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Avinor AS er ansvarlig for 

flysikringstjenesten i Norge 

og 46 lufthavner 

Et moderne samfunn uten 

luftfart er utenkelig



NORGES KLIMAMÅL

• Norge har et mål om å bli karbonnøytralt innen 2050 

• Til FNs klimakonvensjon (COP 21 i Paris) meldte 

Norge inn en betinget forpliktelse om minst 40 

prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 

1990-utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. 

• Kvotepliktig sektor – der luftfart inngår – skal følge 

EUs målsetting = 40 % reduksjon 2030 vs 1990

• Det er ikke laget sektorvise mål i Norge, men 

transportsektoren forventes å ta en stor del av 

kuttene



KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORT 2014

(tonn CO2-e)



NORSKE KLIMAGASSUTSLIPP 2014

Innenriks 

kvotepliktig 

luftfart 



NTP 2018-29

• Transportetatenes og Avinors innspill til 
stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan

• Rulleres hvert fjerde år 

• Omfattende utredningsarbeid på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet 

• For NTP 2018-29, også oppdrag om å lage en 
klimastrategi 

• Transportetatenes «Plangrunnlag» overlevert 
samf ministeren mandag 29 FEB 2016 

• Nå gjenstand for omfattende høringsrunde



OVERORDNEDE PRIORITERINGER I NTP 

• Klimamålene skal nås uten redusert mobilitet 

• Nullvekstmålet for persontrafikk i byene skal nås

• Mer bruk av ITS (intelligente transportsystemer) og ny teknologi 

• Avklaring av at tredje rullebane på OSL kan bygges når det ikke lenger er 

kapasitet i eksisterende infrastruktur 

• Et effektivt, pålitelig og miljøtilpasset transportsystem for godstransport

• Tiltak for å øke sikkerheten i transportsystemet 

• Sikring av en optimal standard på drift og vedlikehold

• Prioritering av samfunnssikkerhet, klimatilpasning og beredskap 

• Satsing på gode internasjonale forbindelser

• Løse fylkeskommunale transportutfordringer



REGJERINGENS OVERORDNETE MÅL FOR 

TRANSPORTSEKTOREN

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping 

og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet



EN KLIMASTRATEGI I NTP

• For å nå nasjonale klimamål må det iverksettes og videreføres svært 

kraftfulle virkemidler og tiltak

• Forslagene i Klimastrategien i NTP bygger på Tiltakspakke 3 i 

Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for 

lavutslippsutvikling» (M-386/2015)



HALVERING AV UTSLIPP FRA TRANSPORT INNEN 2030 

– Uten redusert mobilitet

Null- og lavutslippsteknologi: 
4-5 mill tonn pr år

Innfasing av 1,7 mrd liter 
bærekraftig biodrivstoff: 

4-5 mill tonn pr år

 Innen 2050 skal transportsektoren være tilnærmet utslippsfri

Nullvekstmål i byene: 0,3 mill. tonn 

Effektivisering og overføring av gods: 0,5 
mill. tonn

Bygging, drift og vedlikehold av 
infrastruktur: 0,2 mill. tonn

Merk overlapp mellom tiltakene



OPPSUMMERING

• Norske klimamål svært ambisiøse

• Kan neppe nås uten signifikant bidrag fra 

transportsektoren 

• Mange av tiltakene og virkemidlene som skisseres i NTP 

plangrunnlag ligger utenfor transportetatenes «kontroll» 

• Det er mulig, men det vil bli svært krevende å nå 

nasjonale klimamål 
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INTERNASJONAL TRAFIKKUTVIKLING 2011-2031
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LUFTFART VOKSER

FRA 50 TIL 70 MILLIONER PASSASJERER

Avinor – passasjerer 1981–2028*

* 1981–2013: Offisielle tall

2014–2028: Prognose
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Olje- og gassutvinning: 14,7 mill tonn

Industri og bergverk: 11,7 mill tonn

Vegtrafikk: 10,2 mill tonn

Sjøfart, fiske, motorredskaper m.m: 4,94 mill tonn

Jordbruk: 4,4 mill tonn

Energiforsyning; 1,7 mill tonn

Oppvarming i andre næringer og husholdn: 1,3 mill tonn

Sivil luftfart: 1,26 mill tonn

Militær luftfart: 0,1 mill tonn

Andre kilder: 3 mill tonn

NASJONALE UTSLIPP AV KLIMAGASSER 2014



LUFTFART GLOBALE 

CO2-UTSLIPP

705 millioner av 36 milliarder 

tonn

= 2% av globale utslipp i 2013



Trafikk-

vekst % > Utslipps-

reduksjon % 



IPCC AR5 Synthesis Report

The window for action is rapidly closing

65% of our carbon budget compatible with a  2°C goal already used

Amount Used

1870-2011:

515
GtC

Amount 

Remaining:

275
GtC

Total Carbon 

Budget:

790
GtC

AR5 WGI SPM



LUFTFART I ET LAVUTSLIPPSSAMFUNN? 

2010 2020 2030 2040 20502000

FORVENTET 

TRAFIKKVEKST

KLIMAGASSUTSLIPP  

«BUSINESS AS USUAL»  

LUFTFART I ET 

LAVUTSLIPPSSAMFUNN

Flåteutskifting Biojetfuel

fra skog 
Mer 

energieffektive 

fly og motorer

Biojetfuel

fra alger

Nye 

konsepter



• Sertifisert (2009) og tillates pr i dag brukt i inntil 50 % 

innblanding i sivile flygninger

• Biojetfuel er et realistisk alternativ til fossilt jetdrivstoff 

• Omfattende utredningsarbeid i norsk luftfartsbransje siden 

2011

• Et relativt rimelig klimatiltak dersom politiske mål skal nås

• En reell industriell mulighet for Norge – post petroleum 

• Viktig bidrag til lønnsomhet i verdikjeden i skogen

• Avsetning på ressursene i skogen (skogeierne)

• Nye grønne arbeidsplasser 

BIODRIVSTOFF TIL LUFTFART 



• I dag: Ikke storskala produksjon = høye priser 

• En rapport fra Rambøll konkluderer med at det er mulig å 

oppnå konkurransedyktig pris før 2025

• Det selges over 1 milliard liter jetdrivstoff i Norge hvert år

• 2 mill fastkubikkmeter biomasse fra skog (tilsv årlig kvantum 

på Tofte)…

• …vil gi 140 millioner liter biojetfuel og 140 millioner biodiesel

• Avinor har satt av inntil 100 mill NOK til formålet

• Første biojetflygninger i Norge 11 NOV 2014

• Fast  leveranse på OSL fra 2016

• Avinor vil gjøre sitt ytterste for å realisere produksjon i Norge 

• Krever politisk engasjement og incentiver

BIODRIVSTOFF TIL LUFTFART



KONKLUSJON/OPPSUMMERING

• Mer avhengig av luftfart i Norge enn i mange andre land

• Forventer fortsatt sterk trafikkvekst

• Utslipp pr sete/pax/bevegelse går ned 

• Men det er ikke tilstrekkelig for å nå klimamål

• Miljø/klima stor utfordring for luftfartsbransjen

• Må gjøre noen med drivstoffet

• Biodrivstoff sertifisert til bruk i sivil luftfart

• Bransjen ønsker å få etablert produksjon i Norge

• Store muligheter i Hedmark og Oppland

• Krever samarbeid med industrien, skognæringen og myndighetene

• Nå er det viktig å kjenne sin besøkelsestid! 
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