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ORD FRA OSS SOM STÅR BAK 
 
Scenarioer for Transport i 2050 i et lavutslippssamfunn– er et annerledes innspill i 
arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser fra transportsektoren i Norge. Dette er 
et ledd i samarbeidet mellom Statens vegvesen og Miljødirektoratet knyttet til arbeidet 
med å utrede mulige veier mot lavutslipp i 2050.  
 
Arbeidet inngår også i Metode21 som er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og 
Statens Vegvesen. Målet med Metode 21 er å teste ut metoder og teknikker for å få fram 
forhold som kan supplere bruken av kvantitative analysemetoder som for eksempel 
transportmodeller. Formålet med bruk av scenarier og andre framsynsmetoder, er å 
tilføre nye perspektiver som kan ha betydning for utvikling av strategier for 
transportsektoren gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018 - 2027 og 
utredningen av "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling" (2014).  
 
Arbeidsgruppen har bestått av Isabella Kasin og Christine Maass fra Miljødirektoratet og 
Ellen Foslie fra Vegdirektoratet med hjelp av konsulentene Erik Larsen, prosess- og 
kommunikasjonsrådgiver tilknyttet Statens vegvesen, Region øst og Erik F. Øverland, 
som er hovedkonsulent for Metode21-prosjektet. Konsulentene er eksperter på 
fremsynsmetodikk, og underviser blant annet i "futures science" på Freie Universität i 
Berlin.  
 
Det er tatt i bruk ulike former for framsynsmetodikk for å beskrive lavutslippssamfunn i 
2050 og mulige veier dit (scenarier, framtidsbilder, delphi, ekspertpanel og backcasting 
(tilbakeskuing)). Denne rapporten oppsummerer arbeidet med scenarier, framtidsbilder 
og backcasting. Direktoratenes rolle har i hovedsak vært å tilrettelegge for prosessen og 
trekke ut funn og erfaringer fra denne. Konsulentene har hatt ansvar for metodikken, 
skrevet framtidsbildene og oppsummert innspill fra verkstedene gjennom justerte 
framtidsbilder. Rapportens oppsummering og anbefalinger for videre planlegging står 
for konsulentenes egen regning.  
 
Det vil bli utarbeidet en egen sammendragsrapport der Vegdirektoratet og 
Miljødirektoratet oppsummerer hovedfunn fra arbeidet som grunnlag for innspill til 
lavutslippsutredningen og NTP (2018-27).  
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DET VIKTIGSTE  
 
Scenariene for 2050 i denne rapporten bygger på utvalg av nøkkelfaktorer og sentrale 
aktører som ble valgt på ulike verksteder med representanter fra ulike fagmiljø. 
Utgangspunktet for framtidsbildene som er skissert er at lavutlippssamfunnet er på 
plass i 2050. Til tross for felles måloppnåelse er det laget ulike scenarier for hvordan 
målet nås, og dette spenner fra sterkt sentral styrt politikk, teknologirevolusjon til 
dramatisk økonomisk nedgang. 
 
Fremtidsbildene utfyller scenariene gjennom å spenne opp ulike situasjonsbilder for 
hvordan samfunnet i de ulike scenariene kan se ut. Framtidsbildene er en påminnelse 
om at vi ikke bør ta for gitt at historiske trender vil fortsette – f eks at den økonomiske 
utviklingen fortsetter som før, og at det derfor også kan skje endringer i 
transportbehovet og samfunnets muligheter for å investere i infrastruktur. 
Internasjonale finanskriser har vist hvor avhengig Norge er av land vi samhandler mye 
med.  
 
Ved å beskrive mulige utfall av framtidige utviklingsforløp har vi samlet informasjon om 
sammenhenger og utviklingstrekk og sett på konsekvenser av mulige utviklinger og 
risiko i et langt tidsperspektiv.  
 
Følgende hovedfunn anbefales å vektlegges i arbeidet med NTP og 
lavutslippsutredningen:  
 

 Det er behov for tiltak for å redusere utslipp av klimagasser allerede i den 
kommende NTP-perioden.  

 Det er behov for en sterk nasjonal innflytelse i areal- og 
transportutviklingen og trolig økonomiske incentiver 

 For å få til nødvendig teknologiskift, og alternative drivstoffer særlig for 
sjø og luft må det satses mye på FoU. Incentiver og øremerkede midler kan 
bli viktig for å innfase miljøvennlig teknologi og drivstoff (som hydrogen 
og bio) 

 Sentrum av byene bør trolig bli skjermet mot personbiltrafikk for å 
fungere godt.  

 Klimahensyn må gjennomsyre politikken og forutsetter i et 
lavutslippssamfunn felles utslippsmål og oppfølging av sektorvise 
resultater.  

 Det bør jobbes videre med at dagens ”eiere” av de ulike nøkkelfaktorene 
sammen formulerer ett transportscenarie der klimamålene er innfridd. 
Konsekvenser av dette bør utredes i relevante plangrunnlag /NTP slik at 
endringene kan skje skrittvis og i tide.  

 
De viktigste funnene vi har trukket ut fra prosessen er:  
 

1. Selv det antatt sikre er usikkert  
Befolkningsutviklingen framskrives med prognoser for høy, middels og lav 
befolkningsvekst fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I framtidsbildene er det en 
rekke faktorer som gir utslag på innbyggertall, type innvandring, levevilkår for 
eldre, osv. Det samme gjelder for global utvikling, internasjonal og nasjonal 
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økonomi med mer. En mer robust planlegging bør vurderes opp mot ulike 
utviklingsretninger som kan skje for disse faktorene.  

 
2. Tiltak som skal virke i 2050, må settes inn raskt 

Tilbakeskuingen av de fire framtidsbildene viser alle at det haster med å sette inn 
tiltak dersom vi skal nå et lavutslippssamfunn i 2050 og bidra til å nå 
togradersmålet. Venter vi, kan det bli behov for svært mye mer drastiske og 
dramatiske tiltak. Dette innebærer at både tiltak og virkemidler som påvirker 
planlegging, teknologiendringer og transportmønster i en mer bærekraftig 
retning bør fokuseres i strategiske dokumenter. Dette bør reflekteres allerede i 
den neste NTP-perioden. Det finnes virkemidler både nasjonalt og internasjonalt. 
Det er viktig å unngå at vi utvikler en infrastruktur som gjør det enda 
vanskeligere å snu utviklingen.  

 
3. Teknologi løser ikke alt  

I enkelte scenarier forsvinner klimautfordringer av ”seg selv” fordi teknologien 
løser det meste. Ny aktuell teknologi forutsetter betydelig forsknings- og 
utviklingsarbeid. FoU-arbeidet må forankres i kompetansemiljøer som 
samhandler med brukere og produsenter. Det er behov for at det tas noen valg 
nasjonalt og internasjonalt om type teknologi, infrastruktur m.m. og at 
innføringen av ny teknologi er koordinert. Det er også en utfordring at det vil bli 
for trangt i byene dersom veldig mange kjører egen nullutslippsbil. Dettet betyr 
at redusert transportvolum uansett blir viktig. 
 

4. Samarbeid og samspill mellom aktører er avgjørende 
Det er avgjørende at de riktige aktørene spiller sammen for å utvikle et felles 
målbilde der klimamålene kan nås for transportsektoren. Det må sikres at dette 
gis legitimitet hos politikere og velgerne (befolkningen) og at det gir næringslivet 
tilstrekkelig incitamenter.  

 
5. Ulike trender gir ulike utfordringer 

En liste med mulige trender som vil få betydning for 2050 omhandler både 
globale og nasjonale forhold. Dette kan omfatte nye internasjonale forbindelser 
og mulige overnasjonale overvåkningsorganer for klimapolitikk og til lokale 
forhold og atferdsendring i Norge. Urbaniseringstrenden tilsier sterk satsning på 
fortetting i byer og knutepunkter hvis utviklingen fortsetter med vekst i 
befolkning og økonomi. 

 
6. Uventede hendelser gir sårbarhet 

Uventede hendelser kan få stor betydning for utviklingen.  Eksempler på dette 
kan være terrortrusler eller pandemier. Katastrofer som resultat av dramatiske 
klimavirkninger og værfenomener ser ut til å opptre hyppigere, men er 
vanskelige å forutsi. Samfunnet blir også mer sårbart for datasystemer som kan 
hackes eller bryte sammen, som  IKT/ITS-basert transportsystemer.  
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HVA OG HVORFOR GJØR VI DETTE SLIK?  
 
Vegdirektoratet og Miljødirektoratet har ønsket å ta i bruk kvalitative metoder i arbeidet 
med NTP og utredning av lavutslippssamfunnet. Metodene som ble benyttet var:  

 Delphi-undersøkelser, som kvantifiserer aktørers forventninger til utvikling på 
noen problemstillinger 

 Shaping actors, shaping factors – en scenarioteknikk som tar utgangspunkt i 
nøkkelfaktorer og miniscenarier som byggeklosser for større helhetlige scenarier. 

 Normative scenarier, det vil si, utvikling av framtidsbilder der målet er nådd, men 
som ikke nødvendigvis er de foretrukne framtidene. 

 Ekspertpanel, det vil si eksperter på områdene transport/samfunn og klima, som 
inviteres med i prosessen for å reflektere over de funn som gjøres og kvaliteten 
på disse 

 Backkasting, som er en tilbakeskuingsprosess, hvor vi stiller spørsmålet om hva 
som kan skje fra framtidsbildene i 2050 og tilbake til vår egen tid.  

 
En hovedide med arbeidet er å hente input fra scenariene og framtidsbildene for bedre å 
vurdere om dagens utvikling og de prioriteringer som gjøres nå i blant annet NTP, 
bidrar til målet om et lavutslippssamfunn i 2050 hvor togradersmålet er nådd. Eller er 
det prioriteringer vi allerede nå bør stille spørsmålstegn ved slik at samfunnsutviklingen 
ikke blir låst av dagens prioriteringer? 
 
Ideen med framsynsbilder kombinert med tilbakeskuing er å følge ulike tidsomvendte 
utviklingsbaner og ut fra disse analysene kunne komme med noen anbefalinger til de 
valg som skal gjøres i de nærmeste årene.  
 

Prosessen 
 
Arbeidet med framtidsbildene, er gjennomført med tre dagsseminarer under prosessuell 
ledelse av Erik F. Øverland og Erik Larsen (for oversikt over arbeidsprosessen se 
vedlegg 1). Det første seminaret hadde som mål å finne fram til nøkkelfaktorer og 
aktører med relevans for transportsamfunnet i 2050. På det andre seminaret ble hver 
enkelt nøkkelfaktor og hver enkelt aktør omtalt på forskjellige måter. Dette arbeidet 
førte til en rekke miniscenarier. Arbeidsgruppen gjorde etter dette et utvalg av 
miniscenarier og satte disse sammen til tre scenarier (nærmere bestemt "normative 
framtidsbilder", dvs. mulige utfall av framtiden som har til felles at togradersmålet er 
nådd). 
 
De tre scenariene fikk arbeidstittel:  

- 1 Balansert vekst  
- 2 Teknologioptimist  
- 3 Atferdsoptimist  

 
Erik Larsen har med veiledning og innspill fra Erik F. Øverland utdypet disse til tre mer 
omfattende framtidsbilder:  
 

- 1a Styrt mot lavutslipp 
- 2a Teknologi var svaret (hva var spørsmålet?) 
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- 3a Miljø, helse og kjærlighet 
 
I alle scenariene for 2050 er Norge et lavutslippsamfunn og togradersmålet er oppfylt. 
Framtidsbildene beskriver likevel forskjellige samfunn og ulike utviklingsbaner. 
Hensikten er ikke å finne et bilde som inneholder den ”riktige” framtiden, men snarere å 
få input til at selv med ett mål kan innholdet bli forskjellig.  
 
På det siste seminaret, 19. august 2014, ble de tre framtidsbildene kommentert av et 
ekspertpanel. Dette besto av fem personer (fra TØI, IFE, DNV GL, CICERO og 
Vestlandsforskning) som hadde fått i oppdrag å vurdere framtidsbildene og gi utfyllende 
kommentarer til utfordringen med å nå lavutslippssamfunnet. 
 
I gruppearbeidet etter ekspertpanelet ble de tre fyldige framtidsbildene og et 
framtidsbilde som ble lagt fram av en av ekspertene, bearbeidet og deretter backcastet 
(tilbakeskuet). Tilbakeskuingen, hvor vi ser på utviklingstrekk fra 2050 og fram til i dag 
– vi går baklengs i tida, kan gi oss innsikt som vi forhåpentlig kan bruke i den langsiktige 
planleggingen.  
 
Etter seminaret den 19. august har konsulentene Erik F. Øverland og Erik Larsen brukt 
resultatene fra seminaret til å videreutvikle og justere framtidsbildene. De har også 
tilføyet et nytt, fjerde framtidsbilde og fortalt noen historier om utviklingen fra 2050 og 
til i dag.  
 
Dette materialet har de så brukt til en analyse av viktige elementer og utviklingstrekk, 
usikkerhet og trendbrudd.  
 

NÆRMERE OM DE ULIKE STEGENE I PROSESSEN 

Hvilke nøkkelfaktorer og aktører valgte vi? 
 
Hvilke nøkkelfaktorer og aktører kan eller vil ha betydning for transportsektoren og 
utslipp av CO2 i 2050? Dette var hovedspørsmålet for den første samlingen som 
arbeidsgruppa inviterte til. Deltakerne kom fram til det de der og da mente er de ti 
viktigste nøkkelfaktorene:  
 

 Befolkningsutvikling (antall, geografisk fordeling, sammensetting osv) 
 Tilgang på energi (både fornybar og fossil) og ulike energibærere 
 Utvikling i andre land (som da påvirker marked, etterspørsel, energipris og–

tilgang) 
 Realinntektsutviklingen (både i Norge og andre land vi samhandler mye med) 
 Urbanisering eller anti-urbanisering (om folk bor i byene, har tilgang på byene 

eller ulike trender som kan påvirke hvor folk vil eller kan bo) 
 Klimaendringene og behovet for klimatilpasninger (som virker inn på bruk av 

areal og transport) 
 Krav til utslipp fra kjøretøy og ulike sektorer (lokale klimakvoter eller andre 

ordninger som regulerer utslipp) 
 Grad av teknologisk utvikling (kjøretøyteknologi og IKT-utviklingen) 
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 Holdningen i befolkningen 
 

Deltakerne valgte også ti aktører som kan eller vil ha betydning for det samfunnet vi 
skal beskrive i 2050. Disse er:  
 

 Befolkningen 
 Politikere (lokal, riks, internasjonalt) 
 Olje- og energiselskap 
 Forskningsmiljøer 
 Fagmiljøer/myndigheter 
 Media 
 Næringsinteresser 
 Pressgrupper 
 EU 
 Andre land 

 
Arbeidsgruppen og konsulentene har vurdert at de ti nøkkelfaktorer og de ti aktørene ga 
et godt grunnlag for å jobbe videre med miniscenarier.  
 
 

Hvordan jaktet vi på forskjellige framtider med hjelp av miniscenarier? 
 
Oppgaven på det andre seminaret var å jobbe med en og en av nøkkelfaktorene og en og 
en av aktørene og beskrive forskjellige små snutter om 2050, såkalte miniscenarier. 
Deltakerne satt parvis og beskrev fra to til seks, sju ulike framtider for sine tildelte 
nøkkelfaktorer og aktører. Forskjellighet er et nøkkelord for dette arbeidet. Nå gjaldt det 
å tenke kreativt om den ene utvalgte aktøren eller nøkkelfaktoren.  
 
 

Hvilke mini-scenarier til ulike scenarier? 
 
Neste trinn hadde som hovedoppgave å velge ut et knippe mini-scenarier for å beskrive 
et scenario (normativt framtidsbilde). Det vil si at lavutslippssamfunnet er en realitet, 
men ikke nødvendigvis som følge av de utviklingstrekk eller aktørers valg som vi i dag 
skulle ønske oss. Det er et poeng at de tre scenariene innehar den ønskede situasjonen, 
men at ingen av dem oppleves her og nå som mer foretrukne enn de andre.  
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SCENARIER FOR 2050 
 

1 Balansert vekst  
 
Balansert vekst – ”Målstyring” - er basert på følgende stikkord/elementer fra i 
miniscenariene:  
 
- Nye medier- facebook samfunnet 

- Nord blir det nye sør 

- Satellitt-byer rundt storbyene 

- Struktur 

- EU i en ny verden, Global klima/bærekraftsavtale 

- Peak-rik, Superbra 

- Økotopia 

- Konsolidering i kraftbransjen 

- Profesjonaliserte miljøorg., miljøbevegelsen og sosiale org. snakker med en stemme 

- Lette kjøretøy er nullutslippskjøretøy,  

- Internasjonalt samordnet regulering for utslipp 

- Global klimaavtale, 

- Stor økonomisk utvikling i U-land 

- Sentralisering av makt, 

- Streng regulering av personbiltransport 

- Næringsliv ser fordelen og tar stort ansvar for bærekraftige løsninger 

- Fossil energi utfaset 

- Klimaendringer fører til store positive holdningsendringer 

- Forskningsklynger 

- EU styrket 

- Fornybarnasjonen, Det grønne skiftet,  

- Transportnæringen i endring 

- Dyr energi fremtvinger endringer 

 
I dette scenariet går utviklingen gradvis, og grunnen til at man når et 
lavutslippssamfunn er først og fremst et resultat av forsiktig styring fra norske 
myndigheters side.  
 
Klimaendringer har blitt merkbare mange steder i verden, og gjennom nye medier som 
har blitt vanlige i den oppvoksende generasjonen spres informasjonen raskt (eks 
facebook-grupper på tvers av kontinenter). Oppmerksomheten rundt klimaspørsmål 
øker og restriktive virkemidler blir mer akseptert og etterspørres i politikken, ikke bare 
i Norge. En global klimaavtale har kommet på plass.  
 
Norge har blitt en del av et styrket EU, som samkjører transport-, energi- og 
utenrikspolitikken fordi man ser fordelene med å stå sterkere mot USA og Kina i 
fellesskap. Gjennom god planlegging og statlige investeringer har man lykkes med en 
gradvis omlegging av industri og næringsstrukturen i Norge (teknologiutvikling, 
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fornybar kraft). Det har blitt investert i utdanning i en årrekke nå: bærekraft, 
naturvitenskap, teknologi. Veksten er moderat men livskvaliteten øker: folk er fornøyde 
med å kunne bo i et land som har forholdsvis små problemer gjennom klimaendringer. 
 
Befolkningsveksten skjer i de store byene og i satelitt-byer, og arealplanleggingen 
foregår med en overvekt av sentral styring. Man lykkes i å tilrettelegge for bærekraftige 
løsninger fordi lokal konkurranse ikke er dominerende lenger. Folk har etter hvert sett 
fordelen av at prosjekter innen areal- og transportplanlegging foregår i offentlig-privat 
samarbeid med sterkere, sentral styring, og godtar kollektive løsninger i noe større grad 
enn før. Kollektivtransport – inkludert nye tekniske løsninger som førerløse biler - er 
utbredt, privatbilisme slik som vi kjente den i 2014 er forholdsvis dyrt og brukes mindre 
og mindre. Det er krevende for myndighetene å balansere virkemidler og 
avgiftspolitikken i transportsektoren: befolkningsveksten og flere og flere små byer der 
folk bor tett krever restriksjoner på individuell motorisert transport på grunn av 
trengselen, selv om teknologien har blitt renere og renere og nådd nullutslipp i 2050.  
 
 

2 Teknologioptimist  
 
Teknologioptimist er basert på:  

- Klima-EU 

- Fornybar energi enerådende 

- Forskningsklynger 

- Global klimaavtale 

- Zero-effekten 

- Teknotopia 

- Forstedenes drøm 

- Opplyst teknokrati 

- Oljeselskapene skifter fokus 

- Norges Silicon valley 

- Lette kjøretøy er nullutslippskjøretøy i 2050 

- Fly og tunge kjøretøy går på bio/syntetisk 

 
I dette scenariet har det store fokuset på klima og mye midler til FoU bidratt til en rask 
teknologiutvikling. Ny utslippsfri teknologi er rimelig, det samme gjelder for fornybar 
kraft. Dette har ført til at alle kjøretøyene har nullutslipp i drift. Nullutslipp krever 
dermed ingen store atferdsendringer.  
 
Befolkningsveksten skjer i satellitt-byer som er knyttet tett sammen med større byer via 
høyhastighetstog og annet kollektiv. IKT-løsninger har redusert 
persontransportbehovet noe, men det er fortsatt vanlig med egen privatbil. Innføringen 
av førerløse biler har bidratt til en enklere bildeling, slik at hver bil totalt sett får en 
bedre utnyttelse og man oftere bruker en bil som er tilpasset behovet.  
 
Framkommelighet har blitt det største problemet for vegsektoren, selv om selvstyrte 
biler optimaliserer plassutnyttelsen (både når de er i bruk siden avstanden mellom 
bilene ikke trenger å være like stor som i dag; og når bilen ikke brukes, siden det er noe 
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vanligere med bildeling slik at bilen brukes mer av tiden og dermed trenger mindre 
parkeringsplass). Teknologiske framskritt har gjort at transport av både varer og 
personer i byområder foregår på en helt annen måte enn tidligere. Man har rullende 
fortau, førerløse elektriske trikker, automatisert varetransport i tubes fra de store 
godssentrene utenfor byene og store grøntområder og rekreasjonsarealer der det 
tidligere var transportinfrastruktur. 
 
Godstransporten er økende på grunn av voksende privatkonsum, men også disse 
kjøretøyene har fått nullutslippsteknologi. Fly benytter biodrivstoff når de flyr og 
hydrogen under taksing og for å drifte hjelpesystemer om bord. 
 
Forskningsmiljøene i Norge inngår i større, internasjonale samarbeidsstrukturer med 
langsiktig og stabil finansiering. Klimaforskningen er høyt prioritert og det drives flere 
større studier parallelt. Det forskes både på energi- og teknologiutvikling med løpende 
implementering gjennom store pilotprosjekter og tilpasning av tiltak og virkemidler, 
særlig i transportsektoren. Norges nye vekstnæringer bygger seg opp på basis av 
resultater fra teknologiforskningen, som for eksempel innen maritim næring, nano og 
3D-printing. Norsk tiltaksutforming for transport og samferdsel er basert på det nyeste 
innen forskning og transportsektoren gjennomgår store strukturendringer i en 
klimavennlig retning. Energiselskaper har fått en bredere portefølje av fornybare 
teknologier som nå er kommersielt utviklet (vind, sol, havkraft og så videre). BP er “way 
beyond petroleum”.   
 

3 Atferdsoptimist 
 
Atferdsoptimist er basert på:  
 

- En økende andel av befolkningen er eldre. Mange gamle med stort omsorgsbehov. 
- Unge er opptatt av helse, opplevelse, kultur og aktiv fritid og har høy utdannelse  
- Økende miljøbevissthet 
- Befolkningen i byområdene blir flerkulturell, med høy innvandring  
- Arbeidslivet automatiseres med stor grad av fleksible arbeidsplassløsninger. 

Mange er sysselsatt i omsorg/turisme og high tech utvikling 
- Økonomisk stagnasjon, høye offentlige utgifter 
- Redusert oljeproduksjon. Høyere energi- og transportkostnader. Mer lokal mat 

og vareproduksjon  
- Bytransport er basert på kollektiv, (el)-sykkel og gåing. Privatbil er ikke så vanlig 

(carpooling) 
- Teknologiutvikling og bruk av ulike mobile systemer som øker fleksibilitet i 

reise/samkjøring/betalingssystemer/informasjon m.m. 
 

