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Vedlegg: Arbeidsgruppenes råd forindikatorenefor teknologi, naturmangfold og oppetid

Indikator for effektiv bruk av ny teknologi -anbefaling
Det foreslåes en innretning på en teknologiindikator, «Effektiv bruk av ny teknologi», som
vektlegger koordinering i hele sektoren. Dette for å bidra til synergier og innføring av ny
teknologi som kan realiseres i stor skala. Ny teknologi tar utgangspunkt i teknologitrendene
elektrifisering, automatisering, konnektivitet og nye mobilitetsløsninger (deling). Det foreslås
utvikling av teknologiindikator i form av tverrsektorielt program bestående av aktiviteter som
involverer to eller flere av virksomhetene. Indikatoren kan være et konkret kronebeløp som
settes av i neste NTP til Programområde «Effektiv bruk av ny teknologi», og som følges opp og
prioriteres ut fra estimert samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Brukerperspektiv er sentralt.

Hensikten vektlegger en indikator med dynamisk karakter som fanger opp utvikling i teknologi
ut over i NTP-perioden og anvendelsen av den. Indikatoren skal være brukerrettet og ha fokus
inn mot NTP-målene enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet, mer for
pengene, nullvisjon for drepte og hardt skadde og bidra til oppfylling av Norges klima-og
miljømål. Indikatoren anbefales utformet slik at virksomhetene tar et eierskap og motiveres til
nytenking. Begrepet tverrsektoriell sikter til, som tidligerebeskrevet, at den skal forankres i
aktiviteter der to eller flere virksomheter samhandler og koordinerer arbeidet mot de øvrige slik
at gevinster og effektiviseringer sikres på tvers.

Arbeidsgruppenforeslårutvikling av en teknologiindikator med utgangspunkt i aktivitet som er
tverrsektoriell. Figur 1 inneholder en prinsippskisse til et tverrsektorielt program og hvordan
dette kan innrettes, både inn mot NTP og inn mot virksomhetenes egne utviklingsløp.

Figur 1: Prinsippskisse tverrsektorielt program
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Illustrasjonen antyder også hvordan en indikator kan beregnes. Prinsippskissen beskriver 
koblingene mellom program og sentrale beslutningspunkt i rullering av NTP med utgangspunkt 
rullering hvert 4.år. Den illustrerer også interaksjon mellom et program og den enkelte 
virksomhets kontinuerlige utviklingsløp, eksempelvis inn mot utvikling av 
virksomhetsarkitektur, opplegg for gevinstrealisering og utvikling av utviklingsportefølje. 
 
Med utgangspunkt i illustrasjonen vil et skissert forløp for perioden 2022-2024 kunne være som 
følger når det gjelder samspill mellom program, rullering av NTP og virksomhetenes ordinære 
utviklingsløp: 
 
 Ved oppstart i 2022 er det valgt ut aktiviteter/tiltak som skal inngå i programmet 
 I perioden 2022-2024 utredes potensial i form av «estimert samfunnsøkonomisk netto nytte» 
 Dersom aktivitet/tiltak i 2024 anslås å ha gevinstrealisering på linje med eller over 

utviklingstiltak i regi av den enkelte virksomhet vurderes innplassering i neste NTP-periode 
 Gjennom interaksjon med ordinære utviklingsløp i den enkelte virksomhet i perioden 2022-

2024 vil en ved innfasing av aktivitet/tiltak i NTP 2026-2037 kunne ha en innretning som 
passer inn med øvrige satsninger 

 Erfaringer fra perioden 2022-2024 vil kunne tas med inn i vurdering omkring eventuell 
videreføring av programmet, det vil kunne være milepæl for evaluering 

 
Indikator skal være på et overordnet nivå. Et forslag til tallfesting av en teknologiindikator kan 
være: 
 
Indikatoren vil være et konkret kronebeløp som settes av (øremerkes) i neste NTP til 
Programområde «Effektiv bruk av ny teknologi». I programområdet inngår tiltak/prosjekter der 
to eller flere virksomheter samarbeider og der et av formålene er å forsterke og realisere de 
tunge teknologiske trendene. Tiltakene/prosjektene prioriteres ut fra samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. 
 
