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«Ekspertutvalgets hovedoppgave er å fremme 
konkrete forslag om hvordan samfunnet skal 
håndtere planlegging av fremtidens 
transportinfrastruktur gitt den raske 
teknologiske utviklingen i sektoren.»

«Digitalisering endrer samfunnet på en så 
gjennomgripende måte at det har blitt 
karakterisert som den fjerde industrielle 
revolusjonen.»
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Bevegelsesfrihet, det vil si opplevelsen av høy 
mobilitet for folk og for næringsliv i alle deler 
av landet og ut i verden, er grunnleggende 
positivt og verdiskapende for vårt moderne 
samfunn. Med god bruk av ny teknologi kan 
kostnadseffektive og fremtidsrettede 
transportløsninger gjøre denne 
bevegelsesfriheten mer bærekraftig, større og 
billigere for samfunnet. 



Vi kan

• Få bedre mobilitet og samtidig bruke mindre penger i transportsektoren. 

• Løse problemer med utslipp, kostnader, ulykker, trengsel og køer. 

• Gi økt bevegelsesfrihet til alle, herunder de som har et dårlig 
transporttilbud i dag, ved bedre tilrettelagt, smart kollektivtrafikk, og på 
sikt også førerløse systemer. 

• Bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger. 

• Legge bedre til rette for at næringslivet kan øke grønn norsk verdiskaping, 
gi økt konkurransekraft, skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser og 
gjøre Norge til et enda mer attraktivt land å bo i. 



Vi bør (1)

• Tenke gjennom transportpolitikken og planene på nytt – en stresstest 
av Nasjonal transportplan (NTP) vil avdekke mange nye muligheter til å 
oppnå høyere nytte til lavere kostnad. 

• Erkjenne at våre klimamål krever en gjennomgripende omstilling til 
utslippsfrie løsninger for alle transportformer. 

• Påskynde overgangen til kjøretøy og infrastruktur som utnytter 
teknologi til mer effektivt å realisere nullvisjonen for trafikksikkerhet. 

• Ta et oppgjør med forestillinger om at investeringer i en bestemt 
transportform alltid er rett løsning og derfor et mål i seg selv. 



Vi bør (2)

• Endre de målformuleringene som egentlig er et forhåndsvalg av virkemiddel, fordi 
disse kan bli teknologisk utdaterte. Teknologiutviklingen betyr blant annet at 
klimagassutslipp og trafikksikkerhet vil svekkes som argumenter for godsoverføring 
fra vei eller for nullvekst i personbiltrafikk i byene. Godsoverføringsmålet bør 
derfor avvikles, og nullvekstmålet bør revideres og erstattes med et mål som peker 
på det vi faktisk ønsker oss, eksempelvis mindre kø eller frigjøring av arealer til 
andre formål. 

• Kun begrense trafikk på de stedene og tidene det faktisk er fullt på veien eller der 
trafikk kommer i konflikt med andre mål, eksempelvis behov for å bruke plassen til 
andre aktiviteter. Men det å benytte seg av nye teknologiske muligheter for 
kapasitetsprising som et trafikkregulerende virkemiddel vil bli nødvendig for å gi så 
god bevegelsesfrihet som mulig og få rett nivå på samfunnets ressursbruk til 
infrastruktur, uavhengig av hvordan man politisk velger å fordele finansiering av 
infrastrukturutbygging mellom skatteseddel og brukerbetaling. 



Vi bør (3)

• Reelt vurdere alternative transportformer, konsepter og nye teknologier i 
konseptvalg for prosjekter. Dette krever at vi gjør bedre og bredere analyser 
med vekt på funksjonalitet. 

• Synliggjøre hva som er sårbart for usikkerheten om teknologisk utvikling når 
vi gjør samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser av prosjekter – og øke 
robustheten gjennom i større grad å velge prosjekter som er lønnsomme på 
kort sikt. 

• Se kritisk på de største prosjektpakkene omtalt i Nasjonal transportplan, der 
samfunnsøkonomisk lønnsomme og ulønnsomme prosjekter blandes 
sammen og der mål og virkemidler forveksles. Hvert enkelt delprosjekts 
bidrag til helheten må kunne forsvares for seg selv og vurderes opp mot 
teknologisk utvikling. 