I dette scenariet er det stor befolkningsvekst i byområdene på bakgrunn av høy 
innvandring og tilflytting. Dette har også fått betydning for reisemønsteret der denne 
befolkningsgruppen er mer avhengig av kollektivtransport og i liten grad reiser over så 
store avstander i jobb og fritid som nordmenn tradisjonelt har gjort.  
Realinntekten er ikke økt, og høyere bolig- og transportkostnader har redusert 
reisebehovet betydelig. Preferansen er endret mot andre goder enn økt forbruk. Det er 
stort fokus på bærekraftig produksjon og folk flest er mer miljøbevisste i sine valg. 
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Fritidsreisene er økende særlig mot destinasjoner innenlands. Høye transportkostnader 
og drivstoffkostnader, gjør at det er reduksjon i lange utenlandsreiser, særlig med fly. 
Mange turister kommer til Norge for å oppleve ren og urørt natur. Opplevelses- og 
vinterturisme har økt til innlandet, og til Nord-Norge og områder som fortsatt har et 
visst vinterklima. Mer nedbør og kraftigere stormer gir store utfordringer for 
transportsystemet og bruk av elektriske kjøretøy og sykler om vinteren.    
 
Det er befolkningsnedgang i spredtbygde områder i landområdene og mindre byer og 
tettsteder. Spesialisering og effektivisering av jordbruket og kystnæringen er 
dominerende noe som er ført til at mange små bruk og næringer i spredtbebygde 
områder er nedlagt. Det er likevel en del små lokalsamfunn som satser på økologiske 
produksjon og turisme. Høye transportkostnader har medført at eksporten av 
jordbruksvarer er liten. Fiske og havbruk er imidlertid en dominerende næring på 
kysten. Etterspørselen etter økologisk lokalt produsert mat har økt ettersom 
produksjonen er gått betydelig tilbake i tidligere høyproduktive land i sydligere strøk og 
kostnadene til produksjon og transport av mat har økt. Høye avgifter på utslipp er 
innebygget i vegavgiftene og langtransport av varer på vei er redusert. Det stilles også 
krav til grensekryssende trafikk med hensyn til miljø og sikkerhetsstandard. Moderne 
teknologi gjør at varer i større grad kan produseres lokalt selv om råvarene i en viss 
grad må importeres.  
 
Det er fokus på kortreiste opplevelser, kultur og forbruk. Andelen eldre i befolkningen 
gjør at transporten er tilpasset disse. Unge er opptatt av helse og har høy egenaktivitet 
også med hensyn til transport. Folk sykler eller bruker el-sykkel og andre elektriske 
fremkomstmidler på de fleste korte reisene.  
 
Fleksible ordninger med arbeidstid og fritid har gjort at folk tilpasser reisene i større 
grad til lavperioder. Trafikken styres i stor grad av ITS løsninger og det er innført et 
system med GPS basert avgiftsbelastning for vegtransport. Dette innebærer at vegavgift 
og vegprising er basert på kjørelengde og med høye takster der det er trengsel 
(byområder og på tider der utfarten normalt er høy). Rushtidsbelastning er 
dimensjonerende. Kapasiteten i transportsystemet er dermed betydelig forbedret. Folk 
kan melde inn reisebehov til kollektivselskaper på faste reiser eller samreising for ad-
hoc-reiser slik at kollektiv (buss) transport og bilbruk i sentrale strøk er mer 
etterspørselsstyrt. Teknologen har gjort et slikt system mulig. Skinnegående 
kollektivtrafikk dekker det viktigste behovet for transport i byområder og har så høy 
frekvens at rutetider er unødvendig. Det er en høy andel eldre i befolkningen som nyter 
godt av dette. Sterkt fokus på helsefremmende aktiviteter og ønske om å holde seg i 
form gjør at sykkel og el sykkel har overtatt som viktigste fremkomstmiddel i sentrum 
av de største byene. 
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FRAMTIDSBILDER  
 
Prosess- og fagkonsulentene Erik Larsen og Erik F Øverland har skrevet de tre følgende 
framtidsbildene basert på den foregående prosessen. Du vil finne både nøkkelfaktorer 
og aktører som kom fra på seminarene i disse bildene, men du vil også finne veldig mye 
annet. Å skrive et framtidsbilde er mer enn å utbrodere noen faktorer og aktører; det 
handler også om å bruke innspill kombinert med kreativitet for å lage noen vinklinger av 
et framtidssamfunn.  
 
Hvis du misliker hele eller deler av det du leser, så er det litt av hensikten. Selv om 
lavutslippssamfunnet oppnås, er det ikke sikkert at det skjer akkurat slik du her og nå 
ønsker det. Noe av poenget med historiene er at de kan åpne opp for at mye kan skje 
som vi ikke nødvendigvis har tenkt på i dag, og så kan vi spørre i etterkant om dette er 
noe vi skal forholde oss til i dagens langsiktige planlegging.  

 
 

Framtidsbilde 1a : Styrt mot lavutslipp 

 
Framtidsbildet bygger på scenariet "Balansert vekst" – men er gitt et nytt navn i og med 
at dette er bare ett eksempel på et utfyllende framtidsbilde. Vi kunne ha utviklet mange 
andre alternative framtidsbilder basert på "Balansert vekst" med ulike andre variabler.  
 

Forutsetninger 
 
2050: Togradersmålet er nesten nådd. Klimaeksperter og politikere er nokså stolte. Helt 
fra FNs klimaforhandlinger i Paris i 2015 og fram til i dag, har det vært jobbet hardt for å 
få med de rikeste landene på en felles avtale om Co2-reduksjoner og innfasing av ny 
teknologi.  
 
Det har vært tøffe tak. USA var lenge den sterkeste motstanderen av den restriktive 
politikken som ga resultater. Energibehovet har vært og er stort. Uten olje og gass som 
hovedforsyning, har land som USA og Norge slitt. Økonomiske nedgangstider har preget 
og preger fortsatt samfunnene. Reduksjon i kjøpekraft kombinert med strengere 
utslippskrav har bidratt til at mange ikke har eller trenger egen bil og at de som har bil, 
sjelden bruker denne. Det er ikke trengsel i byer eller mellom byer.  
 
De rikeste i den vestlige verden har klimaprivilegier, som utslippskvoter på veg. Disse 
har politikerne vært nødt til å innvilge for å sikre seg støtte til tøffe tiltak.  
 

Glimt fra framtiden: Solidaritetshuset - en mandag i april 2050 
 
Sika Kali (20) bor i Oslo. Hun hjelper sin mor og far i Solidaritetshuset, en boenhet på 
Sagene etter at hun hoppet av utdanningen innen kinesisk kultur da faren ble arbeidsledig. 
Solidaritetshusene var en del av velferdsstatsreformene på tidlig 2040-tall og har erstattet 
en rekke støtteordninger. Solidaritetshuset viste seg å bli svært vellykket. Far er 62 år, og 
andregenerasjons innvandrer fra India. Han er utdannet lege, men måtte slutte i jobben da 
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den statlige refusjonsordninger forvant på 2030-tallet. Nå bruker han tida til å hjelpe de 
som bor sammen i Solidaritetshuset på Sagene (og i andre bydeler). Til gjengjeld får han 
stadig ris og fisk som gjør at den lille familien alltid har noe å bidra med til de store 
måltidene i boenheten. Solidaritetshuset på Sagene rommer hele hundre og seksti personer. 
Bare tretti av dem har fast inntekt, men alle bidrar med sitt. I fjor valgte allmøtet i enheten 
å investere overskuddet av driften fra 2048 til en ny elvarebil. Den brukes kun til å frakte 
nødvendige varer og utstyr til enheten. Moren til Sika, Kari, er opprinnelig fra Vestlandet. 
Kari savner fjord og fjell og ren luft. Hun var tidligere ansatt som sykepleier på et av de 
store sykehusene i Oslo, men måtte slutte på grunn av lungeproblemer. Disse var 
forårsaket av biltrafikken der de bodde. Mange har det som Kari; de sliter med helsa på 
grunn av forurensingen fram til 2030-tallet. Kari orker lite, men deltar i en del av 
fellesaktivitetene på kjøkken eller barnehagen. Sika drømmer om å finne seg en rik kjærest 
med biltilgang og hytte på fjellet. Hun lengter etter å oppleve friske fjell og hvite vidder, 
slik hun har sett på film og bilder fra da mor og far var små. Hun håper også at hun en dag 
kan fullføre utdanningen og bli assisterende kulturleder på et kultur- og meditasjonssenter.  

 

Nasjonal transportplan 2050 
 
NTP ble lagt fram av Regjeringen i februar 2050. I innledningen står det:  
  
 Regjeringen vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem med en 
effektiv trafikkavvikling preget av sikkerhet og miljøvennlighet. Dette vil styrke 
næringslivets konkurransekraft, utvikle byene og bidra til å opprettholde bosettingen. 
Transportomfanget er i ferd med å øke i og rundt de største byene, noe som på sikt kan gi 
miljø- og klimautfordringer lik de vi hadde for 30 – 40 år siden. Regjeringen vil imidlertid 
styrke den restriktive politikken basert på at transportører betaler strekningsavgifter som 
tilfaller strekningsinnehaveren.  
 

Hvordan ser denne fremtiden ut? 
 
Asia dominerer verden 
 
Transport gjenspeiler samfunnsutviklingen. Norge er et lite land i en verden med Asia 
som ledende i økonomisk utvikling. Kina og India har hatt en eventyrlig utvikling i 
Bruttonasjonalprodukter, og ligger på toppen som verdens rikeste land. Streng styring i 
disse landene har gitt gode resultater for næringsliv, befolkning, utdanning og miljø. 
Veksten i befolkningen har vært styrt, men likevel sterk. Andelen eldre har økt 
betraktelig, og stadig flere eldre er lengre i arbeid. Med full sysselsetting har dette 
bidratt til en produktivitet uten sidestykke i verden, og dermed til en kraftig 
velstandsøkning. Kina har lenge vært verdens største militærmakt, men etter at truslene 
fra USA forsvant på 2030-tallet er fiendebildet mer nyansert og situasjonen mindre 
spent. Kina og India er fortsatt de største investorene i amerikansk økonomi og har i 
lengre tid vært i posisjon til å påvirke den økonomiske utviklingen i den tidligere 
stormakten.  
 
Europa henger etter 
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Europa kjemper fortsatt med å ta igjen de andre regionene i verden både når det gjelder 
økonomisk vekst, velferdstilbud og mål for klimautslipp. Solidaritetshus-modellen fra 
Norge fikk nylig svært positiv omtale i Europaregjeringen og kan bli lansert som en 
helhetlig europeisk ordning allerede i 2052.  
 
 
Bærekraftig energi 
 
Kina og India satset mer enn noen andre land på forskning tidlig på 2000-tallet. Begge 
land har uavhengig av hverandre hatt som mål å være selvforsynt med hensyn til energi, 
og være først til å utvikle bærekraftige energikilder i storskala. Vind, vann og solkraft 
fikk aldri det volumet som var nødvendig. Jordkraft – energi fra jordens indre – har 
derimot vist seg å være stabilt og sikkert og konstant fornybar.  
 
I 2015 i Brasil ble to oppfinnere av jordkraft plutselig borte. Brasilianske politi 
samarbeidet med Interpol i mange år. Teoriene om forsvinningene var mange. Noen mente 
at amerikanske oljegiganter sto bak kidnappingen, mens andre trodde kinesiske 
myndigheter sto bak.  
 
Mens India og Kina og deres samarbeidspartnere ellers i verden har vært selvforsynt 
med fornybar energi, har USA og Europa blitt tvunget til å redusere bruk av olje, gass og 
kull gjennom de internasjonale klimaavtalene.  
 
 
Vendepunktet 
 
Det første betydelige vendepunktet skjedde i Paris i 2015 under FNs klimaforhandlinger. 
Litt overraskende var et flertall av landene enig om ikke bare å nå togradersmålet men 
også om virkemidlene. Det var ikke lenger noen diskusjon om problemene, men mest 
om hvordan løse dem. Kinesiske og indiske delegater var mer enn før tydelige på at 
utviklingen måtte snu raskt og at olje, gass og kull måtte fases ut innen få tiår fra 2014.  
I ettertid har flere spekulert i om FNs klimaforhandlinger egentlig ble brukt for å styrke 
Kina og Indias posisjon på bekostning av USA og Europa. Det er liten tvil om at 
kappløpet for først å finne de sikre og store bærekraftige energikildene fikk et enormt 
oppsving i årene etter 2015.  
 
 
Olje-Norge 
 
I perioden fra 1970 til 2020 bidro petroleumsindustrien til betydelige vekst i norsk 
næringsliv. Aktivitet på norsk sokkel og i andre land ga store ringvirkninger for 
næringslivet. Allerede i perspektivmeldingene på 2010-tallet ble det varslet at et kraftig 
fall i oljeprisene internasjonalt ville kunne ramme Norge hardt. Men med stadige nye 
oljefunn og etterspørsel etter norske petroleumsrelaterte produkter, var det ingen som 
helt ville høre på advarslene fra Finansdepartementet og kritiske miljøorganisasjoner.  
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Olje-krakket 
 
I dag ligger oljerigger og installasjoner som spøkelsesgiganter langs store deler av 
norskekysten og venter på å bli gjenvunnet. Prisen på olje som var beregnet å holde seg 
stabilt høyt fram mot 2035, fikk et kraftig fall da kjøperne av norsk olje var tvunget til å 
omstille energibruken eller legge ned virksomhetene i årene mellom 2020 og 2035. 
Fallet i oljeprisene kom så raskt og brått at det var uunngåelig med en alvorlig krise i 
norsk økonomi. Stortinget viste ingen nåde for Regjeringen som hadde sittet med 
ansvaret og ikke sett krisen komme.  
 
 
Et kriserammet Norge 
 
Ringvirkningene var enorme, selv om de var oppskriftsmessige: Oljeprisen sank drastisk, 
aktiviteten på sokkelen ble først redusert, så stanset midlertidig. Næringer med 
leveranser til oljesektoren måtte redusere eller legge helt ned – også fordi aktiviteten 
sank i alle oljenasjoner. Arbeidsledigheten steg til rekordhøyder. Mange av 
arbeidsinnvandrerne rømte landet. De solgte sine boliger i et marked med mange tiår 
med kunstige høye priser særlig i og rundt de store byene. Da boligsalg-racet først 
startet, var det mange andre med ”hytter” i byene, som fikk panikk. Og da verdien på 
boligene sank, steg gjeldsbelastningen til langt over pipa for både unge og 
middelaldrende boligeiere. Dette til tross for liknende finanskriser kort tid tidligere. 
Næringskrisen ble dermed også en finanskrise. Slik gikk banker og låneinstitusjoner 
over ende og dro med seg sine kunder i fallet. I Norge klart man ikke å opprettholde den 
statlige garantiordningen for bankene.  
 
 
Velkommen etter! 
 
Våre nordiske brødre strakte ikke hendene så langt ut for å bistå Norge. De visste jo at vi 
hadde oljefondet, men mest av alt hadde de stått i oljeskyggen i mange år. Sverige, Island, 
Danmark og Finland var blitt eksperter på å bygge opp lavkonjunktur-økonomier med 
en overkommelig balanse mellom ledighet og velferdsutfordringer. Satsing på forskning 
hadde også bidratt til en forsiktig vekst i økonomien deres. Nå lå det et uuttalt: 
Velkommen etter! i møtene i Nordisk Råd og andre sammenhenger.  
 
 
Den moralske krisen 
 
USA opplevde også en økonomisk krise omtrent samtidig med Norge. Begge land ble 
utsatt for det mange vil betegne som en moralsk krise i tillegg til at oljeetterspørselsen 
sank. Amerikansk intervensjon og militær støtte til land i Midt-Østen og Asia førte til 
folkeopprør med jevne mellomrom fra den Arabiske våren i 2013 og helt fram til 2030-
tallet. Rundt 2025 skjedde et vendepunkt i opinionen der USA ble ensbetydende med alt 
negativt. Boikott av USA – og Norge - ble et krav fra befolkningen i stadig flere land. 
Europa, Sør-Amerika og Russland vendte stadig mer og mer interesse mot Asia. Indisk 
og kinesisk kultur ble stadig mer populært. Levemåter, mat og tenkesett satte sitt preg 
på verden slik Cola og Jeans hadde gjort det noen titalls år tidligere.  
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Fra besting til værsting 
 
Norge som god venn av USA, oppdaget også denne krisen for sent. Norsk natur og kultur 
som kunne vært en betydelig eksportvare, fikk svært liten oppmerksomhet. I stedet for 
bilder av villmark og ulv var det bilder av fiskevær med rustne oljeinstallasjoner og død 
fisk som gikk verden rundt i sosiale medier og nyhetssendinger. Norske PR-byråer 
samarbeidet med amerikanske i flere tiår for å forsøke og motvirke det myndighetene 
hevdet var en kinesisk styrt svertekampanje mot USA og Norge. Regjeringen tok i bruk 
en tidel av Oljefondet for å finansiere dette som ble framhevet som tidenes viktigste 
oppreisning. Motaksjonen ble svært dårlig mottatt og ble av mange oppfattet som selve 
beviset på amerikansk og norsk internasjonal manipulasjon styrt av sammenvevde 
politiske og økonomiske interesser. Dette kombinert med en rekke formidable 
feilinvesteringer gjorde at Norge satt igjen med internasjonalt dårlig omdømme og et 
enda mer slunkent Oljefond.  
 
 
Nedgangstid ble klimavennlig 
 
De femten årene som har gått siden Norge ble kriserammet har gått med til å 
gjenoppbygge landet. I motsetning til tidligere gjenoppbygginger etter kriser (som 2. 
verdenskrig), fikk nasjonen noen klare mål og føringer: Det Nye Norge måtte være 
basert på bærekraft i alle ledd – et lavutslipps-Norge basert på bærekraftig 
næringsvirksomhet, altså bygget på fornybare ressurser. EU, som Norge ble medlem av i 
2025, har med sitt regelverk forsterket kravene til en bærekraftig utvikling. EU spilte en 
formidabel rolle i arbeidet med å redusere forbruket av kull, olje og gass. I sentrale deler 
av Europa står nå kjernekraft for nær 90 prosent av energiforsyningen.  Norge, som 
lenge stolte på sin vannkraft, hadde ikke noe annet valg enn å akseptere energiforsyning 
basert på kjernekraft. Beslutningen ble noe lettere fordi kjernekraftteknologien hadde 
gjennomgått store endringer som reduserte risiko og gjorde energiforsyningen mer 
effektiv. Endringene gjorde blant annet at en eventuell nedsmeltning ville skje 
kontrollert og uten muligheter for lekkasjer til omgivelsene. Utfordringen med at det 
alltid må finnes en overstyringsenhet for kjernekraftverkene utenfor selv 
kjernekraftverket, er enda ikke løst, men eierne og myndighetene garanterer for at 
overstyringsenhetene er svært strengt bevoktet.  
 
 
Fiske og skog 
 
Fra 2035 fikk fiskeri- og skognæringen raskt en forsterket rolle som ryggraden for 
økonomisk vekst i Norge. Nord-Norge var sammen med innlandsfylkene Oppland og 
Hedmark de som opplevde sterkest vekst i antall sysselsatte. Byer som Bodø og Tromsø 
i nord og Lillehammer og Hamar i Innlandet, fikk en smak av oljeboomen som byer som 
Stavanger og Bergen hadde opplevd noen tiår tidligere. God foredling av fiskeressursene 
i havet kombinert med en stadig friskere bestand på oppdrettsfisken, gjorde det mulig å 
møte den store etterspørselen fra asiatiske land – men også andre land i verden som tok 
etter asiatiske tradisjoner. Fisk ble benyttet som råvare i en rekke populære retter, og 
prisnivået sammenfalt godt med den synkende kjøpekraften hos befolkningen i blant 
annet USA og Europa. Utviklingen innen skognæringene skyldtes to forhold: Trehus ble 
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garantert brannsikre og trehusfrykten i Europa forsvant. Forskning på cellulose og 
andre stoffer fra trevirke fikk et gjennombrudd da det viste seg at oljebaserte produkter 
i stedet kunne lages basert på tre. Svenske og finske skogsindustrier var verdensledende 
allerede i 2025 på feltet. I mange år var skogene i Innlandet råvarer til denne 
produksjonen, men etter hvert dukket det opp sterke miljøer med solide investorer i 
Hamar og Lillehammer.  
 
 
Inter-City viktig 
 
Avfolkingen av Gudbrandsdalen og Østerdalen som hadde pågått over nesten ett 
århundre, ble brått vendt om. Inter-City-utbyggingen bidro først til sterk vekst i og rundt 
Hamar (2022 – 2030) og deretter med tilsvarende vekst da strekningen ble forlenget til 
Lillehammer 12 år senere. Mjøsbyene ble attraktive både med sine arbeidsplasser og 
boligpriser. Prisene var langt lavere i disse områdene allerede tidlig på 2000-tallet. 
Derfor ble heller ikke boligkrakket like utslagsgivende i dette området på 2030-tallet. 
Innbyggerne rundt Mjøsa kunne beholde boligene sine, spenne inn livreima noe og tenke 
framover. I 2040 var området fra Tangen til Lillehammer preget av sammenhengende 
bebyggelse omkranset av produktive jorder og Mjøsa. Mange akademikere og 
høykompetente næringsaktiviteter flyttet over en lengre periode ut fra Oslo til attraktive 
områder langs Inter-City-strekningene både mot sør, øst og nord.  
 
Innlandsuniversitetet 
 
Ideen fra Stjernø-utvalget i 2008 om et felles Innlandsuniversitet for Høgskolene i Gjøvik, 
Lillehammer og Hedmark ble tatt opp igjen i 2035. De gamle konfliktene om hvem som 
skulle ha flest doktorgrader og hvilke fagmiljøer som skulle veie tyngst, ble løst mye 
fordi den samlede kompetansen fra de tre høgskolene var etterspurt. Særlig viktig viste 
det seg å være at Høgskolen i Hedmark sin avdeling for skogfag på Evenstad, hadde klart 
å beholde og rekruttere forskere med doktorgradskompetanse også gjennom 
nedgangstider på tidlig 2000-tall. I dag er Innlandsuniversitetet ikke bare et sterkt 
nasjonalt miljø, men også internasjonalt, spesielt innenfor landbruk og hav/fiske.  
 
Innvandrere redder byene 
 
Etter krisen på 2030-tallet er det langt på vei innvandrere med asiatisk opprinnelse i en 
eller flere generasjoner som har reddet utviklingen i byene. Enkeltpersoner og miljøer 
med gode kontakter i India, Pakistan og Kina har sikret tilgang til kompetanse og 
produksjonsmiljøer. Med økt arbeidsledighet og kraftig fall i reallønnen ble det mulig å 
bygge opp asia-næringer i noen av de store byene. Særlig i Oslo hvor andelen 
innvandrere med asiatisk opprinnelse var (og er) høy, vokste det fram bærekraftige 
næringer med solid sysselsetting og stabile inntektsgrunnlag. En god del var knyttet til 
mat/fisk og kultur, men også til språk, filosofi og kompetanse. I 2045 var det et 
vendepunkt i kontakten mellom Norge og Asia da Faruk Khan ble norsk statsminister. 
De som var unge på 1990- og 2000-tallet hadde med seg en naturlig omgang uansett 
etnisk opprinnelse. I 2035 og utover til i dag har dette stått fram som en vinnende 
generasjon med sterk innflytelse både i politikk og samfunnsliv. (Red anm: Khans 
regjering besto av personer med sju ulike etniske opprinnelser, og uttrykker en global 
politikk og filosofi som bringer Norge i dialog med verden igjen).  
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Velferds-Norge forsvant 
 
Velferds-Norge slik vi kjente det fra på sent 1990-tall og tidlig 2000-tall er borte. 
Arbeidsledige og arbeidsuføre får ikke penger fra felleskassa lenger, pensjon er basert 
på frivillige ordninger. Barnehager, skoler og sykehus er privatfinansierte med 
betalingsordninger. Årsakene er sammensatte: Det startet med privatiseringen på 2020-
tallet med salg av statens eiendommer og oppgaver. Så inntraff krisen i økonomien, og 
da var det ikke penger nok i statskassen til å opprettholde de velferdsordninger som 
fortsatt gjaldt en betydelig del av befolkningen, men langt færre enn på 1990-tallet. En 
voksende andel eldre så lenge ut til å være den største samfunnsutfordringen, men så 
har det vist seg at krisen har hatt en betydelig effekt på folkehelsen, som igjen gjør at 
eldre holder seg friskere og dermed krever mindre støtte og omsorg. Velferdsreformen 
fra 2040-tallet har imidlertid betydd mye for å få norsk velferdspolitikk på rett kjøl igjen.  
 
