fly- og biltrafikk har til nå vokst raskere enn tog og buss som følge av økt inntekt 
 Avtakende vekstrater i transportsektoren gir håp om en automatisk frakopling mellom 

økonomisk vekst og økt transportvolum 
 Økonomiske virkemidler må imidlertid benyttes for å sikre frakopling og redusert 

avhengighet av fossilt brensel i transportsektoren 
 Usikkerhet mht langsiktig økonomisk vekst, stagnerer Europa? 

• En befolkningsvekst på anslagsvis 30 pst. mot 2050 skaper vekstimpulser for transport 
 Økning i fritidsreiser generelt 
 Vridninger mellom innenlands- og utenlandsreiser vil opptre 
 Økt innvandring gir flere utenlandsreiser 

• Sentralisering skaper store kapasitetsutfordringer i storbyene 
 Tendenser til mer urban arealbruk gir i seg selv mindre biltransport 
 Balansen mellom bokostnader og transportkostnader får husholdningene til i større grad å 

vurdere mellom nivå på bostandard/boareal og transportavstand til bysentrum og 
arbeidsplass 

 En samordnet transport- og arealpolitikk og utvikling av gode knutepunkt for 
kollektivtransport er likevel viktig 

 Jernbanen blir viktig for utvikling av robuste regioner med et konkurransedyktig 
arbeidsmarked 

• Aldring generelt og befolkningsnedgang i utkantene gir mobilitetsutfordringer           
(inkl universell utforming) 

• Internasjonalisering og økt lastebiltransport en utfordring for godstransporten 
 Sentralisering av lagre, bedre veger og billigere/raskere biltransport gir mer lastebiltransport 

over grensen og på norske veger 
 Internasjonale speditører styrer i økende grad godstransportene 
 Overgang til sjø og bane er avhengig av gode logistikknutepunkt 

• Klimautvikling får konsekvenser for transport 
 Ny teknologi eller høyere priser vil være viktige virkemidler for å møte krav til reduserte 

utslipp i transport 
 Flom og ras blir mer vanlig – avbrudd i trafikkavvikling må forebygges og håndteres 

• Teknologi utvikles kontinuerlig for bedre sikkerhet, styring av trafikk og lavere utslipp 
 Satellittbasert navigasjon og fjernstyrte tjenester får bred anvendelse i transport 
 Økt tidsknapphet og økt krav til regularitet og informasjon om avvik 

• Økt terrorfare gir økte krav til beredskap og sikkerhetskontroll 
• EU vil i økende grad påvirke norsk transportpolitikk og kan gi dyrere infrastruktur 

 Tekniske og krav og retningslinjer, CO2-kvotehandel/avgifter, konkurranseregulering 
 
Disse utviklingstrekkene skaper noen dilemmaer og institusjonelle utfordringer for 
transportpolitikken: 
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• På den ene side må det legges til rette for økt kapasitet, særlig i storbyområdene, hvis utviklingen i 
økonomi og befolkning går som forventet. Her må fokuset i stor grad rettes mot kollektive 
transportløsninger og mer effektiv utnyttelse av transportinfrastruktur. Usikkerhet mht økonomisk 
vekst og tendens til «frakopling» kan imidlertid medføre at kapasitetsbehov ikke blir så stort som 
antatt i dag. 

• På den annen side må en ta klimautfordringen på alvor. Så lenge fortsatt mobilitetsutvikling sees 
som en forutsetning for fortsatt økonomisk utvikling, innebærer dette enten en teknologisk / annen 
utvikling som gir lavere utslipp per personkilometer eller en høyere prising av transportformer som 
fortsatt bruker mye fossilt drivstoff. Dette kan i sin tur påvirke etterspørselen og behovet for økt 
kapasitet reduseres. 

• Effektive godstransportløsninger, både med tanke økonomi, miljø og klima, vil på den ene siden 
kreve en koordinert og samlet utvikling av offentlig infrastruktur. I og med at planleggingen og 
selve transportutøvelsen skjer i regi av private aktører, vil det på den annen side være av stor 
betydning at løsninger utvikles i et samspill mellom offentlige og private aktører. For 
eksport/import-rettete transportstrømmer innebærer dette også behov for oppmerksomhet om 
konsolideringssteder (portaler) utenfor landets grenser. 
 

Under denne usikkerheten er rett «timing» av kapasitet en utfordring og kort planleggings- og 
realiseringstid blir viktig (herunder planberedskap, effektive beslutningsprosesser og 
utbyggingsregimer for nødvendig infrastruktur). Behovet forsterkes ytterligere av at EU-reguleringer 
(tuneller, på lufthavn mv) og økt behov for flom- og rasforebygging kan føre til at infrastruktur blir 
dyrere og mer tidkrevende å bygge.  
 
De teknologiske mulighetene må utnyttes både for reduserte utslipp, men også for bedre sikkerhet, 
styring og overvåking av trafikk. En nasjonal strategi for deltakelse i for oss sentrale europeiske 
forskningsprogram bør utvikles. Nye EU-krav om samtidig implementering av ny teknologi på tvers 
av land styrker behovet for deltakelse. 
 
Økt markedsorientering, deregulering og internasjonalisering gjør styring til en utfordring. 
Internasjonalt samarbeid er et spor. Et annet er å søke nye måter for bruk av offentlige midler til å 
stimulere private aktører til å foreta investeringsbeslutninger i ønsket retning. Eksempler kan være 
arealbruk, kollektivknutepunkt, godsterminaler mv.  
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Vedlegg Drivere og transportetterspørsel 
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