
Ummmm!
Utvikling av metode for evaluering av bærekraft i 

mindre og mellomstore mobilitetsprosjekt



FNs bærekraftsmål er en visjon om hvordan vi skal dele jordens ressurser 

– og en bevisstgjøring av at valgene vi tar påvirker helheten!

«Det som er nytt med the SDG. Det nye er at de er satt sammen i et felles rammeverk. Og det betyr at det ikke er de individuelle boksene som er det mest
interessante med FN17 bærekraftsmål – det er hvordan de er koblet sammen» (Kathrine Richardson, NVF webinar 23. mars) 



Statens vegvesen

o Myndighet og regelverk

o HMS og Bærekraft

o Transportstyring

o Overordnet planlegging og 

analyse
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Funn fra litteraturstudie (SINTEF) og erfaringsstudie (Vista Analyse): 

– Ingen av metodene dekker alle tre bærekraftsområder
– Metodene gir ikke resultater for enkeltprosjekt
– Mange av metodene har brukeren frihet til å velge hvor 

omfattende og komplekse det er ønskelig at analysene skal 
være.

– Overførbarhet til norske forhold regnes som god
– Norge har gode forutsetninger til å framskaffe nødvendige 

data.

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2726018


Ummmm! 
Utvikling av metode for vurdering av bærekraft  i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekt

MÅL: 

Utvikle en felles, etterprøvbar og 
sammenliknbar metode for å gi innhold til, 
og mulighet for vurdering av, bærekraft i 
mobilitetsprosjekter.

Metoden skal vurdere hvilke 
verdiskapning(nivå) et mobilitetsprosjekt
har på sosial rettferdighet og likeverd, 
økonomi, og hvordan det påvirker klima og 
miljø mål.

BEHOV - EN METODE SOM……

● Ser koblingene mellom boksene

● Viser  konsekvenser av valg 

● Kan brukes på mindre og mellomstore 
mobilitetsprosjekter

● Enkel, lett tilgjengelig og digital

● Ikke perfekt, men god nok

● Til hjelp i oppstart, underveis og i 
sluttevaluering

● Gir nytte hos alle aktører



14-15 april – Spissede påstander basert på oppsummering – åpen for innspill

Kommuner, Statens vegvesen, Fylkeskommuner, akademia og private aktører blir enige 
om hvorfor, for hvem og hva

https://www.cityandlab.no/understanding-sustainability


Ummmm!
Utvikling av metode for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekt

HVORFOR:

● Øke bærekraften i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter gjennom bedre forståelse for 
sammenhenger og avhengighetsforhold mellom sosiale, økologiske og økonomiske mål

● Identifisere innovasjonspotensial gjennom å tydeliggjøre målkonflikter og konsekvenser



Ummmm!
Utvikling av metode for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekt

HVEM:

● Metoden skal være relevant for det offentlige, private aktører og akademia

● Den skal kunne brukes av de som planlegger/utvikler for å:
– Identifisere målkonflikter
– illustrere konsekvenser av valg i et helthetlig bærekraftperspektiv
– og brukes i planlegging, gjennomføring og driftsfase i et mobilitetsprosjekt

● Den skal kunne brukes av politikere/beslutningstakere til å forstå konsekvenser av valg i et helthetlig 
bærekraftperspektiv



Ummmm!
Utvikling av metode for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekt

HVA:

● Prosjekter som omhandler å forflytte personer/varer fra et sted til et annet

● Prosjekter i planleggingsfase, bygge/gjennomføringsfase og driftsfase

● Mindre og mellomstore prosjekter hvor det ikke er krav til evaluering/rapportering knyttet til klima/miljø mål eller sosiale mål 
(utgangspunkt)

● Et « godt nok» metodeverktøy er et verktøy som er bedre enn dagens verktøy på avhengighetsforholdet mellom det sosiale, 
økonomiske og økologiske
– «Godt nok» handler om å peke retning, heller enn vise til konkrete tall.
– «Godt nok» må stadig blir bedre med videreutvikling gjennom erfaring, evaluering og forbedring.

● Et digitalt verktøy
– Hvor man får en enkel visuell vurdering basert på standardisert innputt
– Visualiseringen skal kunne gi en «gradering», gjennom et spiderdiagram, eller liknende, på ivaretakelse av sosiale, økonomiske 

og økologiske hensyn
• Skår må være «klikkbar» med begrunnelse (målkonflikter/konsekvenser), og forslag til tiltak som kan gi høyere grad av 

bærekraft/skår
– Inkludere veileder med oversikt over datakilder, oppdateringer, vekting m.m





Jobbe med utgangspunkt fra innspill og resultater etter workshop 14-15. april 2021

Skisser et forslag til et evalueringssystem for bærekraft i et mobilitetsprosjekt 
Nøkkelfunksjoner: identifisere målkonflikter, konsekvenser og avhengighetsforhold mellom sosiale, 
økologiske og økonomiske hensyn. 

Begynn å plasser identifiserte data inn i evalueringssystemet 
a. Gå gjennom alle innspill fra workshopen 14-15 april. 
b. Suppler med datakilder dere vet eller får inn fra andre relevante fagpersoner. 
c. Se på vekting og sammenheng
d. Hvordan påvirker de valgte dataene hverandre

Hjelp fra studenter
Sondre Vaage, NMBU, 
Master i by– og 
regionplanlegging

Emma Gamme, NTNU 
Master i fysisk 
planlegging



TAKK FOR MEG
– og håper alle sjekker ut: 

Understanding sustainability (cityandlab.no)

Elisabeth.skuggevik@vegvesen.no
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