 
De klimagode endringene 
 
Etter krisen har folk flest innrettet seg på andre måter. Personbiltransporten utgjorde i 
2010 – 2035 mellom 80 – 90 prosent av transportene. Etter 2035, med krise kombinert 
med restriksjoner på fossilt brennstoff/biler, sank andelen til 35 prosent. Med en 
arbeidsledighet på 17 prosent (32 prosent blant ungdom), ble mange arbeidsreiser 
borte og de fleste fritidsreiser med bil eller fly, ble også borte. Gåing og sykling er økt (jf 
siste RVU, 2048) til henholdsvis 30 og 10 prosent av all transport. De fleste reiser er 
under fem kilometer. De som reiser lenger tar tog eller buss eller haiker/samkjører. 
Samkjøring er satt i system i næringslivet og privat gjennom ulike elektroniske 
ordninger som gjør det lett å avtale reisetider. Det er også en klar sosial profil ved at 
personer uten inntekt betaler mindre (ingenting) enn de som er i jobb. Effekten på klima 
har vært entydig positiv. Reduksjonen i flyreiser er også merkbar, og ingen norske 
flyselskaper overlevde krisen.  
 
 
Spiser fisk og bor i lag 
 
Folk flest spiser sunnere nå enn før krisen. Fisk og grønt er på menyen i de fleste hjem 
fem av sju dager i uka. Helgekosen er fiskebasert. I byene er det stadig vanligere med 
ulike former for bofellesskap. TV-ens rolle som samlingspunkt forsvant i de fleste hjem 
før krisen. Den ble erstattet av elektroniske flater og tilganger. Etter krisen har færre råd 
til å kjøpe den nyeste teknologien. Og påvirket av asiatisk meditasjonskultur har det å 
være sammen i stille samtale eller meditasjon, fått en helt ny plass i flere boenheter og 
bymiljøer. I Oslo bodde 50 prosent alene i husstanden i 2015 og 75 prosent i 2030. Nå er 
andelen nede i 12 prosent. Både på grunn av dette og inspirert av suksessen med 
solidaritetshusene i velferdsreformen tidlig på 2040-tallet, har unge, barnefamilier og 
eldre har både sett seg nødt til og ønsket å danne nye fellesskap. De gamle blokkene med 
en leilighet til hver, er mange steder ombygd til hotell-liknende hus. Den enkelte beboer 
har sitt lille soverom, men ellers er det fellesområder for mat, matlaging, kultur, samvær 
og arbeid som preger boligene. Dette har redusert behovet for barnehager, (barn passes 
av andre voksne i boenheten) og sykehjem (de som trenger hjelp, får det av noen i 
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boenheten). Det å yte tjenester til hverandre uten betaling er blitt en selvfølge, men 
dette har også tvunget seg fram fordi folk har mindre kjøpekraft.  Omsorgstransporter 
(kjøring til særlig barnehager og skoler) utgjorde en vesentlig del av personbiltrafikken 
på 2020-tallet. Nå er disse transportformene redusert kraftig.  
 
 
Endret transportbehov 
 
Ikke bare omsorgsreisene og arbeidsreisene har endret karakter. Fritidsreiser og 
handelsreiser (innkjøp av varer og tjenester) er også kraftig redusert. Kjøpesentrene er 
enten tomme eller omdisponert til andre formål (de fleste til kirke- og kulturformål). I 
byene og tettstedene er de mindre dagligvarebutikkene dominerende med sine 
nisjeprodukter. Igjen er det asiatisk import som står sterkest økonomisk og i omfang, 
men fisk, vilt og grønnsaker fra økologisk landbruk, er også populært. Med mange 
butikker, korte reiseavstander og mange større boenheter, er ordningene fra 1960-tallet 
med utkjøring av mat til husstandene tilbake. Noen boenheter har også en el-basert 
varebil som henter det beboerne har bestilt fra ulike butikker. Mange trodde tidlig på 
2000-tallet at netthandelen ville ta over, men utviklingen i storbyene har gått i retning 
av nisjebutikker der man oppsøker selgere med høy kompetanse på varen eller 
tjenesten. For eksempel har det som tidligere ble betegnet som bokhandlere med masse 
bøker i hyller og skap, tatt form som møteplasser med samtalerom, stilleleserom, 
diskusjonsgrupper og skrivestuer. De mest populære bokforaene er fysisk tilknyttet 
meditasjons- og kultursentre, og Chai Lings siste bok; ”Mitt stille indre” er mest populær.  
 
 
Fritidsreiser 
 
For 40 til 50 år siden var trafikken inn og ut av byene preget av fritidsreiser med lange 
køer ut av byene på fredager (etter hvert også torsdager) og tilbake igjen på søndag. De 
rikeste av de rike har fortsatt sine fritidsboliger og kan kjøpe seg tilgang til å reise på 
hytta i helgene. Disse utgjør imidlertid en så liten del av befolkningen at det ikke lenger 
er saktegående køer med reisetidsforsinkelser i helgene. De som har hatt råd til å 
beholde hytta, men som ikke ser seg råd til å kjøpe utslippskvoter, reiser dit i lengre 
ferier. De fleste fritidsreiser innen ti kilometer er med gåing eller sykkel (både el og 
vanlig sykkel).  
 
 
Godstransport 
 
Varestrømmen fra Asia er formidabel. Ny teknologi som 3D-printere og elektronisk 
overføring av ytelser har redusert godsmengden noe, men med synkende kjøpekraft i 
Europa (inkludert Norge) er det en klar endring i hva folk velger å bruke penger på. 
Asiatisk mat, litteratur og annen kultur importeres i stort omfang. Elektronikk og 
gjenstander til hus/hytte har gått drastisk ned. Det samme gjelder import av biler, 
motorsykler og mopeder. Sparkebrett (boards) og sykler produserer vi i Norge og 
Norden. Mesteparten av varene fra Asia fraktes med skip eller tog (oftest via Russland).  
 
Godstransporten i Norge er også preget av manglende kjøpekraft kombinert med en 
framtredende kortreistkultur; det vil si at holdningen er å handle mest mulig i eget 
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nærmiljø. Handel kan ofte like gjerne være bytte av tjenester. På 2020-tallet trodde 
mange at hydrogendrevne kjøretøy (vogntog/tog) skulle ta over godstransportene. Men 
hydrogen som energikilde for kjøretøy/motorer, er fortsatt ikke pålitelige nok til at 
produksjon er satt i gang i stort omfang. Jernbanen fikk heller aldri den rollen innen 
godstransport som man planla for på 2010-tallet. Investeringer gikk til firefeltveger og 
Inter-City fram til krisen. Etter krisen har transportpengene gått mest til å drifte og 
vedlikeholde den infrastrukturen som ble skapt fram til 2030. Jernbanen har imidlertid 
en rolle i Hedmark og Oppland med godstransport knyttet til ulike former for 
treprodukter og treindustri, og landbruksproduksjon og havbruk.. Mesteparten av 
smågodset fraktes med elbiler. Med kraftig nedgang i persontrafikken, er vegbanen fri 
for godset døgnet rundt. Rushtrafikk er et begrep fra fortida.   
 
 
Restriksjoner 
 
Fra 2025 og innover i 2030-tallet ble de internasjonale klimarestriksjonene innført i 
Norge. Målet var en fullstendig utfasing av kjøretøy basert på bensin og diesel. Med 
krisen i 2035 ble det ikke mulig verken for næringslivet eller privatpersoner å ta i bruk 
ny teknologi (for det meste elbiler). Regjeringen innførte derfor i 2036 en ordning der 
offentlige virksomheter og private aktører kunne kjøpe seg fri fra restriksjonene. Derfor 
ruller det fortsatt tunge kjøretøy på norske veger sammen med en del privatbiler som er 
dieseldrevne. Disse har betalt en avgift til vegholderen/strekningsinnehaverne som 
bidrar til drift og vedlikehold av vegen (eller jernbanen). Andelen rike er redusert de 
siste årene, men det er fortsatt mange nok til at det er jevn flyt på veiene til og fra de 
største byene. Klimaeffekten fra transport skyldes først og fremst den økonomiske 
krisen som gjør at folk flest ikke har råd til å kjøre bil eller kjøpe dyre varer. Regjeringen 
har anmerket i forrige NTP vet at klimautfordringene kan komme tilbake som følge av 
økt kjøpekraft og mer handel.  
 
 
Veg- og jernbanesalg 
 
Salget av veg og jernbanestrekninger startet med Regjeringene på slutten av 2010-tallet 
og tiltok utover mot 2020. Etter 2035 var nær alle veg og jernbanestrekninger i Norge 
privateide og helt eller delvis brukerfinansierte. På grunn av nedgangen i trafikken er en 
del strekninger subsidiert av statlige midler for rett og slett å holde infrastrukturen åpen 
for ferdsel. Konkurser blant strekningsinnehavere har vært vanlig fram til 2045, men nå 
ser det ut til at kinesiske investorer med solid horisont har tatt over de fleste veg- og 
jernbanestrekningene.  
 
 
Offentlig-privat samarbeid 
 
Staten samarbeider med private aktører (ikke bare kinesere) om drift, vedlikehold og 
investeringer av infrastrukturen for transport. De tidligere riks- og fylkesveiene er nå så 
å si helt overtatt av private investorer og selskaper. Drift og vedlikehold finansieres 
langt på vei av ordninger som kan minne om de gamle bomveiene. (Ved innkjøring på en 
strekning aktiveres en kontotilgang som ved avsluttet transport på strekningen, blir 
utkvittert av sjåføren/kontoinnehaver. Oslo – Hamar, 13 mil, koster ca 800 kroner en vei. 
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Ved avkorting av vegstrekningen; det vil si at du bare kjører Oslo – Tangen, vil prisen bli 
beregnet nøyaktig ut fra antall kilometer på vegstrekningen. Strekningsavgiften er like 
uansett kjøretøy. For diesel- og bensindrevne kjøretøy er imidlertid restriksjonene store 
og avgiftene høyere enn for el-biler. I prinsippet skal det koste mer for en enhet på fem 
personer å reise med bil Oslo – Hamar enn å reise med tog. Toget som lenge kostet om 
lag 300 kroner per personen, har fått reduserte priser og betydelig rabatter for større 
personenheter (tidligere kalt familier) og også for frekvens. Hyppig bruk av tog er altså 
lønnsomt, noe som gjør pendling Oslo – Hamar – Oslo eller motsatte vei, attraktivt).  
 
 
Investeringer 
 
Investeringsprogrammet i NTP har lenge ligget på null kroner. I likhet med mange andre 
land har statens rolle som infrastruktureier blitt kraftig redusert. De siste femten årene 
har staten mer hatt en rolle med hensyn til å regulere infrastrukturmarked og stille krav 
til sikkerhet, framkommelighet og drift/vedlikehold. Staten legger gjennom arbeidet i 
NTP en plan for de ulike strekningene ut fra overordnede nasjonale samfunnsmessige 
forhold, men når Regjeringen vedtar NTP, må det forhandles med den enkelte 
strekningsinnehaver om profilen på drift, vedlikehold og eventuelle investeringer. 
Subsidier eller tillatelse til økte priser på strekningene, er virkemidlene staten kan ta i 
bruk på særskilt viktige strekninger.  Transportdepartementet sitter jevnlig i retten med 
strandede forhandlinger. Vegstrekningsinnehavere har tidvis også innført egne regler og 
priser på egne veger, og i enkelt tilfeller nektet statlige kjøretøyer adgang til vegen.  
 
 
Lokalvegene 
 
Etter kommunesammenslåingene i 2020 ble det en klar forbedring av vegstandarden på 
de mest trafikkerte kommunale vegene. Etter 2020 ble også en rekke kommunale 
oppgaver overlatt til private aktører. De kommunale vegene var det forståelig nok liten 
interesse for å overta annet enn i byer og tettsteder. Forsterket av krisen i 2035 har 
dette ført til at det utelukkende er brukbar vegstandard der folk flest bor og arbeider. 
Mange av vegene i utkant-Norge blir vedlikeholdt og driftet på dugnad. Unntaket er 
veger til og fra fiskeriene i Nord-Norge og veger til og fram tømmerressursene i 
Innlands-fylkene (Oppland og Hedmark). Her har eierne av virksomhetene kjøpt 
vegstrekninger og slipper utgifter og kan styre konkurransen fra eventuelle nye aktører. 
Som en gest til lokalbefolkningen er mange av lokalveiene gratis for de med kjennetegn 
fra området. (BS var på 2015-tallet det mest populære kjennetegnet fordi mange ønsket å 
bli forbundet med Bærum, særlig rike folk utenfor byene. I 2048 hadde HB tatt over denne 
rollen, mye fordi rikfolk da drar nytte av gratisfordelene på vei til hyttene sine).  
 
 
Sikkerhet 
 
Mindre trafikk har gitt færre drepte og hardt skadde i trafikken. Eierstrukturen med 
vegstrekningsinnehaver, har også – etter hvert - bidratt til økt sikkerhet. Ingen eiere 
ønsker nå å havne på værstinglista over der folk blir drept eller skadd. Firefeltveger, 
midtdeler eller elektronisk sammenkobling av biler (forsøkes noen få steder der det er 
nyere bilpark) har også bidratt til at 0-visjonen er nærmere enn på lenge.  
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Antallet dødsfall og skader gjorde imidlertid et kraftig hopp like etter krisen i 2035. 
Vegstrekningsinnehaverne slet økonomisk, noe som gikk utover drift og vedlikehold. 
Noen steder raste broer sammen og veger forsvant ut i innsjøer og elver. Antall drepte i 
2037 var over 500. Regjeringen grep inn med strengere kontroll og avvikling av dårlig 
eierskap. (De kinesiske investorene har som nevnt gitt bedre stabilitet og sikkerhet. Eneste 
minuset er for mange at kjøretøy produsert i Kina gis framkommelighetsfordeler).   
 
Også på jernbanen har det vært flere alvorlige ulykker og hendelser rundt 2040, men 
også her er det blitt merkbare forbedringer på eiersiden både av infrastruktur 
(skinnegang og tilhørende utstyr som signaler, henstillingsplasser og stasjoner) og 
togoperatører.  
 
(NSB beholdt sin dominans sammen med Flytoget fram til 2020. Den daværende 
Regjeringen nektet å fortsette med et delvis statlig eierskap på operatørsiden, og satte hele 
oppgaven ut på anbud. NSB tapte i hard konkurranse med DB (tyske statsbanene). DB 
kjørte lenge alle tog, men etter 2035 er det også her indiske og kinesiske eiere som har 
overtatt stadig mer. Dialogen med i sær de indiske eierne var lenge anstrengt, blant annet 
fordi de representerte andre sikkerhetsnormer og –kulturer, men dette har endret seg på 
2040-tallet).  
 
 

Utfordringene framover 
 
Fra NTP 2050 – 60 henter vi følgende utfordring med hensyn til miljø og klima i de 
kommende årene:  
 Restriksjoner på bruk av fossilt brennstoff har ført fram. Togradersmålet er nådd. 
Men miljø- og klimautfordringene kan ikke avblåses verken internasjonalt eller nasjonalt. 
Med økt velstand vil transportbehovet øke både i næringslivet og blant private. Det er 
viktig at denne utviklingen skjer på en bærekraftig måte. Prognosene for el-biler er svært 
gode (red anm: kinesisk produserte el-biler er billige og attraktive), men utfordringen er 
innen bygg- og anleggsbransjen der nesten 90 prosent av maskinparken fortsatt bruker 
fossile brennstoffer. Dette er verken i tråd med FNs klimaavtaler eller EUs mål. Den 
ventede forbedringen av norsk økonomi kan synes å være den største miljøtrusselen i vår 
tid, særlig fordi staten ikke lenger er operativ med eierskap i infrastrukturen. I Sør-Korea, 
som vi liker å sammenlikne oss med, har de langt på vei lyktes med å håndtere overgangen 
til en bærekraftig velstandsutvikling.   
 
 

Hovedtrekk i dette framtidsbildet 
 
I dette framtidsbildet merker vi oss at jordkraft (utnytte energi fra jordas magnetfelt) 
som fornybar energikilde har fått en enorm betydning for utviklingen globalt. 
Kombinasjonene av globale klimaavtaler og strenge restriksjoner for utslipp av fossile 
brennstoffer med utviklingen av jordkraft gjorde Kina og India til verdensvinnere mens 
USA og Norge (Europa) ble hengende etter. Norge klarte ikke omstillingen av 
oljesektoren og dermed gikk landet inn i en langvarig krise. Oppbyggingen av krisen 
måtte skje innenfor den globale klimaavtalen, noe bidro til en styrt utvikling mot et 
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lavutslippssamfunn. Vi merker oss også at fiskeri- og skognæringen får et kraftig 
oppsving og at dette bidrar til vekst i sysselsetting og bosetting. Folk flest har lite penger 
og dermed ikke råd til å ha eller kjøre bil i nevneverdig grad. Dette gir en kraftig 
reduksjon i transportomfanget og dermed utslippene. De kjøretøyene som er igjen på 
vegen slipper fortsatt ut Co2, men de er få og samlet utslipp er dermed innenfor tillatte 
mengder. Statens rolle som infrastruktureier er redusert. Nå er det private aktører som 
eier veg og bane, noe som har gitt betydelig utfordringer med hensyn til sikkerhet og 
rettferdighet, men inn mot 2050 ser samspillet ut til å ha funnet en hensiktsmessig form. 
Jordkraft er også på veg til Norge og i 2050 er både Norge og Europa på vei oppover 
igjen. Utfordringen er å håndtere økonomisk vekst og økt transport med klimakravene, 
og at staten gjennom Nasjonal Transportplan faktisk makter å legge premisser for den 
videre nasjonale utvikling.  
 
Suksessen for en slik jordkraft-satsing krever langsiktig forskningsinnsats og politisk 
velvilje, samtidig som næringsaktører må vurdere den kommersielle biten i dette som 
interessant. At dette scenariet også peker på hvor sårbare vi er for endringer i olje- og 
gass sektoren, åpner opp for spørsmålet om hva norsk næringsliv og samfunn bygger sin 
verdiskaping på, gitt en slik utvikling. Ikke minst, reiser dette scenariet 
problemstillingen om hvordan Norge og Europa klarer å posisjonere seg i forhold til de 
nye framvoksende økonomiene i Sør-Øst Asia, India og Latin Amerika.  
 
På transportsiden øyner vi en rekke radikale endringer. Ikke bare er omsorgsreisene og 
arbeidsreisene endret karakter, men fritidsreiser og handelsreiser (innkjøp av varer og 
tjenester) er også kraftig redusert. Dette reiser spesielt spørsmålet om hvilke konkrete 
og bærekraftige transportløsninger som kan tenkes å ha utviklet seg i kjølvannet av en 
slik utvikling. Til tross for denne utviklingen har allikevel de rikeste i den vestlige 
verden klimaprivilegier, som utslippskvoter på veg. Disse har politikerne vært nødt til å 
innvilge for å sikre seg støtte til tøffe endringstiltak. Å gå ytterligere inn på hvilke typer 
tiltak dette er, kan her være fornuftig.  
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Framtidsbilde 2a: Teknologi er svaret (hva var spørsmålet?) 
 
Dette framtidsbildet er basert på strukturen fra scenariet "Teknologioptimist". Også her 
har vi endret tittelen i og med at det er en av flere mulige varianter av et 
teknologioptimistisk 2050.  
 

Forutsetninger 
 
2050: Hovedutfordringene i perioden 2050 til 2060 er knyttet til sikker teknologi og 
prioritering av enheter på veg- og banenettet. Norges særstilling som utvikler og 
produsent av veg- og baneløsninger, har bidratt til en vekst langt over de mest 
optimistiske prognosene fra tidlig 2000-tall. Oljenæringen er utfaset og inkludert i den 
nye transport- og teknologinæringen. Sysselsettingen er nær 100 prosent, nesten ingen 
er uføre og helseproblemer av de fleste slag (unntak for psykisk) løses innen tre-timers-
garantien, (Regjeringen 2048). Ekstremt god økonomi bidrar til et stadig økende volum 
av hverdags- og fritidsreiser. Med arbeidsplass i hjem, bilen og på hytta er det 
akseptabelt at framkommeligheten på veg- og banenettet til tider er dårlig, men det er 
en utfordring for myndighetene at man stadig oftere må sette transportenheter på vent. 
Prioriteringsdebatten om tilgangen til hovedveger og baner, går høyt og må løses i den 
kommende tiårsperioden. Tilsvarende tetthetsproblemer ser også ut til å komme i luften. 
Tilliten til teknologistyrt transport med enheter drevet av elkraft og hydrogen, er nær 
hundre prosent i det norske samfunnet. De fleste er meget optimistiske med tanke på 
videre utvikling av samfunnet.  
 

Glimt fra framtiden: Fasttrack eller slowtrack: En dag i februar 2050 
 
Fredrik Swan (20) smiler over å ha fått tilgang til E6 ut av Oslo til Hafjell. Han, Christine, 
Bolder og Ki skal på hytta. Tall på frontruta viser at de vil være framme ved avkjørselen til 
hytta om en time og tjueto minutter. Bilen deres er nå koblet til bilene foran og hastigheten 
er i ferd med å nærme seg 180 km/t. Fredrik blunker til Ki og ber henne ta fram en kald 
hvitvin fra cooleren. De fire skåler og lener seg tilbake i de myke skinnsetene. Fredrik som 
nok en gang tok på seg ansvaret for turen, har fri helt til de skal av E6. Da må han 
overvåke innplottingen på de lokale vegene, men erfaringsvis går dette så greit at han 
unner seg et par glass vin. Ki og Bolder jobber begge med utvikling av de nye slowtrackene 
til Østerdalen. På sideruta henter de inn de siste bildene fra dronen som følger med på 
byggingen av det andre prøvesporet mellom Elverum og Trysil. De forklarer at mange av 
hytteturistene i Trysil kan komme til å velge slowtrack ved siden av egen elbil til hytta slik 
at de får med seg de sjeldne naturopplevelsene på veien. Fredrik og Christine jobber innen 
helsevesenet og er organutviklere. Stadig flere trenger nye hjerter, nyrer, lunger og andre 
organer, og hovedformålet nå er å øke levetiden på organene. Framme på Hafjell ser de ut 
på et myldrende folkeliv og helgefesten som allerede er godt i gang.  
 

Nasjonal teknologi- og transportplan 2050 – 2060 
 
NTTP 2050 – 2060 ble tilgjengelig på alle leseenheter fredag 11 februar 2049:  
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 Regjeringen vil utvikle et moderne og framtidsrettet teknologi- og transportsystem 
med effektiv trafikkavvikling preget av sikkerhet. Bedring av sanntidsinformasjon til 
brukerne og sikker trafikkavvikling er hovedutfordringene i perioden. Tettheten på noen 
strekninger er i ferd med å nå et døgnvolum som kan komme til å tvinge fram strengere 
prioriteringer av trafikanter. De fleste teknologiske utfordringer ved veg- og banenettet er 
løst i forrige periode, men det gjenstår fortsatt å drifte og vedlikeholde et omfattende og 
komplekst system. Sikring mot uønskede handlinger fra eventuelle fiendtlige aktører er 
høyt prioritert.  

Hvordan ser denne fremtiden ut? 
 