Brukerfokus vektlegges høyt. Det fremgår ikke av illustrasjonen, men skal være ivaretatt 
gjennom kriterier for utvelgelsesprosess for aktiviteter/tiltak som skal inngå.  
 
Det vektlegges at programmet skal omhandle aktiviteter/tiltak som er anvendelse i en tidlig fase, 
med bruk av teknologi som bygger på teknologitrendene og som gjerne utfordrer dagens konsept 
og løsninger. Det skal være rom for å «prøve og feile». Skulle erfaringer underveis vise seg å 
ikke være så gode som forventet gjøres en vurdering omkring videre forløp. 
 
 

Indikator for påvirkning på naturmangfold - anbefaling 
Når det gjelder indikatoren Påvirkning på naturmangfold skriver departementet at det gjerne kan 
tas utgangspunkt i beskrivelsen om indikatorer i tilleggsoppdraget til oppdrag 7 (side 29). 
Departementet ber også om at mulighetene for å benytte økologisk grunnkart eller antall dekar 
inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi, vurderes som grunnlag for en 
indikator. Det bes særlig om å legge vekt på at indikatoren skal være operasjonell og kan benytte 
informasjon som fremkommer direkte i planleggingsprosessen. 
 
I tilleggsoppdraget fra departementet (brev datert 23. juni 2020) er operasjonaliseringen av 
indikator for påvirkning på naturmangfold vist som Foreløpig forslag er «Antall dekar inngrep i 
verneområder». Vi har konkludert med at indikatoren bør operasjonaliseres med antall dekar 
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inngrep, og ikke antall kilo-meter infrastruktur i verneområder (verneområder etter 
naturmangfoldloven kapittel V, jf. § 77). Med antall dekar inngrep mener vi det direkte 
arealbeslaget. Spesielt for rullebaner og annen infrastruktur på lufthavner er det antall dekar 
inngrep som vil være en relevant operasjonalisering av indikatoren. Hvis operasjonaliseringen 
skal utvides med for eksempel inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional 
verdi, vil det også være antall dekar inngrep som vil gi relevant informasjon. 
 
Basert på mulighetsstudien fra Menon Economics har virksomhetene diskutert om indikator for 
naturmangfold kan utvides fra å kun inkludere «Antall dekar inngrep i verneområder», til å 
inkludere naturområder av vesentlig nasjonal eller vesentlig regional verdi. Diskusjonene har vist 
at det er ulike synspunkter på dette blant transportvirksomhetene.  
 
Avinor, Nye Veier og Statens vegvesen mener at man kan utvide grunnlaget for indikatoren noe, 
og at dette er ønskelig for å oppnå en mer dekkende indikator for hvordan naturmangfoldet 
påvirkes enn bare å se på «antall dekar inngrep i verneområder». Disse virksomhetene vurderer 
det som teknisk gjennom-førbart, og som en styrking av indikatoren, hvis grunnlaget inkluderer: 
 Verneområder. 
 Foreslåtte verneområder hvor det er meldt oppstart av verneprosess (jf. naturmangfoldloven 

§ 42). 
 Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven §52. 
 Truede naturtyper (CN, EN og VU) i henhold til nasjonal rødliste for naturtyper, med unntak 

av arealer med svært lav kvalitet kartlagt etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. 
 Nær truede naturtyper med minst høy lokalitetskvalitet kartlagt etter Miljødirektoratets 

instruks. 
 A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-lokaliteter kartlagt etter 

DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over. 
 Naturtyper med sentral økosystemfunksjon med minst moderat lokalitetskvalitet kartlagt 

etter Miljødirektoratets instruks. 
 Spesielt dårlig kartlagte naturtyper med minst høy lokalitetskvalitet kartlagt etter Miljø-

direktoratets instruks. 

