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Svar på oppdrag om indikatorer for teknologi, naturmangfold og oppetid

Transportvirksomhetene viser til Samferdselsdepartementets brev datert23. juni 2020. Oppdraget er gitt
til Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen. Statens
vegvesen er bedt om å koordinere arbeidet med å foreslå utvikling avindikatorer for teknologi,
naturmangfold og oppetid. Tverretatlige arbeidsgrupper ledet av Statens vegvesen har utredet
mulighetsrommet og foreslått løsninger som gjengitt i vedlagte notat. Notatetviser arbeidsgruppenes
forslag, mens virksomhetenes syn er gjengitt nedenfor.

Det er stor grad av enighet om hvilke indikatorer som kan legges til grunn for vurderingene
virksomhetene skal ha klare i oktober. De ulike virksomhetenes syn på dette er gjengitt under.
Oppfølging av arbeidsgruppenes forslag til videre utvikling av indikatorer, jevnlig rapportering og arbeid
med relevante tema vil blant avhenge av departementets ønsker.

1. Teknologi

Iforbindelse med NTP og i den årlige rapporteringen ønsker Statens vegvesen at teknologi-indikatoren
bådeskal måle gevinster av 1) samarbeidsaktiviteter mellom NTP-partene, men ogsågevinster av 2)
samarbeidsaktiviteter med andre relevante aktører som næringsliv, andre infrastruktureiere, transport-og
kollektivaktører, andre offentlige aktører m.fl. og ikke minst gevinster av 3) etatenes egen
teknologiaktivitet. Årsaken til at Vegvesenet ønsker denne utvidelsen er at indikatoren da fanger opp all
NTP-relatert utvikling inkludert digitalt veinettog automatiserte transportersom inkluderer de nær 90
prosentene av veinettet som eies av fylkeskommunene og kommunene og markeds-og
teknologiutviklingssatsinger som nullutslipps transport som ferjesamarbeidet er et eksempel på. Statens
vegvesen har god erfaring med bruk av Finansdepartementets beregningsmetode for gevinstrealisering
som blant annet benyttet på Autosys-prosjektet. Slik Statens vegvesenvurderer det vil ikke disse
utvidelseneendre arbeidsgruppens øvrige tilrådninger og løsningsforslag.

For effektiv bruk av ny teknologi er Bane NOR enige i at det ikke er hensiktsmessig å finne en indikator
det kan rapporteres på for NTP-perioden 2022-33 til 15. oktober. Teknologi er et viktig virkemiddel som
muliggjør måloppnåelse for øvrige mål, og brukes blant annet for å bedre punktlighet, reisetid, sikkerhet
og kundeinformasjon, eller for å oppnå effektivisering og kostnadsbesparelser i investeringer, drift og
vedlikehold. Det er imidlertid utfordrende å skille ut ny teknologis bidrag, og innen den tiden som er til
rådighet ville faren for at en indikator ville telle noe som gir misvisende svar være stor.

Arbeidsgruppen som har jobbet med teknologiindikator harogsåforeslått et tverrsektorielt
programområde med tilhørende tverrsektorielle midler. Statens vegvesen framhever at de beste
satsingene må prioriteres og finansieres,uavhengig av om disse er tverrsektorielle eller ikke oger innstilt

Nasjonal transportplan 2022-2033

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Saksbehandler: Vår ref.: Dato:

Else-Marie Marskar 15. september 2020



 

2 

på at en eventuell felles teknologisatsing må dekkes innenfor virksomhetenes egne økonomiske rammer. 

Bane NOR og Nye Veier har ikke tatt stilling til dette, og Bane NOR bemerker at oppdraget er avgrenset 

til å anbefale indikator.  

Jernbanedirektoratet, Kystverket og Nye Veier støtter hovedintensjonene og vurderingene til 

arbeidsgruppen.  

2. Naturmangfold 

Alle virksomhetene mener at en mer dekkende indikator på naturmangfold må utvikles på sikt. Statens 

vegvesen og Jernbanedirektoratet presiserer at til kommende NTP og fristen 15. oktober må 

indikatorene holdes på et enkelt nivå. 

For påvirkning på naturmangfold støtter Bane NOR at indikatoren det skal rapporteres på for NTP-

perioden 2022-33 til 15. oktober er inngrep i verneområder, målt i dekar. Videre utvikling av indikator 

for naturmangfold kan gjerne ses i sammenheng med Miljødirektoratets arbeid.  

3. Oppetid 

Oppdraget om indikator for oppetid gjelder bare vegsektoren. Statens vegvesen og Nye Veier anbefaler på 

kort sikt at oppetidsindikatorene som vi har i dag beholdes. På sikt foreslår virksomhetene å utvide måling, 

sanntidsinformasjon og prediksjoner om reisetid. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Bjørne Grimsrud 

 

 

Vedlegg: 

Notat fra arbeidsgruppene om indikatorer for teknologi, naturmangfold og oppetid 
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