Norge – et høyteknologiland 
 
Norge har alltid vært et lite land i verden, men siden 2030-tallet er Norge blitt ”større”. 
De fleste i verden vet mer om Norge enn før. Det skyldes at Norge har vært tett på de 
ledende nasjoner i verden om å utvikle teknologi – og særlig innen transport og 
transportavvikling. Vi var først ute med et riksvegnett med elektrisk strømforsyning til 
godstransport og vi utviklet hydrogen til lokomotiver og fly i samarbeid med 
henholdsvis Tyskland og USA. Skipsindustrien overtok for store deler av 
petroleumsindustrien med bygging av hydrogenmotorer og tilhørende installasjoner for 
alle typer båter; fra fritidsbåter til supertankere.  
 
Ferske tall hentet fra NTTP 2050 – 2060 sier sitt om de ulike transportformenes bruk av 
energi:  
 
Type El Hydrogen Fossile drivstoff 
Jernbane 20 75 5 (diesel) 
Fly 10 65 25 (jetfuel) 
Sjøfart 5 85 10  
Biler/kjøretøy 80 15 5 
Tabell 1: Viser at elandelen er størst for biler/kjøretøy, hvor nesten 100 prosent av privatbilene er el-
drevne, men tunge kjøretøy enten bruker el eller hydrogen. Tog, fly og skip går i hovedsak med 
hydrogenbaserte motor. Flytrafikken er fortsatt den som står for den største andelen utslipp av CO2.  
 

 
 
Solid økonomisk utvikling 
 
Utviklingen i norsk økonomi har oversteget de meste optimistiske prognosene fra tidlig 
på 2000-tallet. Da var det ventet at petroleumsindustrien ville være en sterk 
inntektskilde fram til 2035 – og muligens videre, men det ble også advart mot å ha for 
sterk tro på at oljeprisene ville stige eller holde seg stabilt oppe. Nye og alternative 
energikilder kombinert med ny teknologi og internasjonale klimaavtaler (Paris 2015) 
bidro til at Regjeringen så med full tydelighet at en omstilling av norsk næringsliv måtte 
skje raskere enn antatt. Etter en grunnleggende reform av politikken for oljefond-utland 
i kjølvannet av at Støre og Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten sammen med 
Miljøpartiet De Grønne i 2017, investerte Regjeringen 50 prosent av det daværende 
oljefondet i å utvikle transportteknologi for veg, skip, tog og fly, dels alene og dels i 
samarbeid med universiteter og private aktører i andre land. Den massive tilførselen av 
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kapital, førte til en eksplosiv vekst i næringene. Sysselsettingen innen elektroingeniørfag 
og informasjonsteknologi knyttet til transportsektoren økte med over 10 prosent på få 
år (2018 – 2022), og allerede i 2025 var det mangel på arbeidskraft.  
 
 
De nye gamle næringene 
 
Forskningen på å utvikle teknologi for transportsektoren – både på transportmiddelet, 
infrastrukturen og transportavviklingen – ble aldri isolert til de akademiske miljøene, 
men skjedde etter krav fra Regjeringen, i nært samarbeid med utvalgte bedrifter. 
Samarbeidet var særlig vellykket i Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. EUs 
rammeprogram Horisont2020 og oppfølgeren Horisont2030, bidro vesentlig til denne 
utviklingen da de norske og europeiske forskningsmiljøene i stadig større grad måtte 
vise til omfattende samarbeid med nærings- og ikke-akademiske kompetansemiljøer for 
å få uttelling på prosjektsøknader. Her vokste det opp produksjonsmiljøer som arbeidet 
tett med forskere og utviklere. Med den ventede og styrte utfasingen av den 
tradisjonelle petroleumsindustrien, fikk Statoil (og en del andre større selskaper) et 
særskilt ansvar for å utvikle hydrogen som drivstoff og teknologi for store enheter som 
tog, skip og fly.  
 
Industriutvikling 
 
Etter hvert ble bygging av motorer og skip så omfattende at de tidligere byggeplassene 
for oljeinstallasjoner og skip, måtte utvides med nye. Ringvirkningen for økonomi 
(nasjonalt, regionalt og lokalt) var store. Arbeidsplassene adopterte tidligere 
oljearbeidere, men trengte i tillegg en betydelig arbeidsinnvandring med både lavere og 
høyrere utdanning. Økte investeringer og økt kjøpekraft har gitt positive utslag også for 
fastlandsnæringene, som har vist en jevn positiv utvikling over de siste ti årene.  
 
 
Befolkningsutviklingen  
 
Befolkningsutviklingen i Norge gjenspeiler den økonomiske utviklingen. Nå utgjør etnisk 
norske (førstegenerasjon) ca 75 prosent av befolkningen, mens øvrige andeler er 
innvandrere av første, andre eller tredjegenerasjon. Nordmenn får i gjennomsnitt 2,3 
barn. Økningen har vært jevnt svak over mange år, og gjenspeiler både den økonomiske 
veksten og optimismen. Stabilt klima bidrar trolig også til et positivt framtidssyn i 
befolkningen.  
 
Friskere befolkning 
 
En økende andel eldre ble på 2010-tallet sett på som en av de største utfordringene for 
velferdssamfunnet. Allerede i 2020 kom trenden: andelen eldre økte, men det var en 
dramatisk reduksjon i antallet syke og uføre. Ny teknologi innen helsesektoren har 
medført tidens største forandring i sykdomsbildet: defekter, lyte og smitte ble (og blir) 
oppdaget svært tidlig slik at tiltak kunne settes inn før (både i befolkningen og 
individuelt) og hvis skade hadde skjedd, ble nær 100 prosent av pasientene helbredet 
innen 24 timer. Tidligere operasjoner og erstatninger av organer og deler i 
menneskekroppen, medførte tidligere en postoperativ risiko og ofte redusert 
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samfunnsdeltakelse. Nå settes nye organer inn på dagen og bare timer etter kan livet 
fortsette som før. Friske barn, unge, voksne og eldre har tilført nasjonen økt arbeidskraft, 
noe som igjen har bidratt til velstandsutviklingen. Friske eldre er blitt en viktig del av 
arbeidslivet og pensjonsalderen ble i 2032 hevet fra (normalt) 67 år til 75 år. Nå blir det 
vurdert en pensjonsreform, tilpasset individuelle behov og forutsetninger. I praksis kan 
da en arbeidstaker stå i jobben til hun er 90 år dersom også arbeidsgiveren støtter dette.  
 
Færre innen omsorg 
 
Kostnadene til omsorgssektoren er redusert, dels fordi færre eldre trenger hjelp, men 
også fordi de fleste funksjonshemminger er svært kortvarige. Alle gravide gjennomgår 
tester for tidlig å kunne oppdage misdannelser og lyter. Nesten 95 prosent av mødre 
med barn med mulige funksjonshemninger, benytter seg av tilbudet om tidlig 
svangerskapsavbrudd. Dette har hatt stor virkning i kommune-Norge. I tillegg har det 
løst utfordringen fra tidlig 2000-tall om at det var fare for ikke å ha nok hender i 
omsorgsarbeidet. Bare innen psykisk helse har det vært en betydelig vekst i omfanget av 
pasienter over de siste tretti årene, særlig innen depresjon og rusrelaterte lidelser.  
 
 
Politisk stabilitet 
 
Nasjonalt har det vært politiske stabilt siden 2010-tallet. Det har vært bred oppslutning 
om satsingen på forskning og utvikling, utfasingen av oljeavhengigheten og innfasingen 
av bærekraftige alternativer. Klimadebattene som preget tidlig 2000-tallet, har 
forsvunnet i takt med teknologiutviklingen. Ny teknologi kombinert med en kraftig 
reduksjon i medie-Norge, har gitt en sterkere direkte dialog mellom innbyggere og 
politikere. Medienes rolle som mellomledd er nærmest borte. Et funn fra fersk forskning 
er at direktedialogen er konstruktiv og problemløsende, og at mediene i mange tilfeller 
har hatt en konfliktskapende rolle som mellomledd mellom styresmakter og befolkning. 
Ulike direktevalg og –stemmeordninger gjør at politikerne ikke lenger trenger å synse så 
mye om folkets vilje og meninger. Politiske kommentatorer forsvant i 2030, men er 
avløst av et mangfold stemmer på flere nettbaserte flater. De heftigste debattene i 2050 
handler om hvem som skal prioriteres på veger og baner og om tilganger til ulike porter 
i nettet.  
 
Internasjonal politikk – Norge -Europa 
 
Norge valgte å stå utenfor EU. EU ble på 2020-tallet politiske dominert av 
nasjonalekstremister fra mange land. Dette førte til at EU-parlamentet la ned seg selv og 
hele EU-systemet i 2027. Noe av det europeiske samarbeidet har fortsatt, som for 
eksempel forskningssamarbeidet og det økonomiske samarbeidet, men for de fleste land 
er ikke landegrenser like viktige som cyberkontakter over hele kloden. Samhandling 
skjer alt vesentlig via nettbaserte løsninger, og svært få bruker tiden på å møtes fysisk 
(som på 1990- og tidlig 2000-tallet). (3D-møter ble avløst av 4D-møter, og teknologien 
har vært i allmenn bruk innen samfunnslivet siden 2037). 
 
FN har fortsatt en rolle som internasjonalt fora, men utover dette har elektronikken 
muliggjort kontakt og kommunikasjon over hele kloden med en hastighet og kvalitet 
som få hadde drømt om for 50 år siden. Befolkningen er vevd sammen på kryss og tvers 



 
 

29 
 

etter ulike former for fellesskap. Denne trenden ble ytterligere forsterket med 
nasjonalistenes nedleggelse av EU. I cyberverden finnes fortsatt nasjonalistene og 
ekstremistene fortsatt, men de er svært lite synlige for andre enn de som ønsker å se 
dem.  
 
Norge-USA 
 
Norge har tett bånd til USA blant annet gjennom utviklingen av teknologi. Redusert 
oljeavhengighet og nye muligheter for utvikling i USA, bidro til å redusere 
amerikanernes militære nærvær og innsats i Midt-Østen og Asia i tiden mellom 2020 – 
2030. Etter 2030 og fram til i dag har ikke USA vært innblandet i noen krigshandlinger 
av konvensjonell karakter. Bortsett fra elektroniske angrep, har det ikke vært utført 
terrorhandlinger på amerikansk jord. Den økonomiske utviklingen i USA har gått tregere 
enn i Norge, men den har likevel vært jevnt stigende. Norge har med sine investeringer i 
transportteknologi blitt et foregangsland også for USA, og norske forskere og 
næringslivsledere nyter stor anerkjennelse.  
 
Norge-Asia 
 
På 2000-tallet hadde Kina og India de raskest voksende økonomiene i verden. Landene 
var også framskrevet å skulle få en dominerende rolle i verden militært, økonomisk og 
kulturelt. Den militære opprustingen i Kina og India har vært meget sterk over de siste 
førti årene, og militære utgifter utgjør mer enn 50 prosent av budsjettene. Kinas 
utvikling har vært hemmet av stadige kriger med Japan og flere naboland. India har 
forsøkt å holde seg nøytral i krigssonene mellom Midt-Østen og den kinesiske halvkule, 
men er stadig trukket inn i konflikter utenfor sitt nærområde. Begge nasjoner er påført 
store menneskelige tap og er gjennom krigene blitt satt mange titalls år tilbake i 
utviklingen. Sterk forurensing og et økende antall epidemier har også forsterket den 
negative utviklingen. Tross de store utfordringene har likevel begge land klart å oppfylle 
sine internasjonale klimaforpliktelser. Mest av alt skyldes dette at landene har hatt 
økonomisk ryggrad til å kjøpe blant annet norske pakkeløsninger for veg-, jernbane-, sjø 
og fly-transport. 
 
Norge-Tyskland 
 
Uavhengig av EU har Norge og Tyskland hadde et omfattende samarbeid om handel og 
teknologi/forskning. Tyskland var Norges fremste samarbeidspartner i utviklingen av 
jernbaneteknologien. Norge har i mange år importert jernbaneeksperter 
(infrastruktur/kapasitet) fra Tyskland. Den nære kontakten mellom enkeltpersoner og 
fagmiljøer bidro til at flere felles forsknings- og utviklingsprosjekter innen 
jernbanetransport fikk full uttelling på prosjektsøknader.  DB og Jernbaneverket har 
sammen med NTNU og Statoil fått tilslag på et titallsprosjekter med en verdi på flere 
milliarder kroner. Tyskland og Norge har også hatt en nært samarbeid om energi og 
varehandel. Tyskland er i dag fortsatt et av Norges viktigste eksportmarkeder, særlig for 
cellulosebaserte produkter (tidligere oljebaserte).  
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Turisme 
 
Norge er like kjent i verden som USA og Kina. Det har bidratt til økt tilreising av 
personer fra næringsliv og politikk, men også turister. Mange vil besøke våre vakre 
vinterfjell, den uberørte villmarka eller de friske fiskeværene. ”Fill me up”-ferier, altså 
personlig påfyll, er blitt svært attraktivt for amerikanere og europeere. Dette er ferier 
hvor enkeltpersoner med felles interesser avtaler å møtes for eksempel i et fiskevær i 
Lofoten for å diskutere litteratur, høre musikk, hvile seg eller jobbe med selvutvikling 
individuelt eller i grupper. Vinferier var tidligere typisk for Frankrike eller Italia, men i 
og med at naturen er mer ødelagt der enn hos oss, så er dette et av de nisjeproduktene 
som vokser mest. Storgård over hele landet tar i mot vininteresserte som tilbringer en 
helg eller uke med prøvesmaking kombinert med ulike viltretter (fisk/kjøtt). 
(Ripassohelger i Rørvik har mer enn 100 millioner likes på Travelbook, og ventetiden på et 
opphold er 8 år. Likevel hagler det inn med bestillinger hver dag).  Norsk kulturliv var 
også tidlig ute med å tilby kulturkvelder med kjente artister, det vil si at man bor og 
lever sammen med et knippe artister gjennom en hel helg og kan delta på konserter eller 
invitere seg selv til samspill, kreative komposisjonssesjoner eller korøvelser. Artister fra 
hele verden er med på disse attraktive samlingene, noe som gjør at turneer ikke lenger 
er like vanlig og dermed heller ikke like slitsomt for de mest populære. Disse 
kulturkveldene kan være på størrelser med festivaler, men er likevel holdt på et intimt 
nivå. El-transportert safari etter ulv og bjørn i skogene i Hedmark er også meget 
populært. Egne safari slow-track-baner er under etablering med Elverum som rampe.  

 
Klimautvikling 
 
Allerede i 2025 kom signaler om gjennombrudd med tanke på hydrogen og el til 
samtlige transportmidler (tog, fly, båt og tyngre kjøretøy). Internasjonale avtaler (FN) 
har bidratt til at CO2-utslippene er redusert kraftigere enn forventet over hele kloden. 
Men mer enn avtaler, har tilgangen på sikker og god teknologi gjort det mulig å erstatte 
fossile brenselmotorer med bærekraftige alternativer. Her har som nevnt Norge hatt en 
ledende rolle sammen med Tyskland og USA. Fossile drivstoff er byttet ut med el og 
hydrogen (til store framkomstmidler). Næringsliv og befolkning er forsynt med 
fisjonskraft (spaltede atomer) og jordkraft (opprinnelse fra Brasil 2013). Noen få land 
som Norge, har fortsatt vannkraft som en betydelig energikilde. 98 prosent av 
næringslivet er forsynt med fornybar energi og 95 prosent av vanlige husstander.  
 
(Vedfyring er nærmest blitt en farsott i grender i Bø (Telemark) og Tolga (Hedmark), der 
det er egne aksjoner for å melde seg av det offentlige strømnettet og i stede basere 
husholdningen på oppvarming med ved. I disse områdene aksjonerer man også for å bli 
kvitt 8G-nettet og moderne produkter til mat og husholdning. Hovedargumentet for 
aksjonen er at man mener mennesket blir uheldig påvirket av stråling fra alt for mange 
kilder).   
 
Transportsektoren 
 
Norges ledende rolle som utvikler av bærekraftig transport preger norsk samferdsel. 
Investeringene har vært og er størst i infrastruktur for veg, men også for bane og sjø. 
God infrastruktur for veg og bane er tvingende nødvendig for å opprettholde Norges 
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rolle som ledende innen forskning, utvikling, utprøving og utbygging av infrastruktur for 
el- og hygdrogenbaserte framkomstmidler.  
 
Infrastrukturen 
 
Infrastrukturen for transport består av velutviklede veger, baner og leder kombinert 
med høyteknologi. Så å si all ferdsel på transportnettet skjer i interaksjon mellom for 
eksempel veg, kjøretøy og styringsenheter. Det er i tillegg direkte kommunikasjon 
mellom vegstrekninger, mellom kjøretøy og mellom styringsenhetene i landet (30 for 
veg, 10 for bane, 40 for sjø, 35 for flytrafikk). Styringsenhetene har det overordnede 
oppsynet med all ferdsel og står for prioritering av enheter (f eks kjøretøy). Hvis 
framkommeligheten er grønn (god), vil styringsenheten tillate påføring av enheter fra 
sideveger, men hvis framkommeligheten er på rød, (store forsinkelser som følge av 
tetthet eller hendelser), vil bare prioriterte enheter slippe til.  
I de forrige NTTP-periode var tilgangen til hovedveg- og banenettet i snitt på gult 
(begrenset adgang, en del forsinkelser). Dette har ikke vært tilfredsstillende verken for 
næringslivet eller folk flest. Det jobbes i kommende periode med elektroniske 
forbedringer for å øke tett og mengde enheter som kan tas inn på nettet.  
 
Framkomstenheter 
 
Bilen er en framkomstenhet hovedsakelig basert på elektriske motorer. Batteriene lades 
både ved parkering og underveis på vegnettet. Alle biler er elektronisk styrt på 
hovedvegene av styringsenheten for området. De blir også automatisk koblet til 
kjøretøyet foran i samme vegfelt med en minsteavstand på 30 cm. (I 2020 da 
teknologien ble tatt i bruk var avstanden 10 meter. Forskning og utvikling har vist at 
selv med hastigheter på 140 km/t er 30 cm avstand fullt forsvarlig). Føreren av bilen 
identifiserer seg og sitt kjøretøy og er etter dette helt fri til å gjøre hva hun eller han vil 
til enheten når destinasjonen på hovedvegen. For mange er bilen blitt den nye 
arbeidsplassen med alt av elektronisk utstyr og oppkoblingsmuligheter. En del bedrifter 
bruker bilen som møtested. For kjernefamilien er bilturen på hytta blitt en mulighet for 
samtale og lek, men mange ungdommer starter festen i bilen.  For fører er det tilgang på 
sanntidsinformasjon om alt som skjer i og utenfor bilen, men de fleste nøyer seg med å 
følge med på frontruten som viser antall minutter til destinasjon og klokkeslett.  
 
Godstransport 
 
Etter utbygging av motorvegnettet rundt Oslo og mellom Oslo – Stavanger, Oslo – 
Trondheim og Oslo – Gøteborg (i 2032) ble det i de påfølgende årene lagt til et eget felt 
for godstransport. Dette feltet har sikret bedre flyt for all trafikk men har også bedret 
næringslivets konkurransekraft med mellom 12 – 14 prosent på få år. Godstransportene 
på veg foregår i hovedsak med hydrogen for vogntog og noe el for mindre lastebiler og 
varebiler. Minst to av fire felt på motorvegen har fortløpende lading. Flere steder er det 
nå utviklet et generatorsystem som gjør at kjøretøy i nedoverbakker genererer elektrisk 
kraft som da kan benyttes i motgående kjørefelter (de som skal oppover). Dette har 
redusert kraftbehovet vesentlig. (Systemet er svært likt det lokomotivene har benyttet 
siden 1980-tallet). Enkelte steder; Rørosbanen, Solørbanen, Meråkerbanen, er 
skinnegangen fjernet og erstattet med et jordenergibasert forflytningssystem, som gjør 
at et vogntog kan forflyttes fra Hamar til Dombås på om lag 67 minutter. Med fortsatte 
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utbedringer av kurver og stigninger er det ventet at kjøretiden kan reduseres ytterligere. 
Det forskes fortsatt på effektive rampeløsninger på Hamar og Dombås og tilsvarende i 
på de to andre banene. Regjeringen har i bedt om at det utredes konsekvensene ved at 
hele jernbanenettet erstattes med dette fasttrack-systemet.  
 
Jernbanen 
 
Persontog utgjør bærebjelken i transportene i og rundt de største byene. Med fortsatt 
sterk befolkningsvekst i byene kombinert med stor tetthet for prioriterte trafikker på 
vegene, har det vært nødvendig med ny Oslotunnel for metro og jernbane (2035) og 
ytterligere spor i alle retninger ut av Oslo. En forbedret segregering av togtrafikken har 
gitt bedre regularitet for alle togtyper. Lokaltoget er stabilt og populært, InterCity 
(utbygget til Lillehammer, Halden og Skien i 2038) har bidratt til en forstørring av bo- og 
næringsområdene rundt byene og har et døgnbelegg på 63 prosent. Bare region (mellom 
de store byene) og godstransportene har en foreløpig uklar rolle. Elbaserte vegnett 
sikrer rask og god flyt mellom de store byene og fasttrack-baner kan bli løsningen for 
enda flere godstransporter dersom skinnegangen omgjøres. De fleste tog er drevet av 
hydrogenbaserte motorer. El-lok står nå for om lag 20 prosent av driften, mens 75 
prosent drives av hydrogen. Noe diesel/kull er fortsatt i bruk til henholdsvis skiftelok og 
museumsdrift. Innen 2058 skal alle skiftelok også benytte hydrogen. Jernbaneverket har 
fått i oppdrag fra departementet å vurdere utbygging av både fastrack og  slowtrack-
systemer for persontrafikken. Det er en økende andel reisende som legger mer vekt på 
kvaliteten på reisetiden enn å komme hurtigst mulig fram. Her er jernbanereise blitt 
påvirket av bilturene, hvor kvalitet og forutsigbarhet er viktigere enn hastighet alene.  
 
Sjøfart 
 
Mestparten av godset til og fra Norge fraktes med skip. Særlig fra Vestlandet har det 
vært en betydelig økning i tyngre gods. Dette er særlig hydrogen og el-motor samt 
drivere til veger og bane. 85 prosent av skipene bruker hydrogenmotorer, i hovedsak de 
store skipene for last eller passasjerer. De fem prosentene som bruker el er knyttet til 
ferjedrift. (Ferjefri E39 og ny bro mellom Horten og Moss og Tønsberg og Fredrikstad har 
medført at alle ferjer er konsentrert til vegstrekninger uten fast forbindelse, i hovedsak på 
Vestlandet. Elektriske ferjer går så tett at det nesten ikke fører til forsinkelser i trafikken). 
10 prosent benytter fortsatt fossile drivstoff, men disse skipene er gamle og skal utfases 
innen 2054.  
 
Luftfart 
 
Etter at el- og hydrogenfly tok over det meste av flytrafikken, har økningen i antall 
flyreiser vært på nesten 190 prosent (fra 2020 til 2040). Flytrafikken gjenspeiler 
kjøpekraften i befolkningen. 65 prosent av alle feriereiser over 300 kilometer fortas med 
fly. Fraktdroner og andre elektriske luftbaserte innretninger bidrar til effektiv frakt av 
mindre utstyr og gjenstander. De største virksomhetene og de rikeste privatpersonene 
har egne fly til denne typen formål. Et godt og effektivt nett av styringsenheter for 
luftrom sikrer at luften fortsatt er for alle. Men den forventete fortsatte flytrafikken 
arbeides det med å fortette trafikken i luftrommet og også å utnytte øvre og nedre 
luftrom bedre enn i dag. (Et elektronisk ryddingssystem mot fugl blir utprøvd. Dette 
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tvinger fuglene til lavere luftlag slik at man unngår uønskede hendelser i sammenstøt 
mellom fly og fugl).  
 