Med mer tid til rådighet ville kanskje dette utvalget sett noe annerledes ut. Vi tar derfor det 
forbeholdet at utvalget vil kunne bli noe endret i det videre arbeidet med uttesting av analyser og 
liknende dersom Samferdselsdepartementet ønsker at inngrep i naturområder med nasjonal eller 
vesentlig regional verdi skal inkluderes i grunnlaget for indikatoren.  
 
Jernbanedirektoratet vurderer det som mer hensiktsmessig å avgrense indikatoren til «Antall 
dekar inngrep i verneområder» i denne omgang. Denne indikatoren er enkel og tar utgangspunkt 
i arealer med avklart status (lovfestet vern).  Jernbanedirektoratet savner en begrunnelse for 
hvorfor andre forhold skal bakes inn i indikatoren på nåværende tidspunkt. Jernbanedirektoratet 
mener at det er uklart hvilken verdi en slik indikator vil ha, både faglig sett og når det gjelder 
styringsrelevans. Det at det er teknisk mulig å inkludere flere kartlag sier etter 
Jernbanedirektoratets skjønn ikke noe om hensiktsmessigheten med det. Det må belyses bedre 
hvilke konsekvenser det vil ha å innføre en sammensatt indikator basert på kartlag som i dag har 
varierende kvalitet, og der man muligens tar utgangspunkt i temaer i T-2/16 som vil endres som 
følge av faglige og politiske prioriteringer. Når metoden underveis endrer seg, vil det være 
vanskelig for etatene å gjøre rede for statistikken over tid. De økonomiske og administrative 
konsekvensene av et slikt valg må videre vurderes opp mot styringsrelevans. På nåværende 
tidspunkt er det fortsatt uklart for Jernbanedirektoratet hvordan det opprinnelige forslaget til 
enkel indikator skal operasjonaliseres i praksis. Jernbanedirektoratet mener at dette skulle vært 
belyst nærmere i dette oppdraget. Jernbanedirektoratet har tatt til orde for dette tidlig i prosessen, 
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men det har ikke blitt til-strekkelig utredet i den tverretatlige arbeidsgruppen. For å oppnå et 
indikatorsett av reell kvalitet som er egnet til å måle fremgang og bidrag til å nå nasjonale 
miljømål, må det metodeutvikling til i samarbeid med miljømyndigheter og forvaltningen samlet 
(jf. svar på indikatoroppdraget fra 2019). Jernbane-direktoratet støtter derfor å utvikle et mer 
dekkende indikatorsystem for naturmangfold, men mener det er mer hensiktsmessig at dette skjer 
gjennom en prosess med mer tid til rådighet, og hvor representanter fra miljøforvaltningen deltar 
med et tydelig mandat.  
 
Vi anbefaler at rapportering på direkte inngrep gjøres frem til infrastrukturanlegget er ferdigstilt. 
Under planleggingen av nye prosjekter i tidlig fase vil det imidlertid foreligge flere 
trasealternativ som utredes. Noen av disse alternativene vil kunne medføre inngrep i for 
eksempel verneområder i ulik grad, mens andre alternativ ikke medfører slike inngrep. Med 
tanke på hvilke(t) alternativ konsekvensene skal synliggjøres for i NTP før valg av trase, mener 
vi at dette må være likt for inngrep i naturområder og for prissatte virkninger i 
samfunnsøkonomiske analyser. Det vil være en fordel om det mest sannsynlige alternativet 
legges til grunn, for eksempel anbefalt konsept i en KVU, blant annet fordi dette reduserer 
antallet alternativ som skal analyseres. 
 