Vi bør (4)

• Se på nytt på hvordan arbeidet med kunnskapsgrunnlag og utredninger for 
transportpolitikken er organisert, slik at teknologi og vurderinger på tvers av 
transportform ivaretas bedre. 

• Satse mer på anvendelsesorientert forskning, utvikling og innovasjon innen 
transportområdet slik at innsatsen står i forhold til den raske teknologiske 
utviklingen, behovet for å redusere usikkerhet og transportsektorens store 
betydning for samfunnet. 

• Bruke offentlige anskaffelser for å stimulere til nye løsninger som treffer våre 
utfordringer og skaper næringsutvikling. 

• Legge større vekt på transportsystemets vesentlige betydning for nasjonal 
sikkerhet og beredskap - spesielt i transportplanleggingen. Omfattende 
digitalisering og endring i energibruk kan endre sårbarhets- og trusselbildet, 
samtidig som transportsektoren blir stadig mer kritisk for stats- og 
samfunnssikkerheten i krise og krig. 



Tenke gjennom transportpolitikken 
på nytt - se på alle prosjekter på nytt 

i lys av teknologisk endring 
(stresstest) og forkaste mål som kan 

bli teknologisk utdaterte!



Mange ulønnsomme prosjekter i NTP



Stresstest av prosjektene i NTP

• Er det gjort en tilstrekkelig bred analyse av ulike alternative konsepter?

• Bygger prosjektet i hovedsak på forventinger om økt fremtidig etterspørsel?

• Er den samfunnsøkonomiske nytten til prosjektet i hovedsak knyttet til å overføre 
transport fra vei til andre transportformer for å redusere ulemper knyttet til 
ulykker og klimagassutslipp fra veitransport?

• Er prosjektets utforming basert på en målformulering som egentlig innebærer et 
valg av virkemiddel som kan bli teknologisk utdatert (eks. nullvekstmålet)?

• Er sentrale valg i prosjektet basert på dagens og ikke morgendagens sikkerhetsnivå 
for kjøretøy?

• Er det lang tid fra igangsettelse av utredning/oppstart av prosjekt til prosjektet har 
vesentlig samfunnsøkonomisk nytte?



Eksempel stresstest: Fergefri E39

• Er «fergefri» en målformulering 
som egentlig innebærer et valg av 
virkemiddel som kan bli 
teknologisk utdatert? 

• Kan alternative konsepter gi mer 
nytte til brukerne raskere – enten 
det er ny teknologi eller satsing på 
veien mellom fergeleiene?

• Hvorfor samle prosjekter med 
svært ulik kostnad og nytte i 
samme «prosjektpakke»?



Eksempel stresstest: Intercity

• Er det premisser for planleggingen som er 
teknologisensitive? Eksempel: Må 
stasjonene ligge i sentrum med fremtidens 
smarte, individtilpassede kollektivtrafikk, 
der bedre informasjon reduserer kundens 
ulempe ved å bytte transportmiddel?

• Kan vi ved hjelp av alternative konsepter 
eller kombinasjoner av slike på tvers av 
transportformer oppnå de samme 
funksjonelle målene for prosjektet på en 
bedre måte enn i dag? Eksempel: IC vs. 
ekspressbuss



Eksempel stresstest: Storbysatsing 
og parallelle utbygginger

• Har vi gjort gode nok vurderinger av kapasitetsbehov – bygger vi på 
forventninger om økt fremtidig etterspørsel?

• For storby: Er prosjekter designet etter nullvekstmålet – og står de seg om 
dette målet faller bort? Utvalget anbefaler revisjon av nullvekstmålet.

• Nye konsepter og mobilitetsløsninger kan endre etterspørsel raskt – er det 
lang tid fra igangsettelse av utredning/oppstart av prosjekt til prosjektet har 
vesentlig samfunnsøkonomisk nytte?

• Har vi tatt høyde for de store usikkerhetene knyttet til det totale 
kapasitetsbehovet der det planlegges parallelle vei- og 
jernbaneutbygginger?

• Viktig fremover å følge nøye utviklingen innen samhandlende ITS – hvilke 
kapasitetsøkninger gir det, og velger samfunnet å bruke mulighetene for 
bedre, mer treffsikker regulering?