 

Utfordringene framover 
 
Ulike former for hacking og tracking har vært og er hovedutfordringen for teknologien. 
Industrispionasje er utbredt. Mange land ønsker innsikt i norsk forskning på transport. 
Sikkerhetssystemene i samfunnslivet er under stadig utvikling, men det er krevende å 
både utvikle og sikre. Sårbarhetsutvalget (2000) påpekte allerede da et bredt antall 
områder i samfunnet som var ekstremt sårbare, ikke minst transport og datateknologi. 
Stortinget har vedtatt flere Stortingsmeldinger med påfølgende handlingsplaner for 
nasjonale sikkerhet. Særlig utbyggingen av sentralstyrt veg og banetransport har påført 
samfunnet et stort ansvar for sikkerhet. De store ulykkene er unngått ved et STOP-
system som inntrer straks systemene gjenkjenner en fremmed aktør på nettet. Tidvis 
hyppige stopper i veg- og banesystemet har ført til forsinkelser og kraftig press på 
myndighetene for å utvikle hundre prosent sikre systemer eller alternative systemer 
som kan tre inn ved hacking. Tilliten til de norske transportsystemene er i følge nyere 
undersøkelser på 96 prosent innenlands og 86 prosent i land som har kjøpt våre 
systemer. Målet er 100 prosent tillit og 0 hendelser.  
 
 

Hovedtrekkene i dette framtidsbildet 
 
Dette framtidsbildet bygger på en solid teknologioptimisme. El og hydrogen har kommet 
for fullt. Det vi merker oss her er at Norge i samarbeid med andre land, blant annet 
Tyskland, er blitt ledende på å utvikle teknologi for transportavvikling og nye former for 
bane/veg-løsninger (fast-track slow-track). Spesielt interessant, kanskje, er at 
regjeringen satset på å bruke store deler av oljefondet til anvendbar forskning. Dette 
forutsetter en grunnleggende reform av politikken for oljefond-utland som muliggjør 
langsiktige investeringer i utvalgte sektorpolitiske områder, som for eksempel 
forskning/utdanning og transportløsninger. Satsingen ga fruktbare samarbeid mellom 
universiteter og store aktører innen næringslivet/samfunnslivet. Dette ga nye løsninger 
som gjorde Norge til en ledende utvikler og produsent av løsninger for transport på veg, 
bane, sjø og luft. En svært viktig del av dette har ikke bare handlet om det enkelte 
framkomstmiddel men også om systemer for transportavvikling. Disse er elektronisk 
basert og nøye overvåket.  
 
Med stadig flere land i sterk økonomisk vekst – og dermed økende tetthet på veg og 
bane – er dette blitt en gedigen eksportvare for Norge (og samarbeidslandene USA og 
Tyskland). Teknologiangrep og prioriteringer på veg og bane er de største utfordringene 
i 2050 i den nasjonale transportplanen for årene etter 2050. Hvordan disse 
utfordringene kan møtes, vil kunne utgjøre en interessant politisk strategisk diskusjon, 
som også i høyeste grad vil være relevant for dagens debatt om klimatiltak i 
transportsektoren. 
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Framtidsbilde 3a: Miljø, helse og kjærlighet 
 
Det siste bildet er basert på scenarioet "Atferdsoptimist". Også her er det en ny tittel 
som forteller at den historien vi har utbrodert bare er en av mange mulige vinklinger 
innen for overskriften atferdsoptimisme.  
 

Forutsetninger  
 
2050: Folket har krevd en menneskelig og miljøvennlig verden – og har fått det. Folk 
innså at klimakrisen ville komme og valgte politikere og samfunnsledere som tok ansvar. 
Om det var utviklingen i Europa, Kina eller USA som bidro mest, er fortsatt uklart, men 
folk over hele verden samlet seg med krav om fred, rent miljø, enklere liv og bedre 
fordeling av godene. Norge er i dag en anerkjent oljenasjon som blir berømmet for sitt 
måtehold og sin bærekraftige utvinning. Næringsliv og transport har stabilisert seg på et 
1990-nivå, som de fleste forskere mener er internasjonalt bærekraftig. Utviklingen 
globalt er dels folkestyrt men også Det Internasjonale Klimaforbundet har med sin 
innsikt og makt bidratt sterkt til å sette sosial ansvarlighet og miljø på dagsorden i alle 
land. En rekke rike land, multinasjonale selskaper og enkeltpersoner er dømt til å rette 
opp skadene de har påført samfunnet. I Norge er livet enklere. Folk krever mindre, deler 
på jobber og hjelper hverandre der det er mulig. Mange har internasjonale kontakter og 
utveksler kompetanse som er nyttig for videre utvikling. Nasjonalfølelsen er fortsatt 
sterk, men følelsen av å være en verden med ett folk er sterk.  
 

Glimt fra framtiden: Samreise fra Kløfta- En mandag i juni 2050 
 
Gunnar Dahl (23) skal på jobb i Oslo klokka 0900. Han bor på Kløfta nord for Oslo. Gunnar 
har bil, men bruker den svært sjelden. Vanligvis kommer han seg til jobb med buss fra 
hjemstedet til knutepunktet ved Kløfta stasjon. Reisen er unnagjort på under en halvtime. 
Noen dager velger Gunnar å sjekke appen: Samreiser. Ofte er det noen fra Skarnes eller 
Kongsvinger som gjerne vil plukke opp passasjerer så de kan få med seg bilen helt inn til 
sentrum. Alternativet er at de må bruke sideveiene på hele strekningen eller å benytte en 
av innfartsparkeringene enten ved motorvegene eller jernbanen. I dag var det mange som 
hadde ledige plasser.  
 
Gunnar får reise med Annika, som er oppvokst i Charlottenberg. Hun er 35 år og har vage 
barndomsminner fra nordmenns Harryturer over til hjemstedet. Den norske 
eiendomsmagnaten Olav Thon hadde bygd opp flere megasentre nær grensen, og 
nordmenn hev seg i bilene på kvelder og helger for å handle billig sprit, røyk, mat og andre 
forbruksvarer. Gunnar og Annika ler høyt av foreldregenerasjonens galskap og trang til 
overflod. De finner etter hvert ut at begges foreldre døde av belastningssykdommer og 
lungeproblemer, og de er glade for de enkle liv de lever uten luksus av noe slag. Annika er 
med i en internasjonal hjelpeorganisasjon og skal tilbringe tre uker av ferien på et 
fattighjem i Argentina. Gunnar ser fram til å haike fra Norge til Russland via Finnmark og 
Finland. Gunnar takker for turen og er glad for at det finnes så mange gode mennesker slik 
som Annika og ham selv.  
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Nasjonal transportplan for 2050 – 2070 
 
NTP ble lagt fram av Regjeringen i april 2050.  I innledningen står det:  
 
 Regjeringen vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem med en sikker 
og miljøvennlig trafikkavvikling. Satsingen i årene framover vil som før være preget av å 
opprettholde et regionalt nærings- og samfunnsliv. Regjeringen vil ytterligere styrke de 
kollektive reiseformene på veg og samtidig fortsette utbyggingen av jernbanen. Alle større 
byer og tettsteder bør innen 2070 ha en elektrisk drevet jernbane med langsgående 
sykkelveg. Den pågående nedbyggingen av privatbilismen må videreføres med fortsatte 
avgifter på enetransporter og bruk av fossile brennstoffer.  
 

Hvordan ser denne fremtiden ut? 
 
Da kjærligheten vant 
 
Statsminister Guri Skvettberget Yuan sa i sin tiltredelsestale i oktober 2048 det mange 
tenkte:  
 
 I dagens samfunn er det kjærligheten som har seiret. Kjærligheten mellom 
menneskene og kjærligheten til natur, miljø og klima. Endelig har vi innsett og tatt følgene 
av mer enn hundre år med utnytting av ikkefornybare naturressurser. De grådige menn 
sitter bak lås og slå, og deres ufattelige rikdommer er ført tilbake til folk og natur. For 
første gang i verdenshistorien er det ingen som sulter, ingen som fryser og ingen som 
puster inn forurenset luft. Vi er alle forbundet med hverandre på denne kloden. Vi har alle 
et ansvar for oss selv og hverandre! Vi er en verden og ett folk!  
 
Guri S. Yuan valgte norsk politikk etter mer enn ti år som overdommer i Det 
Internasjonale Klimaforbundet (DIK). Det ble opprettet i 2023 av FN med medlemmer 
fra de femten land med sterkest miljøoptimisme og – kunnskap. Norge og Frankrike 
kjempet om ledelsen i flere år. DIK fikk mandat til å stevne personer, virksomheter og 
land for Den Internasjonale Klimadomstolen. Siden oppstarten har over 30 nasjoner, 
130 multinasjonale selskaper og et titusentalls enkeltpersoner vært dømt til miljøbøter. 
Bøtene går til skadehåndtering og oppbygging av bærekraftige samfunnsstrukturer i 
land som de dømte har vært inne i. Milliarder av kroner er dermed lagt inn i å redde 
verden fra miljøødeleggelser. Med DIK og domstolens arbeid er det for det første 
statuert et internasjonalt eksempel på at miljøødeleggelser koster og for det andre har 
en internasjonal institusjon bidratt til endring i verdensøkonomien. DIKs leder har 
mottatt Nobels Fredspris (2039), Nobels Klimapris (2045) og en rekke andre 
internasjonale anerkjennelser.  
 
 
Global holdningsendring 
 
DIKs arbeid hadde ikke vært mulig uten en global holdnings- og atferdsendring. 
Forklaringene på endringene som skjedde mellom 2025 og 2035 er flere: Noen mener at 
folkelederen Hoa Ching Ko skal ha mye av æren for endringene. Hun overtok styring av 
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Kina i 2022. Da var landet på vei inn i en miljøkrise av dimensjoner. Hun krevde ren 
industri, ren transport og ren økonomi (vesentlig korrupsjon), og lyktes med en 
omstilling over få år i den verdensledende økonomien som Kina var. Da folk så effekten 
av denne omstillingen, kom det krav om tilsvarende endringer i de fleste andre land i 
verden. Den stille revolusjonen ble opprøret kalt. Selv om den startet i et diktatur, ble 
det en demokratisk bevegelse som bidro til at folket valgte politikere som sto for en 
tilsvarende ren linje.  
 
USA konkurs 
 
Andre legger mer vekt på utviklingen i USA. Etter flere kriger, finanskriser og 
naturkatastrofer gikk USA konkurs i 2028. Like før konkursen forsøkte USA å mobilisere 
til et militært angrep på Kina og India, men dette ble stoppet av amerikanske 
næringslivsledere med sterke bånd til asiatiske økonomier. Det var trolig kinesiske 
investorer som omtrent samtidig samordnet sine gjeldskrav mot USA, og som dermed 
bidro til konkurser i alle ikke-asiatisk funderte virksomheter i landet. USA som 
krigsmakt og klimafiende ble så tydelig for verden og amerikanere flest at man vendte 
seg mot egne tidligere ledere og krevde en ny ren ledelse. USA har med sine nye ledere 
fulgte langsomt etter utviklingen som Hoa Ching Ko satte i gang, men det er svært 
langsiktig og krevende å bygge opp igjen amerikansk samfunns- og næringsliv. I 2049 
var det fortsatt stadige kriser, naturkatastrofer og terror (utført av etnisk amerikanske 
opprørere).  
 
Europas rolle 
 
Den tredje forklaringen knytter utviklingen i verden til gjennomslag for personer som 
Moreno, Steiner og Montesorri. De tre var blant de fremste i Europa på 1900-tallet med 
sine ideer om liv og opplæring. Jakob Levy Moreno, legen og psykiateren som grunnla 
psykodrama, fikk mer enn femti år etter sin død oppslutning om en av hans 
grunnleggende tanker: Gresk teater var bygget på historien fra lykke til ulykke. Selv om 
dette handlet om drama og scenekunst, hevdet Moreno og mange etter ham at det var 
dette dramaet vi nå sto framfor siste akt i: den fundamentale ulykken materialisert ved 
en global klimakrise. Morenos tanker om at mennesket har gud i seg selv og dermed 
evnen til å selv agere for en bedre verden; ved å gå fra ulykke til lykke, ble ikke bare en 
europeisk, men også en global sannhet. Over hele verden ville enkeltpersoner være med 
å ta ansvar for seg selv, for sine nærmeste, for sitt miljø og så videre. Folket fikk tilbake 
troen på at små handlinger kan føre til noe stort bare mange nok utfører dem samtidig.  
Med et svekket USA, fikk også europeisk film, litteratur og sang en forsterket posisjon, 
og både gamle kommunister og anarkister (syndikalister) ble børste støvet av. Ideene 
hadde kanskje noe for seg likevel? Kapitalismen var kanskje ensbetydende med en 
usunn verden. Den opprinnelig sveitsiske kåsøren og forfatteren, Godi Keller, lenge 
bosatt i Norge, blir i dag av mange framholdt som en som forente ider fra Europa med 
ideer (både ideer, religioner og atferder) fra Midt-Østen, Afrika og Asia. Keller døde i 
2042 og ble hyllet av millioner tilhengere over hele verden.  
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Hippie-2 
 
Den fjerde forklaringen på de globale atferdsendringene knytter seg til framveksten av 
en global hippie-bevegelse. Denne likner på tilsvarende bevegelse fra USA på slutten av 
1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet, men har vært og er enda mer global. Deling 
av klimatrusler, krigshandlinger, myndigheters overgrep, sult og katastrofer på 
Internettet førte folk sammen i nettbaserte aksjonsgrupper. Men etter hvert ble det for 
passivt for mange bare å møtes på nettstedene. I stedet valgte man spontane treff innen 
gang- og sykkelavstand for medlemmene. Det første store treffet i Norge skjedde i 
området mellom Stortinget og Slottet i 2021. Mer enn 100000 personer i alle aldre var 
samlet over fire sommerdager med stille protest, allsang og utvikling av krav til norske 
myndigheter. Tilsvarende skjedde i Europa, USA, Sør-Amerika, Russland og Asia.  
 
 
Krav om endringer 
 
De globale budskapene fra folket var samstemmige på flere punkter:  

 Folk flest ønsker fred. Ikke krig!  
 Folk flest vil ha ren luft og godt miljø. Ikke klimakrise!  
 Folk flest vil ha færre gjenstander og leve enklere liv. Ikke drukne i overflod!  
 Folk flest vil ha nok penger til å leve greie liv. Ikke overflod på bekostning av 

andre!  
 
Disse budskapene rystet politikere og gammelkapitalister i mange land, og mange 
motstøt ble satt inn for å løse opp demonstrasjonene og innfiltrere miljøene (blant annet 
med ulovlige rusmidler som man plantet og mente at var bærekraften for ideene 
blant ”opprørerne”).  Men kort tid etter at DIK ble opprettet, kom de første dommene. 
Det viste seg da at flere av gammelkapitalistene og statslederne som gikk til angrep på 
protestene ble stilt for retten og dømt. De offentlig sendte rettssakene gikk på nett til 
storskjermer over hele verden, og førte til jubelrop og gledesscener.  
 
Kulturbærere 
 
De kulturelle; artister, forfatter, skuespillere, malere, dansere m.fl engasjerte seg i 
opprøret og omsatte de fire ønskene (budskapene) til et mangfoldig kulturelt uttrykk. 
Det ble laget musikaler, filmer, bilder og romaner basert på folkekravet. Disse ble ofte 
benyttet på folkesamlinger på 2020- og 2030-tallet. Fryktkulturene som hadde fått 
dominere med sine trusler om kommunisme, banditter, overgrepsmenn og terrorister, 
ble avløst av en global samforståelse om at folk vil hverandre godt og at mennesket 
egentlig er godt av natur. Denne forståelsen fikk også betydning for transportsektoren.  
 
 
Det gamle livet 
 
Det gamle livet som mange nordmenn ville vekk fra utviklet seg som en forlengelse av 
samfunnet på tidlig 2000-tall. Økonomisk pekte pila bare oppover. Olje sørget for 
nasjonal rikdom og sikkerhet (Oljefondet). God sysselsetting førte til fortsatt 
reallønnsvekst og økt kjøpekraft. Populære elbiler bidro til at mange anså at 
klimautfordringene ville løse seg bare alle fikk kjøpte seg elbiler. Flere skaffet seg mer 
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og pengene ble brukt på utstyr og oppussing av hus og hytter. Men noen faresignaler så 
man både nasjonalt og internasjonalt: oljeprisene kunne falle, andel uføre var 
urovekkende høy, fedme var blitt en folkesykdom og folkehelsa var elendig i lavere 
samfunnssjikt. Andel deprimerte var raskt økende og syntetiske rusmidler invaderte 
ungdomsmiljøene, noe som også bidro til akutte psykoser med utagerende handlinger 
og massedødsfall som følger. Nordmenn innså også at norsk velstand foregikk på en ”øy” 
og at uten en global endring i energibruken så ville også Norge bli rammet. 
Temperaturen var stigende, været bar stadig oftere preg av å være ”klimasykt” med 
store svingninger og enorme nedbørmengder (ekstremvær). Flere naturkatastrofer med 
ras, flom og brann førte til dødsfall og ødeleggelser av miljø og materiell. Folketallet i 
Norge steg utelukkende på grunn av innvandringen, selv om også denne var meget 
strengt kontrollert og utelukkende tillot innvandring til yrker som nordmenn ikke 
ønsket eller kunne besitte.  
 
 
Det nye livet 
 
Årsakene til endringene er som beskrevet over sammensatte og forklaringene er ulike. 
Folk ønsket fred, ren luft, enklere liv og nok penger. Politikerne opplevde en vilje til 
reduksjon i reallønnen der ledende fagorganisasjoner tok på seg oppgaven med å 
re(ned)forhandle timelønningene mot at virksomhetene tok på seg å bruke mer penger 
på for eksempel investeringer i fornybar energi, sunnere lokalmiljø eller støtte til 
internasjonale hjelpeorganisasjoner. Mange valgte også å jobbe kortere for å kunne dele 
sitt arbeid med flere. Store grupper av befolkningen brukte fritiden på å hjelpe uføre og 
eldre til meningsfylte aktiviteter, blant annet ut fra erkjennelsen av at datidens (2020-
2030) institusjoner hadde et uverdig tilbud preget av oppbevaring.  
 
Sosiale endringer gir transportendringer 
 
Omsorgsarbeid og samvær i familie og nabolag preget hverdagen til mange – og gjør det 
fortsatt. Moderat trening helst knyttet til hverdagslige aktiviteter som å gå til jobb og 
butikk eller sykle barn til barnehage og skole, ble stadig vanligere. I Oslo økte 
sykkelandelen med ti prosent fra 2018 til 2022, mens gåandelen steg tilsvarende. Turer i 
skog og mark og reiser til fjell og vidde, dype skoger eller forblåste fiskevær, ble stadig 
viktigere for mange. Fritidsreiser og feriereiser innenlands økte. Færre tog fly til 
utlandet og Syden som feriemål var med unntak av Kroatia og Helles så å si fraværende 
fra 2030. Turistnæringen i Norge ble underlagt strenge miljø og klimakrav, og 
oppbygging av overnattingsplasser ble strengt styrt etter prinsipper fra blant annet Krk 
i Kroatia. Prinsippet var at ingen hus i turistområdene fikk være høyere enn tre etasjer 
og at hvert tettsted utelukkende kunne ha ett hotell. Overnatting måtte derfor skje ved 
at fastboende tilbød sine rom til tilreisende. Sofasurfing var et fenomen allerede tidlig på 
2000-tallet, men fikk også et enormt oppsving med den globale tilliten som vokste fram 
mellom folk. Det opplevdes bare som hyggelig at noen ringte på døra og spurte om litt 
mat og en sofa for natten.  
 
Samreisesamfunnet – om betydningen av å reise sammen 
 
Økningen i ferie- og fritidsreiser fra 2025 til 2050 har i følge RVU fra 2048 og andre 
undersøkelses skjedd med kollektiv eller samkjøring. Jernbanenettet er vesentlig 
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forbedret for persontransporter med flere sidespor og langt mer regulær og sikker 
trafikkavvikling i og rundt de store byene. Da utbyggingen av firefeltsvegene ble 
begrenset i 2024 og stoppet helt opp i 2028, ble vegarealet omdisponert til et felt for 
kollektiv, et felt for syklende og et felt for tungtransport. Privatbiler ble forbudt på 
hovedvegene og eventuelle private reiser (også med elbil) måtte skje på sidevegnettet. 
Biler med mer enn tre personer ble imidlertid definert som kollektivkjøring, og fikk 
plass på hovedvegene. Folk opplevde det som trygt og hyggelig å kjøre sammen, og nye 
apper og kontaktformer, gjorde det lett å finne sammen for de som skulle på tur. Haiking 
ble også veldig utbredt, og haikere var populære å fylle bilene med (så fikk de innpass på 
motorvegene).  
 
Ansvarlig næringsliv 
 
Mange bedrifter la ut sine planlagte forretningsreiser med bil ut på nettet slik at folk 
kunne melde seg på. Dette ble av mange virksomheter ansett som god reklame for 
bedriften. Sosial ansvarlighet ble et viktigere begrep i styrerommene enn økonomisk 
vekst. Bærekraftig virksomhet var det overordnede målet for det meste av næringslivet 
etter 2030. Riset bak speilet var DIK som overvåket virksomheter og kunne gå til 
anmeldelser som ville true eksistensen til bedriften. De fleste samfunnsledere var mer 
opptatt av at deres virksomheten skulle finne den riktige balansen mellom en bedre 
verden og næringens egen vekst. Den sosiale ansvarligheten preget også transportene. 
Riktig transport var som før avhengig av en riktig pris men også en bærekraftig 
transport. Logistikkselskapene måtte være transparente med sine ulike løsninger 
mellom for eksempel Norge og Kina, og juks ble ofte avslørt og strengt straffet. (Noen 
brukte dieseldrevne vogntog men oppga bruk av jernbane. Når dette ble avdekket, var 
selskapene så godt som konkurs før rettssakene kom opp).  
 
 
Alternativ energi 
 
Teknologioptimistene finnes fortsatt i 2050, men de fleste innser at overgangen til ny 
teknologi har tatt og vil ta mye lenger tid enn tidligere antatt. El-drevne privatbiler kom 
på markedet og utgjorde 10 – 15 prosent av privatbilene i 2020-årene. Denne bilandelen 
var verken nok til å bedre klima eller å snu utviklingen med trengsel i og mellom byene.  
El-drevne tyngre kjøretøy slet og sliter med ladekapasitet. Hydrogen er fortsatt for 
usikkert. Andre energikilder er forsøkt både i kjøretøy og i vegbanen, men så langt har 
ikke noen vært egnet til å settes i produksjon. Fossile brennstoffer brukes derfor fortsatt 
i de fleste kjøretøy, noe som altså har ført til globale restriksjoner på bilbruken. Både 
regelverk og pris har bidratt til at togradersmålet er nådd slik at den globale transporten 
i 2048 ligger på et 1990-nivå. Dette tilsier at kloden er i stand til å absorbere giftstoffene 
i tilstrekkelig grad og at miljøkonsekvensene blir minimale. Den globale bevegelsen for 
enklere liv, renere luft og fred gjør det også lett for myndighetene å innføre nye krav 
som demper belastningen på klima og miljø.  
 
 
Olje-Norge 
 
Petroleumsindustrien i Norge har siden 2020 ligget på et stabilt 1990-nivå på de fleste 
parametere, (produksjon, sysselsetting og økonomisk omsetning og resultat). For 



 
 

40 
 

Regjeringen har dette vært en styrt og ønsket utvikling. Norge har klart seg uten særlig 
nye utbygginger av oljefelt og har samtidig kunnet redusere utvinningstakten ved en del 
av feltene. Internasjonalt engasjement i skiferolje og andre produkter ble avviklet på 
2020-tallet. Selv om ikke prognosene for oljeinntektene ble som de mest optimistiske fra 
tidlig 2000-tall, utgjør likevel petroleumsindustrien en viktig del av norsk næringsliv. 
Også for oljeforbruket har erkjennelsen globalt vært å finne det bærekraftige og 
forsvarlige nivået – og å bli enige oljenasjonene imellom at produksjon og salg 
stabiliseres på de vedtatte nivåene. Norge har vært et foregangsland i de internasjonale 
oljeforhandlingene (OPEC) og har mer enn noe annet land vist oljemåtehold og 
forståelse for klimatruslene. I dag er Norge en av verdens reneste oljeprodusenter og er 
helt uten anmeldelser fra DIK (Det Internasjonale Klimaforbundet).  
 