I utgangspunktet tenker vi at virksomhetene bør håndtere beregning av og rapportering på 
foreslåtte indikatorer for virksomhetsstyring likt. Det gjelder også på hvilket tidspunkt i 
prosjektenes levetid det skal rapporteres. Det er imidlertid forskjeller på hvordan maritim og 
landbasert infrastruktur påvirker naturmangfoldet og hvordan sjø- og landarealer i Norge 
forvaltes. Rapporten «Indikator for natur-mangfold for samferdselssektoren» (desember 2019) 
oppsummerer hvordan Kystverket vurderer dette: Tiltakene i sjø er få og små sammenlignet med 
vei og bane, og vi ser ikke hvordan vi skal finne felles indikatorer. Det er for store forskjeller på 
skala, økologi og forvaltning mellom sjø og land. Kystverket bruker allerede mye ressurser på 
undersøkelser, tilpassinger, krav til entreprenører og avbøtende tiltak for miljøet. Med så få 
prosjekter som vi gjennomfører per år, er det sannsynligvis mer effektivt å beskrive påvirkning, 
konsekvenser og avbøtende tiltak for hvert enkelt prosjekt enn å utvikle indikatorer. Vi får i 
utgangspunktet ikke sette i gang tiltak i sjø med store negative miljøkonsekvenser. 
 
Oppsummert er konklusjonen at virksomhetene fortsatt står sammen om konklusjoner og 
anbefalinger i oppdraget «Indikator for naturmangfold for samferdselssektoren» fra 2019, med 
unntak av utvidelsen av beregningsgrunnlaget for indikatoren som her er foreslått av enkelte av 
virksomhetene. Spesielt vil vi understreke behovet for å inkludere miljømyndighetene i et videre 
utviklingsarbeid. 
 

Indikator for oppetid - anbefaling 

Kort sikt 
På kort sikt vil det ikke være mulig å etablere det som etterspørres om en felles 
oppetidsindikator. Vi anbefaler derfor at oppetidsindikatorene som vi har i dag beholdes. I tillegg 
foreslår vi å utvide måling, sanntidsinformasjon og prediksjoner om reisetid. I dag benyttes 
autopass-antenner og det vil bli vurdert om dette fortsatt er en hensiktsmessig løsning. Da vil vi 
kunne koble oss på det eksisterende reisetidssystemet som allerede eksisterer på flere av 
riksveien (se figur 2). Vi forutsetter at regelverket rundt reisetidsmålinger er innenfor GDPR. 
 
Vi foreslår å utvide med sanntidsinformasjon på alle vegrutene. Ruter som bør vurderes tidlig er: 
E18 Oslo-Stavanger 
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E6/rv 3 Oslo- Trondheim 
rv 7/rv 52 Oslo-Bergen 
 
Nytten for trafikantene økes ytterligere dersom flere ruter innenfor korridorer med 
værutfordringer og hyppige stengninger inkluderes, som E16, rv 7 og evt. E134 mellom Oslo og 
Bergen. Vi bør også få med utenlandskorridorene i samarbeid med nabolandene våre. 

 
Figur 2: Kartillustrasjon som viser reisetider og forsinkelser fra reisetid.no 
 
Lang sikt 
Statens vegvesen og Nye Veier etablerer et felles prosjekt for å beregne opptid med felles 
forutsetninger og formelverk. Prosjektet skal ha som mål og etablere en felles oppetidsindikator, 
basert på et felles formelverk, og det skal etableres sammenhenger mellom et nytt 
infrastrukturprosjekt og påvirkningen på oppetid og den samfunnsøkonomiske effekten av det. 
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Nærmere om indikatoren for effektiv bruk av ny teknologi 

NTP-indikatoren «Effektiv bruk av ny teknologi» skal inngå som en av indikatorene som er 
besluttet i forbindelse med revidert målstruktur som skal gjelde for neste NTP, figur 3. 

 
Figur 3: Målstruktur og indikatorer for NTP 2022-2033 
 
Forslaget til innretning for teknologiindikator er utarbeidet av en tverretatlig gruppe 
arbeidsgruppe hvor Statens vegvesen har vært koordinator: 
  
Finn Arve Guttormsen, Avinor AS 
Anders Godal Holt, Statens vegvesen 
Trond Langemyr; Kystverket hovedkontoret 
Lise Ingrid Nyvold, Jernbanedirektoratet 
Gea Lutnæs Trøen, Bane NOR SF 
Dag Yngvar Åsland Nye Veier AS 
 
Avgrensning av oppdraget 

Det er tatt utgangspunkt i at indikator skal ligge på strategisk nivå. Styringsmodell for 
transportsektoren er tatt med inn i arbeidet, figur 4. 
 