Eksempel stresstest: 
Godsoverføring og trafikksikkerhet 

• Å overføre gods fra vei til sjø og bane har i dag en samfunnsøkonomisk 
nytte knyttet til at det reduserer ulykker og utslipp fra veitransport. 
Teknologien reduserer sterkt eller fjerner ulempene. 

• Utvalget anbefaler derfor at målet om å overføre gods fra vei til sjø og 
bane, avvikles.

• Prosjekter som har sin lønnsomhet knyttet til å redusere disse 
ulempene ved veitransport, må vurderes på nytt.

• Dette gjelder også veiprosjekter der disse tar utgangspunkt i dagens og 
ikke morgendagens sikkerhetsnivå for kjøretøy.



En datadrevet transportsektor

• En utvidelse av transportinfrastrukturbegrepet, fra asfalt og skinner til å 
inkludere digitale løsninger, må gjenspeiles i pengebruken i NTP. Midler må 
vris fra tradisjonell fysisk infrastruktur til de digitale løsningene som skal gi 
en bedre kapasitetsutnyttelse av denne.

• Transportmyndighetenes evne til å sikre at det stadig økende tilfanget av 
data fra transportsektoren forvaltes og utnyttes mer effektivt enn i dag, må 
styrkes. 

• Samferdselsdepartementet må vurdere hvorvidt dataforvaltningen i 
transportsektoren totalt sett er organisert på en hensiktsmessig måte, 
inkludert problemstillinger knyttet til data generert hos private aktører som 
opererer i transportsektoren.

• Det er behov for en overordnet nasjonal datastrategi!



Styrking av kunnskapsgrunnlaget –
og organiseringen av arbeidet

• Statens prosjektmodell for store investeringer (KVU/KS-systemet), og spesielt den 
praktiske bruken av den i transportsektoren, må forbedres gjennom

• tiltak som sikrer at problembeskrivelse behovsanalyse og strategiske mål har en funksjonell 
innretning, 

• at teknologiutvikling blir en eksplisitt del av vurdering av ulike konseptalternativer

• at det utvikles en standardisert metodikk for teknologirisikovurderinger – med datostempel

• Oppdragsgiver må sikre at KVUer gjennomføres i et samarbeid mellom alle 
relevante aktører, og ikke i samme omfang som tidligere legges til en enkeltetat 
alene. 

• Det bør gjennomføres en egen utredning av organiseringen av arbeidet med 
kunnskapsgrunnlag og analyse, herunder: Utredning og utvikling av det helhetlige 
kunnskapsgrunnlaget for transportpolitikken, inkludert scenarier, teknologisk 
utvikling og samfunnsøkonomiske analyser, og utforming og bestilling av KVUer.



En forskningsinnsats som speiler 
transportsektorens betydning?

Figur 6.1: Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet 2019 fordelt på departement. Mill. kroner.

Vi bør satse mer på anvendelsesorientert forskning, 
utvikling og innovasjon innen transportområdet slik at 
innsatsen står i forhold til den raske teknologiske 
utviklingen, behovet for å redusere usikkerhet og 
transportsektorens store betydning for samfunnet. 



Bygg sterke innovasjonsmiljøer 

• Stimulere til verdiskaping gjennom FoU og innovasjon innen fremtidsrettede 
mobilitetsløsninger, med vekt på områder der Norge har særlige behov og 
forutsetninger for å utvikle konkurransedyktige løsninger 

• Bruke offentlige anskaffelser aktivt for å utvikle bedre og billigere 
mobilitetsløsninger samtidig som vi fremme teknologisk utvikling og 
næringsutvikling i Norge

• Legge ytterligere til rette for at Norge blir et laboratorium for utvikling og 
uttesting av nye transportløsninger 

• Utarbeide en egen strategi for nasjonal innovasjon innen transportteknologi



Det kreves at vi aktivt legger til rette for 
og tar i bruk de teknologiske 

mulighetene vi ønsker som samfunn 
dersom disse skal forløses og gi konkrete 
resultater i form av en bedre, billigere og 
mer bærekraftig transportsektor. Vi må 

ikke bare forstå den teknologiske 
utviklingen – men også utnytte det 

teknologiske handlingsrommet.



Takk for oppmerksomheten!