 
Det internasjonale samfunnet 
 
Nå er det internasjonale samfunnet preget av fred og fellesskap. Fraværet av krig gir 
land og regioner muligheten for å fremme egen utvikling. DIKs overvåkning av alle land 
bidrar til at utbygging av næringsliv, byer, infrastruktur og så videre skjer basert på 
bærekraftige prinsipper. I noen land med fortsatte nedarvede ulemper (eksempelvis 
Irak og Afghanistan) gir DIK tillatelse til begrensede utslipp av CO2 dersom dette er av 
stor nasjonal betydning. Utslipp i ett land kombineres ofte ned strengere restriksjoner i 
et annet land, og da gjerne enten en tidligere oljenasjon eller stormakt. USA er det landet 
som er blitt straffet oftest og hardest for sin fortid som internasjonal aktør.  
 
Rene Kina 
 
Kina har med sin ren-strategi blitt en ledende verdensmakt. Teknologien og økonomien 
er bærekraftig, men foreløpig ikke særlig innovativ. Atomkraft er hovedkilden til 
samfunnsliv og næringsliv. Kull og olje er nedtrappet og delvis utfaset totalt. 
Transporten foregår delvis med elbiler, men veldig mange av løsningene som har bidratt 
til reduksjon i CO2-utslipp er knyttet kollektivtrafikk og restriksjoner på privatbilisme. I 
Kina som i andre land, har imidlertid dette vært mulig fordi folk flest opplever dette som 
den beste løsningen.  
 
Tjente på frykt 
 
USA har i flere filosofiske betraktninger også fått ansvaret for å påføre verden en 
langvarig kjede av krig – frykt – terror  og frykt. Forskere trekker trådene tilbake til 
1929-tallet i USA da amerikanske myndigheter spilte på frykten for kinesere og 
kommunister. Idealene om kjernefamilien i egen villa med egen bil og hund ble sett på 
som en ledende strategi for en symbiotisk vekst mellom vanlig næringsliv og 
krigsmaskineriet. De rikeste styrte politikerne og bidro på den måten til at de gjennom 
hele 1900-tallet og tidlig 2000-tall fikk iverksatt enten kriger som bidro til økt 
produksjon eller kriger som bidro til endret oppmerksomhet. Avsløringene av denne 
politikken kom for alvor etter at DIK stilte de ansvarlige for rettsapparatet. De og deres 
arvinger ble dømt for klimasvik, men tiltalepunktene kunne vært mange flere.  
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Det friske og rene Europa 
 
Europeere sies å nå å være verdens mest optimistiske og sosiale folk. Sosialt samvær og 
aktivitet – samt fravær av forurensingen fra biltrafikken og industrien – har bidratt til at 
europeerne er de friskeste i verden. Hjerte- og lungesykdommer er kraftig redusert og 
folkesykdommen depresjon er nå nærmest fraværende. Barnehager, skoler og 
universiteter er basert på menneskevennlig, opplevelsesbasert og praksisnær 
pedagogikk. Alle – uansett alder – elsker å lære. Mye av den grunn eskalerer Europas 
fortrinn som kompetansesentrum for kloden. Tyskland, Norge, Frankrike, Sveits og Italia 
er på topp som turistattraksjoner på grunn av ren natur, frisk kultur og de positive 
folkene. Haikere og besøkende – uansett hvor du kommer fra eller hvem du er – så blir 
du tatt i mot med et smil. Etnisk opprinnelse, økonomisk status eller seksuell legning 
(bare for å nevne det), spiller ingen rolle. Europa har brutt ned fordommene. Muren 
mellom folk er borte nesten sytti år etter at muren i Berlin falt som et optimistisk 
framtidssymbol.  
 
Nasjonale transportutfordringer 
 
Utbyggingen av jernbanen er fortsatt den største utfordringen i 2050 og det kommende 
tiåret. Siden 2000-tallet er det satset på Follo-banen, Inter-City fase 1 og 2, ny tunnel 
gjennom Oslo med separering av lokal- og regiontog som de største grepene. 
Meråkerbanen, Rørosbanen og Solørbanen er elektrifisert. Samtlige norske storbyer har 
fått et raskere, sikrere og høyfrekvent lokaltogtilbud. I tillegg er det lagt planer for 
opprusting av tidligere jernbanestrekninger med kombinert sykkelveg. Risørbanen er 
snart ferdigstilt og er allerede beregnet å kunne bli en stor turistsuksess. Valdresbanen 
og Rjukanbanen står for tur. I tillegg ser Regjeringen på muligheten for å børste støv av 
den planlagte Trysilbanen fra Elverum til Trysil fra tidlig på 1900-tallet. Investeringene i 
jernbanen er allerede store og vil med de planlagte prosjektene økte med ytterligere 20 
prosent. I 2015 var jernbaneinvestering en tredel av veginvesteringene. Men etter krav 
fra det internasjonale samfunnet har utbyggingen av nye veger blitt kraftig redusert, og 
milliardene er overført til bane. Jernbane er klimavennlig, sikkert, komfortabelt, sosialt 
og økonomisk. Over hele verden er utbygges jernbaneinfrastruktur.  
 
 
Kollektiv vegtransport 
 
Busser er viktige transportmidler fra tettsteder til byer med jernbaneforbindelser. 
Knutepunktstrukturen er utviklet i samtlige norske fylker. Det er raskt å reise fra byer 
og tettsteder uten jernbaneforbindelse til nærmeste by med bane. Bussreiser går i liten 
grad fra en utkant by og inn til hovedstaden eller storbyer som Bergen, Trondheim og 
Stavanger. Parallellkjøring med tog er i prinsippet ikke akseptabelt for buss, i stedet er 
det mateprinsippet som har vært og er gjeldende. En utfordring er å rendyrke dette 
prinsippet og samtidig bygge ut et stadig tettere busstilbud i utkant-Norge uten at dette 
fører til for mye utslipp av CO2.  
 
Samkjøring gir tillatelse til bruk av privatbil på motorvegnettet. Det er en utfordring å 
bygge ut elektroniske kontakt- og avtaleformer som sikrer at flere benytter dette 
tilbudet der det ikke finnes alternativer. Det har vært en økning i samkjøring i områder 
med godt busstilbud, noe som ikke tilskrives noe genuint ønske om å kjøre bil, men 
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snarere et ønske om å treffe nye folk. For Regjeringen er det derfor viktig at stimulering 
av samkjøring skjer der folk ikke har alternativer og dempes i tettbygde strøk. Bilparken 
viser en svak oppgang og det å eie og bruke biler sammen (bilkollektiver) har fått et nytt 
oppsving. På sikt kan samkjøring og bilkollektiver bidra til framkommelighetsproblemer 
og luftforurensing. Men verken forskere eller myndigheter er i tvil om at folk vil ta 
ansvar dersom en slik utfordring blir kommunisert offentlig.  
 

Utfordringene framover 
 
Fra Nasjonal Transportplan 2050 – 2070 leser vi følgende i perspektivkapitlet:  
 
 En rekke samfunnsaktører har sammen med transportaktørene utviklet ulike 
scenarier for transport i Norge i 2100. Femti år fram i tid, er lenge, men det er samtidig 
interessant å se hva de skrev i NTP for femti år siden. Da var troen sterk på fortsatt 
økonomisk utvikling, på at oljenasjonen Norge skulle bli rikere og rikere og at klima-
utfordringene stort sett ville la seg løse med el-biler. Ingen av de underliggende 
dokumentene beskriver det samfunnet vi har i dag. Om våre antakelser av 2100 er riktige, 
er heller ikke det viktige. Øvelsene vi har gjort i flere år med å utvikle framtidsbilder, har 
vesentlige fordi de gjør oss i stand til å tenke at framtida aldri blir en direkte forlengelse av 
fortiden.  
 
 

Hovedtrekkene i dette framtidsbildet 
 
Holdnings- og atferdsoptimisme preger dette framtidsbildet. Her ser vi at det 
internasjonale samfunnet prioriterer å styre og overvåke utviklingen som har betydning 
for klimaet, og at det gis velfungerende sanksjoner. Styring og kontroll skjer parallelt 
med utviklingen av holdninger som bidrar til fred, bedre miljø, mer rettferdig fordeling 
av gode og så videre. Når både folk og politikere ser ut til å ville ha det samme 
samfunnet, er det lite problematisk å innføre restriksjoner som for eksempel på kjøring 
med biler som slipper ut CO2. Et mer sosialt og inkluderende samfunn gir også økt andel 
kollektivreiser, og en gedigen satsing på jernbanen. En viktig endring i verdensbildet i 
dette scenariet er at atomkraft oppleves som trygt. Olje er fortsatt i bruk, men ved at 
atomkraften er blitt tryggere, er ikke oljeavhengigheten like stor som før. Kina har vært 
et foregangsland for ren energi og har fått en dominerende rolle økonomisk og kulturelt. 
Utfordringer i dette samfunnet? De tar både politikere og befolkning fatt i og finner 
løsninger.  
  
Det at økningen i ferie- og fritidsreiser fra 2025 til 2050 har skjedd med kollektiv eller 
samkjøring, kombinert med at Jernbanenettet vesentlig er forbedret for 
persontransporter med flere sidespor og langt mer regulær og sikker trafikkavvikling i 
og rundt de store byene, skisserer et uutprøvet mulighetsrom, også innen for dagens 
transportpolitiske diskusjoner. Hva ble gjort? Hvordan fikk man det til? Hvor realistisk 
er det å begrense utbyggingen av firefeltsveger, og til og med å stoppe disse helt opp i 
2028? Med første øyekast virker dette urealistisk, men ved nærmere ettertanke, kanskje 
ikke allikevel? Forbud av privatbiler på hovedvegene og at eventuelle private reiser 
(også med elbil) må skje på sidevegnettet, skisserer en radikal transportpolitisk vending.  
At biler med mer enn tre personer ble definert som kollektivkjøring, og fikk plass på 
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hovedvegene, og at folk opplevde det som trygt og hyggelig å kjøre sammen, kombinert 
med utviklingen av nye apper og kontaktformer, kan vise til et mer realistisk potensiale 
for denne type virkemidler, enn man ville antatt i utgangspunktet. 
 
 

Hvordan brukes framtidsbildene videre? 
 
Seminar med eksperter og backcasting 19. august 2014 
 
Under hver av overskriftene ”Balansert vekst”, ”Teknologoptimist” og ”Atferdsoptimist” 
kunne det vært laget svært mange ulike framtidsbilder. Mens vi i mange andre prosesser 
søker å redusere alternativer og begrense antallet faktorer vi ønsker å forholde oss til, 
innebærer utvikling av framtidsbilder det motsatte, men innenfor noen former for 
begrensninger. Vi valgte ti nøkkelfaktorer og aktører, vi utviklet femti miniscenarier, vi 
valgte tre hovedoverskrifter, men kunne valgt atskillig flere og vi har skrevet ut fyldige 
og detaljere framtidsbilder i tre versjoner, men kunne ha laget tjue til per overskrift.  
 
De tre framtidsbildene er verken ”sannheten” eller arbeidsgruppens foretrukne 
framtider. De representerer konkretiseringer som eksempler på at selv om vi når 
togradersmålet så vil dette kunne være et resultat av svært mange ulike faktorer, 
aktører og utviklingstrekk. Når vi nå har konkretisert utviklingen i disse tre bildene, gir 
det arbeidsgruppen, ekspertene og deltakerne på seminaret 19. august 2014 et 
utgangspunkt for å diskutere noe håndfast. Vi kan våge å si at noe er bare tull og tøys, 
mens annet faktisk er noe vi bør være obs på at kan skje. Og nettopp det som 
tilsynelatende er usannsynlig, men som likevel kan ha store konsekvenser for klima og 
transport, er noe av det viktige vi jakter på ved hjelp av framsynsmetoder. Det vil kunne 
gjøre det mulig for oss å anbefale mer robuste strategiske valg for transport i Norge i 
2050. 
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JUSTERTE FRAMTIDSBILDER 
 
På seminaret 19. august 2014 fikk arbeidsgruppen innspill til justeringer av de tre 
framtidsbildene. Det ble også lagt fram en skisse til et fjerde bilde som ble bearbeidet og 
tilbakeskuet (backcasting). Her presenterer vi justeringer og hovedelementene fra 
tilbakeskuingen. Vi har i tillegg krydret hvert av de fire framtidsbildene med noen 
historier fra hverdagslivet i 2050.  
 

Justert framtidsbilde 1b: ”Styrt mot lavutslipp” 
 
Gruppen som bearbeidet dette framtidsbildet beholdt en bindende internasjonal 
klimaavtale. En vesentlig endring er at norsk økonomi ikke bryter sammen, men at den 
har fått en viss knekk. Oljeutvinningen blir utfaset, men er ikke gjenstand for 
sammenbrudd. Nærings- og samfunnslivet opplever riktignok en langvarig stagnasjon 
etter omstillingen etter oljen. Forbruksveksten internasjonalt har avtatt, noe som også 
har følger for flytrafikk og godstransport. Regjeringen stimulerer næringslivet til grønne 
løsninger. Norske varer og transport må skje innen internasjonale avtaler om 
klima/miljø, noe som skaper utfordringer i et marked der ikke alle følger kravene. Det er 
strenge restriksjoner på bruk av privatbil i bysentra. Miljøvennlig transport blir 
subsidiert og stimulert.  
 

En ny historie fra 2050 
 
Anne sykler rolig på vei til jobben like ved Breiavatnet. Hun tenker tilbake på tiden i denne 
vakre hvitmalte byen som har rommet så mange ulike tider fra sjøfart, til fiskeindustri og 
olje. Hun har bodd i Stavanger i mer enn tretti fem år. Huset hun flyttet inn i sammen med 
daværende underdirektør Ragnar Pettersen i Statoil i Storgaten 14 var nyoppusset og et av 
de dyreste i sentrumsområdet. Barna, Kai og Jack, vokste opp i et barnevennlig strøk, men 
ikke langt unna dundrende trafikk fra E39 og annen trafikk til og fra Stavanger sentrum.  
 
Da oljen ble utfaset var Ragnar en av de mange som mistet jobben. Han fant seg ikke noe 
nytt å gjøre og velferdsordningene var ikke stort å støtte seg på. Anne pusset derfor støv av 
sykepleierutdanningen sin og begynte å jobbe på et nystartet senter for Oljearbeider med 
posttraumatiske stress-syndromer. De klarte å beholde huset i Storgaten noen få år, men 
flyttet etter hvert inn i et Solidaritetshus. Der hadde de tilgang på barnehage og barnepass 
og et enkelt lite krypinn for seg. I fellesrommene var og er det stadig aktiviteter og det er 
alltid noen å dele et måltid med eller å få hjelp av. De elektriske bilene som huset 
disponerer, kan lånes for en billig penge dersom de vil ta seg en tur. Nå som barna er blitt 
store og har flyttet hjemmefra, er det bedre plass. Anne savner gutta og alt livet rundt dem. 
Ragnar tålte overgangen fra direktør til arbeidsløs svært dårlig. Han fikk som svært mange 
andre, problemer med rus og gled mer og mer vekk fra familien.  
 
Lydene fra høyttaleren inne på stasjonen vekker henne fra de tunge tankene. Anne smiler 
når hun tenker på alle de fine togturene som hun og barna har hatt de siste årene. Livet på 
stasjonen i morgentimene sier sitt om jernbanens plass i Stavanger-området. Det tyter folk 
ut av alle dører.  
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Anne nærmer seg Fisketorget. Hun skimter at handelen så smått er i gang slik den har vært 
så lenge hun kan huske. Hun er glad for at noe er som det alltid har vært. Egentlig er det 
leit med Ragnar og alle andre mannfolk som ikke har håndtert de store overgangene i 
næringslivet, men hun ser også at det tross alt har skjedd mye på de tjue årene etter krisen. 
Hun gleder seg over alle som går og sykler i sentrum, vare- og godstransporten som flyter 
stille og elektrifisert i de trange gater og smug, og den grønne profilen til næringslivet. 
Arbeidsløse fisker Sanktpetersfisk rett ved Fisketorget. Fjorden er ren som aldri før. Folk 
jobber kortere dager og eier ikke så mye som før. Det gir tid.  
 
Anne er glad for at Kai og Jack har funnet spennende utdanninger ved Universitetet i 
Stavanger, og at de er to friske og kjekke ungdommer. Hun er trist for Ragnar som nå 
ligger på Ladegården i en familiegrav. Før hun går inn på senteret, undres hun på hva det 
er som gjør det såkalte sterke kjønn så sårbar for endringer i samfunnet. Snart skal hun 
møte flere av dem som fortsatt ikke har funnet en mening i sin nye tilværelse. Hun skal 
hjelpe fram deres ressurser. Anne vet de finnes, slik de også alltid finnes i et samfunn etter 
smertefulle omstillinger. Det tar bare tid, og tid det har de nå i 2050.  
 

Transport i 2050  
 
Historien over gir et blikk inn i et 2050-samfunn der togradersmålet er nådd. 
Internasjonale krav til klima og miljø er fulgt. Dette har hatt følger for norsk oljeindustri 
og har gitt en stagnasjon som etter hvert er blitt fulgt opp av en grønn omstilling. 
Forskning- og utvikling samt ulike former for grønne fond, begynner å gi konkrete 
resultater i ny næringsvirksomhet i 2050.  
 
I Stavanger som i de fleste andre byer i Norge, er det ilagt strenge restriksjoner på bruk 
av privatbil i sentrum. Der Anne sykler er det bare busser (el, hydrogen og biodrivstoff) 
og el-varebiler å se. Ingen sitter alene med matpakken i bilen sin lenger. De fleste sykler 
(nå i september), men mange går fra jernbanestasjonen eller bussholdeplassene. Et godt 
samarbeid mellom de ulike kollektivformene har gitt et effektivt transportsystem i 
Stavanger-området, slik at også er blitt i de fleste byene i Norge nå. Nye logistikk-
systemer for prioritering av transporter og tildeling av kjøretider er utviklet og tatt i 
bruk. Transportverkets IS (intelligent systems) overvåker alle transporter på veg og 
bane og kommuniserer direkte med førerne/kjøretøyene.  
 
Den globale varehandelen er redusert og alle land er tildelt kvoter. Transporten på sjø er 
blitt vesentlig mer miljøvennlig (el), mens flytrafikken har avtatt. Mange flyplasser i 
distriktene er lagt ned, men Sola flyplass har fortsatt en del innen- og utenrikstrafikk.  
 

Hva skjedde?  (Tilbakeskuing) 
 
Gruppen som arbeidet med dette framtidsbildet, har nesten samtlige av sine tiltak 
plassert i tidsrommet fra 2015 til 2030. For å få til endringer i 2050, må tiltakene 
komme nå i de kommende femten årene.  
 
Allerede neste år (2015) bør det skje en betydelig satsing på forskning- og utvikling som 
kan stimulere til nødvendig innovasjon. (Endringer i bruken av Oljefondet, er allerede 
lansert som et tema). I 2020 tas det i bruk fond for å stimulere til grønne løsninger i 
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næringslivet. Fondene får penger fra ulike ordninger med vegprising som blir innført 
like før 2020. Systemet for vegprising er differensiert etter forhold som strekning, grad 
av forurensing, tid på døgnet, fare for køer, osv. Det er også ulike priser for kjøretøyer 
basert på hvilken teknologi og drivstoff disse benytter. Vegprisingen gjelder alle 
kjøretøy på norske veger, noe som er viktig for at ikke billig og ikke-miljøvennlig 
utenlandsk transport skal ta fullstendig over det norske godsmarkedet. I 2020 gjøres det 
derfor også et betydelig arbeid for å kontrollere at alle kjøretøy som passerer norske 
grenser tilfredsstiller miljøkravene.  
 
I 2025 innføres avtaler om global kvotehandel. Kvoteprisen er høy, og en ganske rask 
følge er at internasjonale varehandel flater ut og etter hvert avtar noe. Oljevirksomheten 
blir  nå gradvis nedtrappet, men omstillingen i de oljebaserte delene av norsk næringsliv 
tar dit og gir dermed en stagnasjon i den økonomiske utviklingen. Arbeidsledighet og 
sosiale utfordringer følger også med. I 2025 er indre del av InterCity på plass (Oslo-
Hamar, Oslo – Moss og Oslo – Tønsberg/Sandefjord), kapasitetsproblemene i 
hovedstaden er løst med tuneller for metro og jernbane og det er siden 2015 og fram til i 
dag satset på gods på bane mellom de største byene. Nå går jernbanegodset raskt og 
forutsigbart mellom byene, noe som har bidratt til kraftig reduksjon i antallet vogntog 
på vegnettet. Satsingen på både person- og godstrafikk på bane har i seg selv bidratt til å 
avlaste vegnettet inn mot byene betydelig. Oppbygging av næringsliv og boliger ved 
knutepunkter i utkantområdene til byene (spesielt i Akershus) har også gitt en nedgang 
i forventet personbiltrafikk.  
 
I 2030 blir fossilt drivstoff for personbiler forbudt. Samtidig blir det som vi leste over, 
forbud mot personbiler i byene. Forbudene inntrer etter femten år med stimulert 
overgang til miljøvennlig transport og drivstoff, og også etter mange år med vegprising 
og restriksjoner på bruk av privatbil. Med satsing på gåing, sykling og effektivt samspill 
mellom kollektive transportformer, er livet i byene blitt omtrent slik Anne opplever det 
på sin sykkeltur til jobben i 2050.  

 

Følger for NTP 
 
Hvilke transportpolitiske grep må vi ta nå for å nå dette framtidsbildet? Gruppen mener:  

 Det haster med tiltak og strategiske grep. Mye må gjøres tidlig! 
 Det må satses masse på FoU, blant annet alternative drivstoffer for sjø og 

luft.  
 Det må legges til rette for biodrivstoff på norske flyplasser 
 Norske politikere må jobbe internasjonalt  
 Penger må komme raskt til satsing på kollektivutbyggingen 
 Konkurransen må ikke være fri mellom veg og bane, da taper bane.  
 Incentiver og øremerkede midler må til for å innfase miljøvennlig 

teknologi og drivstoff (som hydrogen og bio) 
 Avgifter og prising må ses i sammenheng med utbyggingen av 

infrastrukturen 
 Urbaniseringen og fortettingen må kombineres med god bylogistikk, slik 

at sentrum av byene blir skjermet mot personbiltrafikk.  
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Justert framtidsbilde 2b: ”Teknologi er svaret”! 
 
Gruppen som jobbet med dette framtidsbildet diskuterte Norges rolle i utviklingen av ny 
teknologi. I det opprinnelige framtidsbildet har nasjonen både en rolle som utvikler og 
produsent. Gruppen stilte seg spørrende til om Norge kan få en så sentral rolle som 
produsent, og trodde mer på satsing på FoU som et viktig internasjonalt bidrag. Utover 
dette ble det ikke foreslått eller diskutert de store endringene.  
 

En ny historie fra 2050 
 
Jon nærmest elsker sin nye leilighet i St Olavsgate i Trondheim. Den er blant de aller nyeste 
i byen og inngår i en storstilt satsing på fortetting og byfornyelse. Jon ser ut av vinduet og 
registrerer med glede at til tross for nye og høyere bygg, så er det hans gamle Trondheim 
fortsatt: En by med sjel, mener Jon, som bare bruker tre minutter til flytoget på stasjonen. 
Det førerløse toget fører ham til Værnes (flyplass) på tolv minutter. Med ti minutters 
avganger tenker han ikke engang på hvilken avgang han skal ta. Han rekker nesten ikke 
skrolle de internasjonale nyhetsutsendingene på brillene (man kan velge mellom briller og 
linser for direktelesing eller mer tradisjonelle lesebrett/stasjoner for kombinert lesing og 
interagering) sine før toget er framme.  Dagens meldinger fra kolleger i Nasjonalt 
Teknologi og transportsenter (NTTS)  har han allerede lest til frokost.  
 