Indikatoren skal vise til oppnådde effekter på samfunns- og brukernivå. Arbeidsgruppen har lagt 
samhandlingsperspektivet til grunn ut fra forventning om at ny teknologi i et 10-20 års 
perspektiv vil kunne føre til en transportsektor markant forskjellige sammenlignet med i dag. 
Effektiv bruk av ny teknologi bør måles på transportsektorens samlede evne til å realisere de 
viktigste teknologtrendene til beste for samfunnet og brukerne.  
 
De involverte virksomhetene skal kunne kjenne seg igjen i, og ha eierskap til, indikator som 
utvikles. Dette i form av at en indikator skal gjenspeile samhandling mellom virksomhetene. Den 
skal kunne inkludere innsats der to eller flere av virksomhetene samarbeider i en tidligfase med 
utvikling av ny teknologi. En slik vektlegging av samarbeid bygger på forventning om at det kan 
oppstå synergier, og på sikt nye stordriftsfordeler. Slik innretning vil kunne være eksempel på 
«effektiv bruk» av ny teknologi ut over de mer tradisjonelle utviklingsløp. 
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Figur 4: Styringsmodell for transportsektoren 

Arbeidsgruppens forståelse 

Figur 5 viser arbeidsgruppens felles forståelse av innretning indikatoren. 
 

 
 
Figur 5: Felles forståelse av innretning indikator 
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Ny teknologi er et vidtfavnende begrep. Som det framgår under beskrivelsen «måle 
utviklingstrinnene knyttet til teknologitrendene» har arbeidsgruppa valgt å avgrense indikatoren 
til å omhandle det som ulike utredninger beskriver som de fire teknologitrendene innen 
transportsektoren, som digitalisering bidrar til: 
 
 Elektrifisering 
 Automatisering 
 Konnektivitet 
 Nye mobilitetsløsninger (deling) 

 
Nærmere orientering om, og eksemplifisering av, hva som legges i disse begrepene framgår 
under. Det skal være fokus både på persontransport og godstransport. Indikatoren skal være 
ambisiøs i den forstand at den skal motivere til oppstart av aktiviteter som vurderes å kunne føre 
til storskala realisering. Gjennom samarbeide i en tidligfase forventes det å effektivt få utredet 
og/eller prøvd ut hva som synes å ha et større potensial. En videre satsning kan foreslås ved 
rulleringer av NTP. Eventuelle gevinster skal kunne måles gjennom verdikjeder ut fra to 
perspektiv, henholdsvis for den reisende/godset fra start til endepunkt og for virksomhet(ene) 
gjennom kobling av prosesser og aktiviteter. 
 
Med å «fange opp kvaliteten og hastigheten» på tilrettelegging siktes det til: 
 Virksomhetenes ansvar for å tilpasse fysisk og digital infrastruktur i takt med 

teknologiutviklingen (internasjonalt) innen sin sektor. 
 Virksomhetenes myndighetsansvar i form av å være regulator og tilrettelegger  som raskt 

og smidig muliggjør innfasing av ny teknologi. 
 Virksomhetenes ansvar for tilrettelegging av FoU på et strategisk nivå gjennom satsninger 

med bredde og omfang, og som bidrar til helhetsløsninger. Begrepet «sandkasse» er 
benyttet for å tydeliggjøre at det er rom for å «prøve og feile». 

Sentrale momenter diskutert underveis i arbeidet 

For å fremheve kompleksiteten i etablering av en teknologiindikator er det valgt å presentere 
noen sentrale momenter diskutert i arbeidsgruppa. 
 
