
Invitasjon til workshop 14-15. April 2021 

 
Ummmm!   
- Utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft i mindre og 
mellomstore mobilitetsprosjekter  
 

I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som 
fantes av metode for vurdering av bærekraft på 
tvers av sosiale, økonomiske og økologiske 
forhold når det kom til mindre 
mobilitetsprosjekter. Dette resulterte i 
forprosjektet og rapporten: Metodeutvikling for 
vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter, 
som konkluderte med et behov for videre 
utvikling. 

Forprosjektet ble initiert av Statens vegvesen i et 
samarbeid med blant annet Testarena Kongsberg 
By&Lab og SAMS Norway.  

 

I utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft ønsker vi et bredt samarbeid på tvers av aktører 
innen det private, offentlig og akademia, og inviterer til oppstart av videre arbeid gjennom workshop. 

Når: 

• 14. april, 2021, kl. 12.00-15.00 
• 15. april 2021, kl. 09.00- 12.00 

Hvor: 

• Digital workshop – lenke til møte og informasjon rundt arbeidsverktøy vil bli tilsendt innen tirsdag 13. april. 

Hva skal skje på workshopen: 

Dag 1: 14. april 12.00- 15.00 

• Velkommen – intro til arbeidsverktøy og prosess 
• Forventningsavklaring 
• Intro 

o Forprosjekt 
o Status 
o Mål og delmål 
o Rammer  

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2726018
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2726018
https://www.cityandlab.no/
https://www.cityandlab.no/
https://sams-norway.no/


 

Dag 2: 15. april 09.00-12.00 

• Velkommen- intro til arbeidsverktøy og prosess 
• Tanker og inntrykk fra dag 1 
• Data – hva finnes, som er tilgjengelig og som svarer ut   
• Deltagelse og forankring 
• Hva skjer videre 

Workshopen vil være en kombinasjon av gruppearbeid og diskusjon, presentasjon og diskusjon i plenum 

 

Forventing til deg: 

• Deltagelse i gruppearbeid 

 

Hva du kan forvente tilbake: 

• Prosessledelse 
• Oppsummeringsrapport fra workshoper 
• Mulighet til påvirkning av resultat gjennom deltagelse og eierskap 
• Deltagelse i nybrottsarbeid knyttet til bærekraft 
• Tilgang til ferdig metodeverktøy 

 

Frist for påmelding 9. april, innen 12.00 

Påmelding gjøres til: 

• Ana Kastratovic Johansen, ana.kastratovic@vegvesen.no  
• Elisabeth Skuggevik, elisabeth.skuggevik@vegvesen.no 

Husk å oppgi navn, e-post, tlf og arbeidssted 
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