Innsjekk på Værnes går uten kø og forsinkelser. Jon trykker tommelen mot en glassplate 
som gir ham klarsignal videre. Skanneren er koblet til alle internasjonale baser for 
oppbevaring av data om individer og grupper. Jon er klarert for sitt arbeid i NTTS, og har 
en plettfri bakgrunn (med unntak av en anmerkning for overskredet kvote av rødvin på 
reise fra Barcelona i 2042).  Personer med tvilsom bakgrunn blir loset til mer tradisjonell 
skanning og sjekk. Det nye systemet var omdiskutert ut fra personvern hensyn, men 
utvilsomt er sikkerheten økt.  
 
BioJetFuel og en rekke elektroniske forbedringer gjør at flytrafikken ikke lenger er en 
miljøversting. (Dessuten er det rom for noen utslipp fra flytrafikken siden de øvrige 
transportsektorene har redusert sine utslipp av fossile drivstoff dramatisk i de siste tjue 
årene). Jon rekker så vidt en kaffe kombinert med en kikk på den strategiske planen for 
utvikling av førerløskjøring på norske veger før flyet lander på Gardermoen. Nå går 80 
prosent av trafikken (både personbil og gods) basert på sensorer i vegene. Førerne kan 
gjøre helt andre ting det meste av vegen. Men 20 prosent av hovedvegene har enda ikke 
fått et slikt system, og Jon mener det er tvingende nødvendig å innføre sensorer raskt slik 
at transportsystemet blir sikkert og effektivt.  
 
NTTS har kontorer på Gardermoen, så han benytter en førerløs skinnegående vogn for på 
den kilometer korte turen til kontoret. To av tre dager i uken arbeider Jon fra sitt hjem i 
Trondheim, men akkurat i dag er det flere viktige møter og han vet det blir en lang og 
viktig dag på jobben. Kanskje er han hjemme i 22-tiden, men da har smartkjøkkenet klart 
et deilig måltid med reinsdyrfilet og spansk temperert rødvin… 
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Transport 2050 
 
Historien gir et glimt av hverdagslivet i 2050. Folk bor tett i de store byene. Boligene har 
ulike smart-løsninger, det vil si teknologi som gjør hverdagslivet enklere og som bidrar 
til optimal energiutnyttelse. Reisene til og fra flyplassene går med ulike førerløse 
skinnegående transportmidler. Flyene går på BioJetFuel. Flytrafikken er fortsatt økende, 
men teknologiske løsninger gjør flyavviklingen effektiv og sikker.  
 
På 80 prosent av hovedvegene (tidligere riks- og fylkesveger) går transporten med 
sensorer i vegene. Sensorene styrer bilene og tilpasser farten til kapasitet og tetthet av 
kjøretøyer. Sensorene kan også prioritere transporter og sette andre på vent. Førerne 
kan slappe av, jobbe eller gjøre helt andre ting så lenge kjøretøyet er på den sensorstyrte 
vegen. Sensorene overvåkes av et landsdekkende system som stadig forbedres. Det er 
tett trafikk mange steder, men der det er innført 200 km/t som normal hastighet, går det 
likevel raskt.  
 
Teknologi gjør at mange jobber fra hjem eller kjøretøy. Arbeidsreiser er kraftig redusert. 
Godstrafikken er også redusert på grunn av 3D-printer og annen ny teknologi som gjør 
at vi får ønskede varer og tjenester der vi er uten frakt.  
 

Hva skjedde? (Tilbakeskuing) 
 
I 2015 er det vedtak om InterCity-triangelet og ny jernbane- og metro tunell(er) 
gjennom Oslo. Elbiler blir fritatt for merverdiavgift fram til og med 2020. Utfordringene 
knyttet til personvern og lovverket er avklart, slik at det er blitt mulig å innføre et GPS-
basert betalingssystem for bruk av veg.  
 
I 2020 blir det lagt enda større vekt på følger for miljø i Konsekvensutredninger. Der 
anbud tidligere har hatt pris som det viktigste kriteriet for anskaffelser, er det nå også 
klimavennlighet som vektlegges sterkt. Det er også politisk enighet om å satse stort på 
klimakutt og utvikling og implementering av klima/miljø-vennlig teknologi. 
Institusjoner som Enova og Transnova får tidoblet sine budsjetter og blir sterke 
pådriver for klimavennlig utvikling. Elbiler flest har en rekkevidde på 600 kilometer. I 
næringslivet ser vi at videokonferanser erstatter stadig flere arbeidsreiser. Teknologien 
er uten hakk og oppstykket snakk. Det blir også innført krav om å bruk biodrivstoff i 
flydrivstoff (20 prosent andel). I KVU-er og andre utredninger blir det stilt enda mer 
skjerpete krav til å se på løsninger som reduserer transportbehovet og/eller bidrar til 
bedre utnyttelse av den infrastrukturen vi allerede har.  
 
Fem år senere er Norge enda sterkere med i internasjonale FoU-klynger, og er ansett 
som en viktig bidragsyter til teknologiutvikling. I 2025 fremmer Regjeringen forslag om 
forbud mot salg av fossile personbiler (nye) fra 2030, og får tilslutning til dette i 
Stortinget. Samtidig ser vi at det i de fleste samfunnslag er blitt sosialt uakseptabelt å 
kjøre fossilbil. Utviklingen minner sterkt om den som vi har sett med hensyn til røyking. 
Nå er befolkningen moden for mer enn bare holdningsskapende informasjon, og dermed 
kan forbud innføres uten at dette skaper sterke protester hos folk flest. Ekstremvær har 
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også bidratt til at veger og jernbaner har brutt sammen, noe som påvirker folks holdning 
til klimatiltak.  
 
Fornyet innsats for godstrafikk på sjø og bane bidrar til at gods på veg viser en 
nedadgående tendens for første gang på mange år. Samtidig har satsingen på3D-printere 
blitt trappet kraftig opp, noe som vil gi redusert transportbehov.  
 
I 2030 blir det opprettet en sektorovergripende klimamyndighet i Norge som sikrer at 
klimahensyn blir tatt i alle beslutningsprosesser. I hverdagslivet til folk er el sykler blitt 
stadig vanligere, og store deler av privatbilarealet er tatt i bruk til sykler. På 
hovedvegene er det stadig flere veger som har fått sensorer for førerløs kjøring. En av 
fire hovedveger har dette i 2030. Målet er fire av fem i 2050. Avanserte målings-, 
styrings- og kommunikasjonssystemer for energi (smartgrid) er tatt i bruk (slik som på 
vei, sensorsystemet). Dette gir en kraftig energiøkonomisering både hos private 
forbrukere og i næringslivet.  
 
Global konsensus om karbonprising (høy pris) blir det først i 2035. Avtalen er tilpasset 
ulike lands nasjonale utfordringer, slik at denne også innebærer er økonomisk 
samarbeid. Nå har 3D-printerne kommet for fullt. Varer produseres i stor grad av lokale 
3D-printere som også brukes til å resirkulere materialet fra varer man ikke lenger 
trenger. Dermed er transportbehovet ytterligere redusert både nasjonalt og globalt. 
Ekstremværet har fortsatt, og løsninger med ”nødveier” og broer som lett kan settes inn 
som erstatning for ødelagte veger eller baner, er tilgjengelig over hele landet.  
 
I de siste tiårene fram mot 2050 blir stadig flere hovedveger tilrettelagt for førerløs 
kjøring, vegene er energimerket, BioJetFuel er økt fra 80 prosent i 2040 til 100 prosent i 
2050 og alle produkter er CO2-merket. I mange land er det innført en personlig 
utslippskvote.  
 

Følger for NTP 
 
Gruppen mener at følgene er viktig for NTP:  

 Tung satsing på FoU 
 Teknologi rettes inn mot å redusere transportbehovet og kapasitetsbehovet på 

infrastrukturen 
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Justert framtidsbilde 3b: ”Miljø, helse og kjærlighet” 
 
 
Gruppen som jobbet med dette framtidsbildet ønsket en rekke endringer. De ville trekke 
ut premisser som:  
 

 Sikker atomkraft 
 Stabilt næringsliv 
 Europas rolle 
 Økonomisk depresjon 
 Hippiebevegelser 
 USA konkurs 
 Bærekraftig oljeutvinning 

 
De ønsket å beholde hovedpremisset om atferdsoptimismen der folk har andre 
preferanser og verdier enn i 2014. Miljøkrisen som skremmer folk, er nok også en 
bidragsyter til at folket ønsker å leve annerledes i dette bildet. Folk jobber mindre og 
reiser mindre. Transportbehovet er redusert og det foregår en betydelig 
energieffektivisering. Grunnlaget for dette scenariet er altså at det vokser fram en 
erkjennelse om at endringer må til for å sikre fortsatt liv på planeten, og at det muligens 
er et samspill mellom velger, politikere og sterke kulturpersonligheter/fri presse som 
ligger til grunn for utviklingen.  
 
 

En ny historie fra 2050 
 
Knut sitter på trammen og venter på at el-minibussen fra stasjonen i Elverum skal komme. 
Han er Trysil-Knut i femte generasjon. Knut bærer sitt navn med stolthet, men verden og 
Trysil ble ikke slik han hadde forestilt seg som unggutt.  
 
Trysil er ei lita fjellbygd i Hedmark. Den ble etter hvert mest kjent som vintersportssted, 
men før det huset bygda vintersportsutøvere og diktere. Hytter og hoteller omkranset de 
flotte skianleggene med utfordringer for noen og en hver. Turister strømmet til fra store 
deler av Europa med bil, busser og fly (svensk-norsk samarbeid førte til en flyplass i Sälen i 
2020). Selv om det var få lokale investorer, så ble det liv og bærekraft i bygda. Knut var 
aktiv på ski fra han var to år og stilte i NM på 5-mila flere ganger. Beste plassering var 
riktignok en fjerdeplass, men Knut var og ble en helt i bygda. I Trysil tar man vare på de 
man har og folk blir gamle, så gamle at man sier at folk ikke dør; de bare tørker inn… 
 
”Det gikk egentlig fint helt fram til 2030”; tenker Knut, og minnes at han var sju år den 
gangen. Da hadde det allerede vært noen snøfattige vintre, men da den tredje vinteren på 
rad kom uten et eneste snøfnugg, skjønte Knut og folk flest at noe var alvorlig galt med 
kloden. De fleste i Trysil var mest bekymret for turismen og over at kunstig snø omgitt av 
grønne plener ikke var like attraktivt som hele snødekte fjell og daler, slik det alltid hadde 
vært. Og når vinteren uteblir og Trysilelva går over sine bredder med rekordhøyder for 
tiende året på rad, er det så en patriot nesten tar til tårene.  
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Fram til i dag (2050) sank folketallet i Trysil fra noen tusen fastboende til bare 500. 
Kommunen ble først slått sammen med Engerdal i 2018 og så med Elverum i 2020. I 2030 
var det bare fire kommuner i Hedmark. Trysil tilhørte da Midt-Østerdal kommune, og alt 
av styr og stell skjedde ti mil lenger øst, i Elverum.  
 
Knut kikker opp på de rustne skiinstallasjonene og de falleferdige hyttene. Alle forsøk på å 
ta området i bruk til andre formål var mislykket. Mest fordi folk flest innså at flyreiser og 
bilreiser var ødeleggende for klimaet.” Bra for kloden, dårlig for Trysil”, sukker Knut, som 
øyner et visst håp med det nye grønne næringslivet og at folk jo tross alt både har tid og 
lyst på opplevelser. De siste åra har Knut kunnet leve av jobben som naturguide. Spesiell 
interesse er det for Knuts turer der folk kan se bjørn og ulv. Men frisk uberørt natur og 
stille stunder med kaffe-Lars ved bålet, er slikt som mange sier de har lengtet etter lenge 
enten de kommer fra Oslo, København eller Berlin. Knut merker at det har skjedd noe med 
folk på de siste ti til tjue åra. Før var de fleste mest opptatt av seg av sitt, av å vise fram 
merkeklær og siste skrik i utstyr og SUV-ene konkurrerte om å sluke mest mulig diesel. Nå 
kommer folk med elbiler og busser, de har tid til hverandre og andre de møter, de vil 
oppleve noe enkelt og fredelig i nærkontakt med naturen. Knut tenker at utviklingen 
kanskje er blitt som fortjent; at tryslingene var for grådige og tok et for stort jafs av fjellet 
bare for å bli rike. I dag er ikke penger så viktig og ikke det som gir status.  
 
Og der kommer minibussen. Knut går for å ta i mot de sju tilreisende som vil ut på safari i 
Trysils skoger og fjell.  
 
 

Transport 2050 
 
Historien over forteller at atferden er endret på 30 – 40 år. Fritidsreiser med fly og egen 
bil til overdådig hytte med alt av butikker og barer i gangavstand, er blitt historie. Dels 
er det blitt slik fordi folk flest er og ble skremt av vintrer uten snø og stadige utslag av 
ekstremvær. Dels er det slik fordi penger og forbruk ikke lenger er de sterkeste 
drivkreftene i folks liv. Andre verdier er blitt viktigere; som opplevelser, samvær, tid til 
ettertanke. Det er blitt viktig å ta vare på hverandre og kloden; og ikke bare si og mene 
det som rundt år 2000, men faktisk å gjøre det.  
 
Med all tydelighet ser vi at transport ikke er et mål i seg selv, men et resultat av hva som 
etterspørres. Lavere forbruk, gir mindre import og mindre transport. Flyreiser er blitt 
luksus. Personbil er dyrt. Den kjøres lite og lever lenge. Noen har elbiler, hybridbiler og 
hydrogenbiler, men de færreste har dette privat. Delordninger, samkjøringsordninger og 
leie (leasing) har tatt over tanken om at man må eie alt selv, (også for andre gjenstander 
enn biler). Denne holdningen har også styrket motivasjonen for å reise kollektivt. Der 
folk før heller sto i midtgangen enn å måtte dele sete med en annen, setter man seg nå 
helst der det er noen fra før. Folk snakker sammen og finner fellesnevnere.  
 
Deler av næringslivet er som alltid før; folk trenger mat og klær, og noe utstyr til hjem og 
jobber. Men forbruket er generelt lavere og de fleste investerer tid og penger i 
opplevelser framfor flyreiser og dyre gjenstander. Kulturnæringene har styrket sin plass 
og det samme har kunnskapshungeren. Unge og eldre sykler til høgskoler og 
universiteter, til møteplasser i parker og småscener i byer og tettsteder der det stadig er 
arrangementer med temaer som folk opplever som viktige og relevante. 
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Miljøkunnskapen er generelt høy, og forskning på teknologi er kombinert med 
miljøtenkning. Det betyr at samfunnet stadig får nye og mer miljøvennlige løsninger som 
tilfredsstiller folks ønske om lang levetid og gjenbruk.  
 

Hva skjedde? (Tilbakeskuing) 
 
Et nytt klimaforlik ble inngått i 2015. Det var bred politisk enighet om omstillingen som 
må til i samfunnet. Det ble fattet vedtak om bindende utslippsmål for alle sektorer, og 
samtidig ble det stimulert til kreativitet og dugnad for bærekraftige løsninger. Ingen 
infrastrukturutbygginger som skaper et mer energiintensivt samfunn ble godkjent og 
samordnet ATP fikk et helt nytt fokus for alle og alt som påvirker utslipp av fossile 
brennstoffer. Alternativ energi blir kraftig fokusert, og Stortinget vedtar i 2017 å bruke 
penger fra oljeinvesteringer til å sette fart på utviklingen av ny energi og rensing. Ny 
teknologi tas i bruk for å utnytte transportmidlene mer effektivt. Stadige miljøkriser og 
tørkekatastrofe i Europa påvirker alle. Miljø og klima blir hovedsaker i valgkampen 
2018.  
 
I 2020 er det stadig flere som ser sammenhenger mellom kriser og endringer i 
økosystemet. Den nye Regjeringene (De grønne og SV) fremmer sekstimersdagen, legger 
store avgifter på fossil energibruk og gjør kraftige strukturelle endringer i 
forvaltningssystemet. I stedet for rigide budsjetter og mål/krav innen ulike sektorer, 
innføres et system som gir utstrakt samarbeid og planlegging mellom sektorer og 
forvaltningsnivåer, og som gjør det mulig å kanalisere midler dit klima- og miljøtiltak 
haster mest eller trengs på lang sikt. Regjeringen får etter hvert støtte fra uventet hold 
på Stortinget. Mange skjønner at folket ønsker endringer og modige beslutninger.  
Engangsavgiften på bil blir svært høy og det blir innført krav om transport basert på 
utslippsfrie drivstoff. Energiproduksjon basert på sol og geo desentraliseres. De fleste 
gjennomfører møter på video, så arbeidsreiser avtar kraftig. Kortreist mat og kortreiste 
produkter blir viktig for mange. Fortsatt økokriser skremmer befolkningen og øker 
presset ytterligere på politikerne – ikke bare i Norge. De kraftige terroranslagene mot 
17.mai-togene i Oslo, Stavanger og Bergen i 2022 skaper etter hvert mer samhold enn 
angst. Folket beskytter hverandre og krever at myndigheter som gjør det samme.  
 
I 2025 har BRICS-landene (en samlebetegnelse på Brasil, Russland, India, China (Kina) 
og Sør-Afrika) en sentral rolle i forhandlinger innen klima og miljø. Internasjonalt legges 
det også sterke reguleringer på kapital og kapitalflyt, slik at overforbruket blir begrenset 
i de rikeste landene. Det vedtas lik korrupsjonslovgivning i alle land, og de 
multinasjonale selskapene blir underlagt internasjonal regulering. Nasjonalt er det føre-
var-prinsippet som gjennomsyrer politikken. Det er utelukkende løsninger som vi er 
sikre på at bidrar positivt til miljøet, som blir akseptert. Nå er flyreiser i ferd med å bli 
luksusvare på grunn av høyt prisnivå, men dels også som utslag av holdninger i 
befolkningene. Forbruket går stadig ned, noe som påvirker import og transportbehov. 
Det er ikke like viktig å være rik på penger. Videokonferanser, hologramteknikk og 
andre elektroniske framskritt frigjør både arbeidstid og reiser. Sekstimersdagen er en 
suksess, ikke minst fordi den gir mer tid til opplevelser med andre. Regjeringen som 
innførte tøffe restriksjoner på personbiltrafikken i 2020, følger opp disse med forbud 
om å kjøre alene på hovedvegnettet. Fossile drivstoff blir også forbudt. Dette resulterer i 
utstrakt samkjøring og bildelingsordninger. Pressens kritiske rolle blir styrket gjennom 
et sterkt lovfundament, som kan snu utviklingen vekk fra blogger og Facebook over til 
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uavhengige og kritiske mediebedrifter med fri støtte fra staten. Den kritiske røst blir 
verdsatt.  
 
I 2030 utvikles offentlig politikk i hovedsak på Internettet. I hverdagen til de fleste er 
Internett og IKT-løsninger fullt integrert. Det gir for eksempel store besparinger på 
energibruk i boliger/leiligheter og også med hensyn til kommunikasjon. Nå er frivillig 
arbeid satt mer i system enn noensinne før, og de sosiale skillene mellom arbeidsledig 
og arbeidsfør blir mindre. Folk eier ikke bare bil sammen, men nettbaser (før kalt TV), 
frysere og musikkintrumenter blir leid eller eid i fellesskap. Tre vintre uten snø over 800 
meter har skapt nye kraftige reaksjoner, men mest av alt forsterket holdningen til; Hva 
var det vi sa!  
 
Fra 2035 til 2050 blir oljeproduksjonene erstattet med energiproduksjon. Det ansvarlige 
næringslivet blomstrer og folk bruker sin kjøpekraft til et mer rettferdig produktsystem. 
Togradersmålet er nådd i 2050.  
 

Følger for NTP 
 
Gruppen framhevet disse følgene for NTP:  

 Unngå uønsket transportomfang. Ikke satse på unødig vekst i 
vegtransportkapasitet.  

 Kvalitetsrevisjon av eksisterende vegplaner 
 Videreutvikling av bymiljøpakker slik at disse dekker flere byer 
 Fastsetting av klare mål for transportutviklingen for hele landet (ikke bare i 

byene) 
 Framkommelighetsmålet i NTP erstattes av et tilgjengelighetsmål og et 

mobilitetsmål.  
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Nytt framtidsbilde 4: ”Aktiv klimapolitikk” 
 
Dette framtidsbildet er basert på Lasse Fridstrøm (TØI) sitt innlegg på samlingen i 
Miljødirektoratet 19 august 2014:  
 

 Engangsavgiften på personbiler er tilstrammet hvert år siden 2014. 
Personbilparken i 2050 slipper derfor ut 70 prosent mindre enn i 2013, og 
utslippet er fortsatt på veg ned.  

 Engangsavgiften er blitt teknologinøytral. Ladbare hybridbiler har siden 2022 
hatt samme avgiftsregime som batterielektriske biler.  

 Luftfarten går på bærekraftig biodrivstoff. Kvoteprisen i EUs system er nå så høy 
at det er ulønnsomt å bruke fossilt drivstoff. Også interkontinentale flyruter er nå 
kvoteregulert.  

 Innenlands har luftfarten møtt økende konkurranse fra utslippsgjerrige biler med 
svært lave km-kostnader. Utbygging av motorvegnettet har bidratt til å forsterke 
denne trenden ved å redusere reisetidsforskjellen.   

 På jernbanenettet har godstogene prioritet. Godstransporten med tog er 
mangedoblet siden 2013, og biltransporten er gått tilbake. Takket være Fehmarn-
tunnelen og den nye Halden-Strömstad-diagonalen går nå mesteparten av 
godstransporten over Svinesund med tog.  

 Intercity-trafikken på Østlandet fungerer nå svært godt, takket være den nye 4-
spors Oslo-tunnelen, som har eliminert de fleste kapasitetsproblemene. Til 
erstatning for Vestbanen er det etablert nye buttspor på Skøyen, med t-bane 
forbindelse videre mot Majorstuen, sentrum og Fornebu.  

 Det er i hele EU-/EØS-området innført Galileo-basert vegprising for tunge 
kjøretøy, som dekker de eksterne kostnadene knyttet til vegslitasje, kø, ulykker, 
støy og utslipp til luft.  

 Tunge godsbiler er i overveiende grad hydrogendrevet. Hydrogenet produseres 
gjennom elektrolyse av vann, basert på vann-, vind-, jord- og kjernekraft.   

 Oslo er blitt en langt tettere by og har nå 1,5 mill innbyggere. De betydelig 
raskere og mer punktlige togforbindelsene til Drammen, Ringerike og Lillestrøm 
har skapt et arbeidsmarked der nesten halve landets befolkning bor innenfor 30 
minutters reiseavstand til Oslo sentrum.   

 Tallet på kommuner er redusert til 75. Dette har medført en betydelig 
sentralisering av boliger og arbeidsplasser. Forbudet mot boligutbygging i mer 
enn 15 minutters gangavstand fra kollektivknutepunkt har økt gang- og 
sykkeltrafikken og redusert biltrafikken. For større arbeidsplasskonsentrasjoner 
og for institusjoner med mange besøkende er kravet maks 5 minutters 
gangavstand.  

 Vegutbygging i tettbygde strøk er underlagt strenge restriksjoner. For at nye eller 
utvidede veger skal bli godkjent, må en først i minst ett år ha praktisert veg- og 
køprising på det gamle vegnettet, med satser som ville være tilstrekkelige til å 
finansiere det nye.   

 Oslo sentrum er i all hovedsak stengt for personbiler. Bussene har fått nye, 
effektive traseer og en moderne terminal anlagt over jernbanesporene på Oslo S.  

 I alle de større byene er det anlagt superbusstraseer for rask og fleksibel 
persontransport til og fra sentrum.  

 Alle busser i lokaltrafikk går på hydrogen eller biometan.  
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 Bare personbiler med typegodkjent CO2-utslipp under 30 g/km blir godkjent som 
taxi.  