Hva er ny teknologi? 
Ny teknologi er et vidtfavnende begrep. Det er her snevret inn til å omfatte de 4 tunge 
teknologitrendene drevet fram som følge av digitalisering. Områder som eksempelvis bruk av 
nye materialer, innføring av nye konstruksjoner og automatisering av administrative rutiner 
inngår ikke. Fokus er rettet mot på bruk av teknologi som kan gi ringvirkninger for hvordan vi 
utvikler transportsektoren framover, og som kan stimulere til nye samhandlingsflater med 
mulighet til å hente ut gevinster ut over satsning i den enkelte virksomhet. Begrepene 
elektrifisering, automatisering, konnektivitet og nye mobilitetsløsninger (deling) inneholder 
mange perspektiv som det må arbeides videre med å konkretisere. Eksempel som viser noe av 
mangfoldet, og hva en kan legge inn i begrepene, er beskrevet nedenfor: 
 
Elektrifisering: 

₋ Utvikling av ladeinfrastruktur for transportsektoren samlet 

₋ Kombinasjon batteri og hydrogen, helhetsbetraktninger 

₋ Bruk av elektrisitet/batterier og hydrogen på anlegg, i drift og på vedlikehold 
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Automatisering: 

₋ Automatisering av plan og utredningsprosesser ved bruk av nye verktøy til framstilling 
og analyser, anvendelse av algoritmer/kunstig intelligens (AI) og stordata 

₋ Bruk av automatiserte maskiner på anlegg, i drift og på vedlikehold 

₋ Automatiserte beslutningsstøttesystem for overvåking, styring og kontroll 

₋ Automatisering i terminaloperasjoner og framføring av kjøretøy  
 
Konnektivitet: 

₋ Sanntids tilstandsregistreringer 

₋ Løsninger som bidrar til å øke kapasitet i eksisterende infrastruktur 

₋ Sanntidsinformasjon som kombinert med stordata/AI kan bidra til prediksjon 

₋ Utvikling av sensornettverk og bruk av «Internet of Things» (IoT) 

₋ Tilgang sensordata fra transportmidler 
 
Nye mobilitetsløsninger og deling: 

₋ Samordning og tilgjengeliggjøring av data som grunnlag for utvikling av nye 
mobilitetsløsninger og til bruk ved utvikling av reiseplanleggere og løsninger for å 
optimalisere næringstransport 

₋ Utvikling av terminaler tilrettelagt for nye transportkonsept 

₋ Regulering og tilrettelegging for utvikling av hensiktsmessige forretningsmodeller 
 
Kan det måles på en adekvat måte - dobbelttelling og interferens mellom indikatorer? 
Beregning av samfunnsøkonomiske gevinster for en teknologiindikator kan ende opp med å måle 
på de samme effektene som inngår i en eller flere av indikatorene for de øvrige overordnede 
NTP-målene, figur 3. Foreslått innretning bør kunne avbøte dette.  
 
Hvordan og hvorfor måle underveis-effekter, hva med effekter som kommer ut i tid? 
Ny teknologi vil kunne kreve en viss brukstid før effekter inntreffer. Effektene kan tenkes først å 
komme på plass ved et bestemt realiseringsnivå eller når annen teknolog er tilgjengelig, det kan 
være avhengigheter. Reguleringer/lovverk kan henger etter og dermed begrenser innføring v 
teknologi. Disse eksemplene viser at å måle effekter kan by på store usikkerheter og kan ha 
begrenset verdi. 
 
Hvordan skal vi måle, og hva er kvaliteten på det vi måler? 
Dette kan sees i sammenheng med foregående betraktning. Det kan by på utfordringer å måle når 
kostnader/investeringer ligger betydelig nærmere i tid enn tidspunktet for når gevinster kan 
hentes ut. Kvaliteten vil også være usikker ut fra at det ikke foreligger erfaringsmateriale å gjøre 
vurderinger ut fra. Den raske teknologiutviklingen kan også føre til at det bør være en dynamisk 
tilnærming med behov for justering av konsept/innretning underveis. 
 
Teknologi som virkemiddel eller et mål i seg selv? 
Teknologi er et virkemiddel som muliggjør måloppnåelse for øvrige mål. Ny teknologi brukes 
blant annet for å bedre punktlighet, reisetid, sikkerhet og kundeinformasjon, eller for å oppnå en 
effektivisering og kostnadsbesparelse i både planlegging og gjennomføring av investeringer, drift 
og vedlikehold. Det er imidlertid utfordrende å skille ut teknologiens bidrag til ovennevnte mål i 
seg selv, da også andre faktorer (som øvrige kostnader og annen effektivisering) er førende for 
eventuelle gevinster som realiseres.   
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Vegen videre 

Transportvirksomhetene er villige til å jobbe videre med konkretisering hvis det er ønskelig. 
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Nærmere om indikatoren for påvirkning på naturmangfold 

 

Tidligere oppdrag om indikator for naturmangfold 
Samferdselsdepartementet ga i brev datert 1. april 2019 et oppdrag til Jernbanedirektoratet, 
Kystverket og Statens vegvesen om å vurdere erstatning av den tidligere indikatoren Utbedring 
av konflikter mellom naturmangfold og transportnettet med en ny indikator for naturmangfold. 
Nye Veier valgte også å delta i dette arbeidet. Rapporten fra virksomhetene sitt arbeid med 
oppdraget – «Indikator for naturmangfold for samferdselssektoren» – ble sendt 
Samferdselsdepartementet i desember 2019. 
 
Virksomhetene peker i rapporten på en rekke utfordringer knyttet til å finne en ny indikator, 
blant annet:  
 Hvordan skal de nasjonale miljømålene operasjonaliseres i samferdselssektoren? Hva er 

transport-sektorens ansvar for miljøet, og hva er miljømyndighetenes ansvar? Kunnskap om 
status og endring av naturmangfold og miljøtilstand bør eies av miljømyndighetene. 
Transportetatene må kunne redegjøre for sektorens og prosjektenes påvirkning.  Denne 
grensegangen er ikke tydelig nok.  

 Sektoren har nå større grad av funksjonsorganisering og selvstendige selskaper. Dette 
handler om styring ovenfra og ned, og hvilket handlingsrom og virkemidler for styring som 
finnes.  Indikatorer for overordnet styring kan ikke bygges opp ved å aggregere detaljert 
faglig kunnskap fra enkelt-prosjekter. I tillegg ligger mye av styringen utenfor SDs 
handlingsrom, for eksempel fattes plan-vedtakene av kommunene eller KMD. Aksept for 
påvirkning på naturmangfold er oftest en balansert avveiing av ulike samfunnsinteresser. 
Handlingsrommet for målstyring er derfor begrenset og noe uklart. 

 Hva som er hensikten med dagens mål og indikator kan tolkes på ulikt vis, og det er 
usannsynlig at én indikator vil kunne dekke alle mulige behov. Dersom hensikten med 
dagens mål og indikator for eksempel er etatsstyring innenfor samferdselssektoren, må mål 
og indikatorer tilpasses til nettopp dette, og det handlingsrommet som de enkelte 
virksomhetene i praksis har. En annen mulig hensikt kan være å følge med på den faktiske 
påvirkningen av naturmangfoldet for å kunne styre hvordan Norge bruker og forvalter 
denne ressursen. Dette vil stille andre krav til datainnhenting og samordning. Det vil blant 
annet ikke være hensiktsmessig at kun samferdselssektoren rapporterer på sin påvirkning av 
tilstanden etter et eget system. Tilsvarende rapportering må da gjelde for andre sektorer på 
samme vis (f. eks. kommunale utbygginger, energisektoren og landbruket). Videre må 
rapporteringen bygge på og samspille med det stadig bedre kunnskapsgrunnlaget som finnes 
om naturmangfold og miljøstatus. Målinger av de ulike sektorenes påvirkning på 
miljøtilstanden gir mening når dette også knyttes opp mot de nasjonale miljømålene. 
Oversikten over status bør forvaltes av miljømyndighetene. 