 En har valgt minste motstands veg mot klimavennlig transport, som verken 
forutsetter lavere økonomiske vekst eller redusert varebytte og mobilitet. I 
stedet for å kreve massiv atferdsendring har en gått over til utslippssvake 
framdriftssystemer og energibærere.   

 I jernbaneutbyggingen har en prioritert å fjerne de viktigste flaskehalsene først 
(Oslo-tunnelen, godsterminal(er), krysningsspor). 

 Høyhastighetstog er forkastet som uegnet i Norge. Klimaeffekten er dårlig, eller 
til og med negativ, markedsgrunnlaget er svakt, og kostnadene skyhøye.  

 Vegprising er tatt i bruk som strategisk virkemiddel: etterspørselen tilpasses 
vegkapasiteten, ikke omvendt.  

 En har unngått å gjøre det beste til det godes fiende. Ingen landverts 
kollektivtransportmidler har fått begrensninger med sikte på å beskytte 
markedet for et annet.  

 Superbussløsninger er blitt vanlige, som billigere og bedre alternativ til bybaner. 
 Satelittbyer som strategi er forkastet til fordel for sentral fortetting. 

 
 
Gruppen (uten Lasse) som bearbeidet dette videre la til grunn at framtidsbildet er 
bygget på forsterking og bruk av kjente virkemidler. Det er dermed ikke et fullstendig 
bilde på situasjonen i 2050. Gruppen har gitt noen innspill for å utfylle dette 
framtidsbildet noe:  
 

 Høy befolkningsvekst 
 Sentralisering rundt og i alle de største byene i Norge 
 Fortetting er et aktivt virkemiddel – i byer og ved knutepunkter 
 Høyere innvandringsandel i byområder gir et endret transportmønster 
 Varetransporten flater noe ut. Det er mer fokus på opplevelse, holdbarhet og 

gjenbruk 
 Anbudssystemene tilrettelegger for mer gjenbruk og utvikling av eksisterende 

infrastruktur og transportmidler, det vil si ombygging av baner og trikker i stedet 
for skroting).  

 
 
 

En ny historie fra 2050:  
 
”Lillestrøm skulle hatt navnet Storestrøm nå i dag”, tenker Sara som ser ut fra perrong 12 
på Lillestrøm stasjon. Flytog, godstog og regiontog svisjer forbi på de øvrige sporene. Hun 
venter på at et av de ti lokaltogene som går fra stasjonen i timen. ”Ett tog hvert sjette 
minutt”, smiler Sara; ”det betyr at jeg alltid rekker toget!”.  
 
Det Sara ser er at de små boligene i Lillestrøm er erstattet av høye bolig- og næringsbygg. I 
sør mot Lørenskog og Oslos grenser, vestover mot Kjeller og Skedsmokorset og også mot 
Fet har boliger og næringsbygg skutt i været. Skedsmo kommune sa ja til å ta i mot veksten 
fra Oslo. I 2030 ble kommunen innlemmet i Stor-Oslo som nå har mer enn 1.5 millioner 
innbyggere. Nesten ingen har mer enn tretti minutters reisetid på grunn av godt utbygd 
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tognett og høyhastighetsbane for buss. Kollektivtilbudet er så godt at alle bruker det. 
Privatbilen er nesten ikke nødvendig lenger.  Så kommer toget til Sara. Hun finner seg 
raskt et sete, lukker øynene i noen minutter og er framme på Oslo S etter få minutter.  
Her er det yrende liv både på jernbanestasjonen og skysstasjonen på planet over Oslo S. 
Sara har to minutter å gå til kontoret sitt i Samordningsdepartementet, der hun er 
underdirektør med ansvar for arealutvikling.  
 
 

Hva skjedde? (Tilbakeskuing) 
 
I 2015 er myndighetene pådriver for å utvikle et tidlig marked for ny energi. Det innført 
et nytt system med å fastsette vegpris for eksisterende veg før eventuelt ny vegkapasitet 
blir bygget. Samtidig blir det innført en ordning med vegprising for tunge kjøretøy 
basert på GPS.  
 
I 2020 er det politisk enighet om en radikal klimastrategi både internasjonalt og 
nasjonalt. Denne innebærer blant annet en massiv forskningsinnsats for å følge opp 
tiltak i strategien. Et viktig tiltak er å forsterke det nasjonale planleggingsregimet, det vil 
si at det blir flere statlige føringer for blant annet arealpolitikken og dermed også 
arealbruken. Viktige mål er fortetting i byer og fortetting rundt knutepunkt for jernbane 
eller annen effektiv kollektivtransport. En følge av denne politikken er at stadig flere 
rike flytter inn til bysentrum (hvor biltrafikken også blir ilagt begrensninger), og 
dermed øker attraktiviteten til bykjernene. Regjeringen har nå også fått på plass en 
politikk for bruk av bioenergi. Og i 2022 får ladbare hybridbiler de samme avgiftene som 
batteridrevne elbiler. Kombinert med dette blir CO2-avgiftene økt.  
 
Fem år senere har en rekke sultkatastrofer forårsaket av klimaendringer før til enda 
sterkere internasjonal støtte til klimaarbeidet. Det globale kvotetaket for Co2 blir 
redusert. Nasjonalt ser vi at kravet til samordnet arealutvikling i tettsteder gjør at 
grunneiere slår seg sammen i konsortier (forretningssamarbeid) og driver felles 
endrings- og utviklingsarbeid. Stadig flere velger nå bildelingsordninger, enten ved å eie 
bil sammen eller ved organisert samkjøring. Meningsmålinger viser en klar aksept for de 
atferdsendringene som skjer.  
 
I 2030 er antallet kommuner redusert til 75 og forvaltningsnivåene er redusert til to 
(stat og storkommune). Det er også etablert et styringsorgan for klimastrategi/-arbeidet. 
Strukturendringene gjør styring og iverksetting av klimatiltak enklere enn før, noe som 
også gir bedre effekt av tiltakene.  
 
I årene fram til 2050 blir sjøtransport basert og hydrogren, mens luftfarten har 
strengere klimakvoter. Norges hovedinntekter blir basert på nye alternative teknologier 
og fossil olje brukes nå bare til produkter og ikke til forbrenning. I 2050 er 
togradersmålet nådd gjennom sterk styring, tilrettelegging, stimulering og 
atferdsendringer.  
 

Følger for NTP 
 
Gruppen har følgende forslag:  
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 NTP må kobles tettere til arealplanlegging 
 Det er behov for et Samordningsdepartement eller at areal og transport 

integreres bedre 
 Planregimet må forsterkes 
 Det må jobbes mer for kunnskap og kommunikasjon 
 NTP må bli mer av et policydokument og ikke en ren investeringsplan 
 Helhetlig virkemiddelbruk rettet mot samordnet areal og transport 
 NTP må tilrettelegge for markedsintroduksjon for bærekraftig mobilitet og 

energibærere 
 NTP må bidra til mer effektiv organisering av godstransporten 
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ANALYSE AV FRAMTIDSBILDENE OG BACKCASTINGEN 

Fire framtidsbilder – likheter og ulikheter 
 
Hva kan de fire framtidsbildene fortelle oss er nyttig å ta med i dagens langsiktige 
planlegging innenfor transportsektoren?  
Vi ser først på likheter og ulikheter. I analysen nedenfor tar vi utgangspunkt i de justerte 
framtidsbildene.  
 
Framtidsbilder/ 
Ulike faktorer 

Styrt mot…1 Teknologi…2 Kjærlighet…3 Aktiv klima4 

Befolkningstall 5.3 millioner 6.2 millioner 5 millioner 7.3 millioner 

Befolknings-
utvikling  
 
Andel innvandring 

Økende andel 
eldre 
 
Lite innvandring 

Eldre lever lenge 
og er friske 
 
Norge populært 
for 
arbeidsinnvandrer 
på high-tech  

Eldre lever lenge 
 
 
De fleste blir i eget 
land pga sosial 
utjevning globalt 

Eldre lever lenge 
 
 
Sterk urbanisering 
og fortetting gir 
populære områder 
sentralt og billig 
boliger ruralt. Begge 
deler attraktivt for 
ulike innvandrer-
grupper. 

By og 
tettstedutvikling 

Omtrent som i 
2014 

Sterk utvikling i og 
rundt byene på 
grunn av 
næringsliv. 
Effektiv transport 
gjør mange 
bosteder 
attraktive. Stor 
mobilitet.  

Sentralisering 
avtar. Folk bor og 
lever enkelt. 
Tendens til katt og 
kaniner… 

Sterk styrt 
sentralisering og 
fortetting. Kun tillatt 
å bygge ved 
knutepunkter med 
miljøvennlig 
transport.  

Internasjonal 
klimaavtale 

Ja Nei Ja Ja 

Nasjonal 
klimastrategi 

Ja Nei, trengs ikke Ja Ja 

Økonomi Stagnasjon Sterk vekst Stagnasjon Vekst 

Oljenæringen Utfaset Omstilt Dempet Dempet 

Næringslivets profil 
–grønn? 

Stimulert og 
vokser fram mot 
2050 

Teknologisk mer 
enn grønn, men 
miljø regnes med  

Grønn og nær 
(kortreist) 

Grønn 

Globalt forbruk Skjevfordelt Skjevfordelt, 
Norge blant de 
rikeste 

Jevnfordelt Skjevfordelt, (men 
ikke direkte 
besvart) 

Nasjonalt forbruk På vei opp etter 
stagnasjon 

Høyere enn 
noensinne 

Lavt Steget etter 
prognose (fram-
skrivning stemmer) 

Energiteknologi Ulike energi-
former prøves ut, 
noe el, noe bio, 
noe hydrogen, 
noe olje, noe sol, 
noe vind, noe jord 

Sterk utvikling på 
flere miljø/klima-
vennlige 
teknologier.  

Olje og vann i bruk 
omtrent som i 
1995.  
Importerer fra 
andre land. 

Grønn energi-
utvikling er 
stimulert 

FoU-satsing Svak Meget sterk og 
avgjørende for 
omstilling 

Lite Mye 
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Situasjon bil Få har råd til og 
bruker bil. En del 
el. Eier felles.  

Elbiler dominerer Få vil ha egen bil. 
El der dette eies 
felles. Fossilbil er 
ute.  

El og hybrid 
dominerer. Noe 
hydrogren.  

Situasjon tog El 
Økt 

El/hydrogren 
Økt noe 

El 
Økt 

El 
Økt sterkt 

Situasjon fly 10 prosent biofuel 
 
Avtatt 

100 prosent 
biofuel 
 
Økt sterkt 

25 prosent biofuel 
 
Ren luksus 

80 prosent biofuel 
 
Økt 

Situasjon sjø Blandet energi 
 
Nedgang pga 
handel 
 

El/hydrogen 
 
 
Sterk økning pga 
gods/handel 

Blandet 
 
 
Rene skip er 
attraktive for gods 

El 
 
 
Økt 

Plan-makt Spredt Spredt Spredt Sentralisert 

Areal-makt Noe styrt Fritt Fritt Sterk styring 
nasjonalt og lokalt 

Departements-
struktur 

Samkjørt for 
klima 

Stor vekt på 
næring og 
samfunn, men 
struktur omtrent 
som nå 

Som i 2014 Samordnings-
departement på 
plass 

Forvaltnings-nivåer Tre Tre Tre To 

EU Medlem Ikke medlem Ikke medlem Vet ikke 

Klimautvikling Globale og lokale 
kriser fortsatt 

Kriser der ute et 
sted, men vi 
håndterer all slags 
vær 

Globale og lokale 
kriser for tjue år 
siden 

Globale kriser for en 
del år siden 

Ferie og fritid Mye fri, ferie 
lokalt 

Litt mer fri enn 
2014, mange 
reiser mye 

Mye fri, korte 
ferier 

Lange dager og tid 
brukes i by. Noe 
fritidshytter og 
reiser.  
 

Holdninger og atferd 
i befolkning 

Endre som følge 
av styring og 
tiltak 

Teknologi løser alt Sterke holdninger 
påvirker atferd – 
og beslutninger 

Holdning følger 
sterk styring. Vi 
liker etter hvert det 
vi tvinges til.  

Global situasjon Kina og India 
dominerer. Mye 
uro 

Norge er utenfor 
verden. USA og 
Tyskland viktige.  

Ro Vet ikke, men aner 
uro og innvandring 
fra kriser og kriger 

Påvirkning fra andre 
land 

Østen i noe 
sterkere enn før 

Tyskland og USA Hele verden Trolig fra USA og 
Europa 

Samhandel med 
andre land 

Varehandel har 
avtatt. Mindre 
gods.  

Sterk import og 
eksport. Mye gods.  

Lite handel, men 
global deling og 
utveksling. 
Mindre gods, men 
en del fra utlandet.  

Mye samhandel og 
mye gods.  

 
Tabellen viser ulike faktorer (både nøkkelfaktorer og andre parametre som er omtalt i 
framtidsbildene) og status i 2050 for disse fordelt på de fire framtidsbildene. 
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Framstillingen over er brukt i kapitlet nedenfor der vi ser på usikkerheter og 
trendbrudd.  

Fra framtidsbilder til planlegging 
 

De viktigste usikkerhetene 
 
En gjennomgang av scenariomaterialet viser at deltakerne vurderer selv antatte ”sikre” 
forventninger, som for eksempel befolkningsprognoser som usikre. I tabellen over 
vurderes befolkningsantallet i Norge i 2050 til å variere mellom 5 mill. (framtidsbilde 
3b) og 7,3 mill (framtidsbilde 4b). Den samfunnsutvikling som ligger bak et samfunn 
med 5 mill. er annerledes enn den utviklingen som fører fram til et norsk samfunn med 
7,3 mill. innbyggere. Slik kan vi fortsette. Til forskjell fra perspektivmeldingen til 
regjeringen og mye annet framskrivningsmateriale, så spenner scenariene og 
framtidsbilene opp et bredere lerret (reflekterer større usikkerhet) når det gjelder 
forhold som Europas utvikling, Kinas, USAs og andre regioners rolle i verden, omfang av 
globale klimarelaterte kriser med mer. Selv om det verken har vært tid og ressurser til å 
forfølge alle disse antagelsene i detalj, så viser dette først og fremst at den videre 
planprosessen bør vurdere slike forhold og se nærmere på hvilken rolle denne 
perspektivrikdommen kan få i arbeidet med en endelig klimastrategi og andre relevante 
planprosesser (som for eksempel NTP-arbeidet).  
 

Mulige trendbrudd 
 
Det er viktig å supplere trendanalyser og framskrivninger med en drøfting av mulige 
trendbrudd. I materialet som er produsert på samlingene er det flere ideer til mulige 
trendbrudd. De viktigste av disse er: 
 

- Norge er populært for arbeidsinnvandrere på high-tech. Storsatsing på FoU ved 
bruk av store deler av oljefondet, gir et unikt tilskudd til teknologisk utvikling i 
internasjonal sammenheng.  Ny teknologi gjør klimaspørsmålet uviktig.  
 

- Lange dager og tid brukes i by. De fleste bor i byen og trives der. Bilen er forbudt i 
sentrum, fossilt brennstoff finnes omtrent ikke og folk går, sykler eller reiser 
kollektivt.  

 
- Få har råd til og bruker bil. En del eier felles bil, helst el-bil. Et godt utbygd 

kollektivnett gjør at mange opplever at de ikke lenger trenger bilen. Pengene 
brukes heller til opplevelser.  

 
- Levemønster og forbruk endres. Vi kjøper færre duppeditter og varer med kort 

levetid. De fleste spiser fisk og grønt, og vesentlig mindre kjøtt enn før. Store og 
dyre hytter på alpinsteder er ute, mens korte turer i skog, mark og nærliggende 
park er inne. Familier går og sykler mer, også med elsykler.  

 
- Fra 2035 til 2050 blir oljeproduksjonene erstattet med energiproduksjon. 

 
- Norge er utenfor verden. USA og Tyskland viktige. 
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- Norge er i nærkontakt med Kina og India, takket være innvandring for flere 

generasjoner siden.  
 

- Velferdsstatsreform –framvekst av såkalte ”solidaritetshus”. Økonomisk 
stagnasjon eller krise gjør at nye sosiale løsninger vokser fram. Solidaritetshuset 
inneholder bolig, barnehage, hobbysenter, kulturscene, kafeer og møteplasser 
med videre. Rike besteforeldre var initiativtakerne, men staten innførte 
ordninger med lån og tilskudd.  

 
- Fast-track og slow-track systemer er tatt i bruk. Nye baneløsninger overtar for de 

200 år gamle skinnesystemene på jernbanen. Fast-track går med høyere 
hastighet enn høyhastighetstog og har reisetid mellom byer som dagens fly. Slow-
track er det samme systemet, men saktegående for folk som legger vekt på reisen 
som en opplevelse.  

 
- Et flertall av landene i Klimaforhandlingene (Paris 2015 eller noe senere) ble 

enige om ikke bare å nå togradersmålet, men også om virkemidlene. 
Internasjonal klimapolitikk blir kombinert med sterke krav fra EU som også 
gjelder for Norge.  Det vokser også fram en internasjonal organisasjon med 
klimakontroll som hovedformål. Organisasjonen gis reell makt og innflytelse, og 
får etter hvert også betydning for andre forhold som korrupsjon og 
multinasjonale selskaper.  

 
- Areal- og transport legges under felles departemental styring. Det legges sterke 

nasjonale føringer for arealbruk, blant annet at utbygging av boliger og næringer 
skal skje ved knutepunkter, særlig ved jernbanestasjoner. Dette gir grobunn for 
at jernbanen får en avgjørende rolle som transportør av store mengder 
mennesker over korte og mellomlange avstander, (særlig på Østlandet, men også 
i områdene rundt Stavanger, Bergen og Trondheim).  

 
- 440 kommuner blir 75. Fylkeskommunen og fylkesmannen blir avviklet. De 75 

kommunene samarbeider med staten om langsiktig utvikling innen blant annet 
areal og transport.  

 
- Systemet for vegprising er differensiert etter forhold som strekning, grad av 

forurensing, tid på døgnet, fare for køer, osv. Det er også ulike priser for 
kjøretøyer basert på hvilken teknologi og drivstoff disse benytter. Vegprisingen 
gjelder alle kjøretøy på norske veger, noe som er viktig for at ikke billig og ikke-
miljøvennlig utenlandsk transport skal ta fullstendig over det norske 
godsmarkedet. 

 
- Fra 2035 fikk fiskeri- og skognæringen raskt en forsterket rolle som ryggraden 

for økonomisk vekst i Norge. Sterk satsing på FoU innen skogbruk bidro blant 
annet til at bestanddeler fra tre kunne erstatte oljens plass i en betydelig andel 
produkter.  
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Uventede hendelser 
 
Scenarioutvikling og analyse av framtidsbilder legger hyppig vekt på hendelser som 
utløsende faktor for samfunnsendringer. Så også i denne sammenhengen. Her er 
eksempler på noen tankevekkende hendelser: 
 

- Terror binder folk sammen. Terroranslag skaper frykt, men den kan også føre til 
et varmere og nærere samfunn der folk bryr seg om hverandre og beskytter 
hverandre. I et framtidsbilde blir 17-mai-toget i flere store norske byer rammet. 
Svaret er ikke militærparader, men enda mer samhold.  
 

- Tørkekatastrofe i Europa. Ekstremvær år etter år. Gjentatte snøfrie vintre opp til 
800 meter: Klimakrisene er så mange at befolkningen krever endringer. Velgerne 
ønsker klimapolitikk og får en regjering som speiler dette. Klimapolitiske tiltak 
har legitimitet i befolkningen og får dermed den nødvendige oppslutningen.  

 
- Hacking mot elektroniske transportsystemer skaper ulykker med store dødstall. 

Fiendtlige anslag gjøres ved hjelp av elektronikk som kan lamme transport på veg, 
bane, luft og sjø med fatale følger. Fokuset fra myndigheter og private aktører er 
mer rettet mot utvikling og bruk av ny teknologi enn på sikkerhet. Dette gir et 
ekstremt sårbart samfunn.  

 
- Oppfinnelse med energikilder basert på jordenergi (magnetisme) blir stjålet fra 

to brasilianske oppfinnere, (2015). Noen år senere er oppfinnelsen satt i 
storskalaproduksjon i Kina. Dette er billig og sikker energi som kan brukes til de 
fleste formål. Klimatiltak kombinert med denne energien i verdensomløp (salg), 
gir et dramatisk fall i etterspørselen etter olje og en krise i alle verdens 
oljebaserte økonomier, inkludert norsk økonomi.  

 
- Ny hippie-bevegelsen, men uten rus og tidligere behov for opprør mot autoriteter. 

Denne gangen er det ønsket om godt klima, ren luft og et enklere liv der det er 
mulig å ta vare på de man er glad i, som er i fokus. Politikere og 
næringsinteresser ønsker å stemple og infiltrere bevegelsen 
som ”anarkistisk”, ”kommunistisk” og ”dopbasert”, men merkelappene faller 
raskt av fordi bevegelsene rommer mange og har mye mangfold i seg. 
Kulturpersonligheter er sentrale skikkelser og på sikt fører bevegelsen til en mer 
solidarisk verden.  

 

Hvordan benytte framtidsbildene i den videre planleggingen? 
 
Framtidsbildene kan brukes på flere måter i det videre arbeidet med transport og klima:  
 

1. Kommunikasjon: 
Kortversjoner av framtidsbildene med både struktur og historier kan formidles 
på nett og i papirversjoner. Formålet er å dele nye perspektiver på langsiktig 
planlegging med interesserte.  
 

2. Idebank: 
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Rapporten kan være en idebank for ulike aktører innen transport/klima i videre 
planlegging. Gjenbruk av nøkkelfaktorer, aktører, miniscenarier og de fire 
framtidsbildene er mulig og ønskelig. Disse kan også brukes som utgangspunkt 
for nye planprosesser der framtidsbilder skal utvikles etter malen fra dette 
arbeidet.  
 

3. Testing og diskusjon 
I arbeidet er det oppsummert en del utviklingstrekk, trendbrudd og hendelser 
som nye planer kan testes mot. Diskusjonen om mulige konsekvenser dersom 
noe inntreffer som er uventet, er vesentlig.  
 

4. Kritisk bakteppe: 
Rapporten kan effektivt brukes i diskusjoner i forbindelse med langsiktig 
planlegging. I et møte eller en arbeidsprosess kan deltakerne velge ut momenter 
fra framtidsbildene som kan fungere som en slags ”djevelens advokat”. Ved at 
noen går inn og tar advokatrollen for disse momentene og bruker disse aktivt i 
diskusjon med resten av gruppa, kan dette fungere som en form for 
kvalitetssikring/kritisk bakteppe.  
 

5. NTP-vurderinger: 
Den forrige stortingsmeldingen om NTP inneholder en rekke antakelser og 
forventninger. Materialet over kan bidra til en kritisk gjennomgang av enkelte 
slike. For eksempel vil antakelsen om at ”oljeprisen vil dobles innen 2040”, 
at ”utflyttingen av industriproduksjon til billiglønnsland (outsourcing) vil 
fortsette”, samt forestillingen om at ”Europa vil fortsette som før”, kunne kritisk 
diskuteres med utgangspunkt i materialet over. 
 

 
Framtiden vil verken bli slik vi har beskrevet eller slik vi tror eller håper nå i dag. Det 
viktigste for å gjøre dagens planlegging robust er at de involverte diskuterer mulige 
trendbrudd og uventede hendelser som kan tenkes å få store følger for samfunnet. 
Endringer vil skje. Arbeid med framtidsbilder gir en viktig mental beredskap når 
uventede hendelser inntreffer og en mulighet for å møte tidlige utviklingstrekk med en 
offensiv og bevisst politikk.  
 
 
 



Vedlegg 1 – Illustrasjon av arbeidsprosessen  
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Utført av: 

Framtidsbilde 3 
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Backcasting  
 
 

 

Oppsummering 
"Transport i 
2050 i et 
lavutslipps-
samfunn" 