I rapporten er arbeidet med indikatorer delt i to nivåer; indikator for virksomhetsstyring i NTP / 
årlige budsjett og indikatorer for prosjektstyring i investeringsprosjekt. Virksomhetene peker i 
rapporten på utfordringer med å utvikle en indikator for virksomhetsstyring som gir et samlet 
bilde av samferdsels-sektorens påvirkning på naturmangfold. For likevel å svare ut oppdraget 
anbefales det en midlertidig indikator til bruk i NTP og årlig budsjettoppfølging: 
 
«Antall km infrastruktur i verneområder» eller «antall dekar inngrep i verneområder». 
 
Hvis denne indikatoren velges, mente virksomhetene at det må konkretiseres ytterligere om det 
skal rapporteres på antall infrastrukturenheter eller antall dekar inngrep, på hvilket tidspunkt i 
prosjektenes levetid det skal rapporteres, og om dette skal håndteres likt eller tilpasses den 
enkelte virksomhet. 
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Virksomhetenes samarbeid i forbindelse med tilleggsoppdraget 
Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen har, i tråd 
med oppdraget gitt av Samferdselsdepartementet, samarbeidet i forbindelse med dette 
tilleggsoppdraget. Det er holdt to felles møter hvor sentrale problemstillinger ble drøftet. 
Utgangspunktet for drøftingene har vært indikatoroppdraget fra 2019 og den nåværende 
bestillingen fra departementet. 
I forlengelsen av det første møtet ble det satt ned en arbeidsgruppe som har sett nærmere på 
hvordan økologisk grunnkart eller antall dekar inngrep i naturområder med nasjonal eller 
vesentlig regional verdi kan benyttes som grunnlag for en indikator. I tillegg har en mindre 
arbeidsgruppe sett på muligheten for å bruke økologisk grunnkart til å analysere hvordan 
utbyggingsprosjekter vil påvirke uberørt natur.   
   

Mål og indikatorer på flere nivåer 
Som beskrevet i omtalen av tidligere oppdrag om indikator for naturmangfold, deler 
virksomhetene arbeidet indikatorer i to nivåer; indikator for virksomhetsstyring i NTP / årlige 
budsjett og indikatorer for prosjektstyring i investeringsprosjekt. Beskrivelsen i tilleggsoppdraget 
til oppdrag 7 om indikatorer (side 29) omhandler indikatorer som synliggjør ikke-prissatte 
virkninger fra tidlig planfase, gjennom byggefase, til drift og vedlikehold, og er indikatorer for 
prosjektstyring i investeringsprosjekt. Formålet med indikatorene er at de skal fange opp 
inngrepets påvirkninger på økosystemene for arter, landskaps-økologiske strukturer og 
naturtyper. 
 
Det er ønskelig at en indikator for påvirkning på naturmangfold for virksomhetsstyring i NTP / 
årlige budsjett er operasjonell og kan benytte informasjon som fremkommer direkte i 
planleggingsprosessen. Dette reiser noen problemstillinger knyttet til hvilket tidspunkt i 
prosjektenes levetid det skal rapporteres på, ikke minst hvordan utfordringer for planleggingen i 
tidlig fase når det gjelder beregninger og rapportering skal håndteres. Dette kommer vi tilbake til 
under konklusjoner og anbefalinger nedenfor. 
      

Mulighetene for å benytte økologisk grunnkart 
Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag i én portal. Dette skal gi bedre samordning av 
kartlegging og tilgjengeliggjøring av kartlag. Kartlagene gir kunnskap om hvor naturtyper, arter 
og landskapstyper finnes i landet. Økologisk grunnkart blir først tilgjengelig i desember 2020, 
men de fleste kartlagene finnes i dag i andre kartportaler som for eksempel Naturbase. 
 
Hvis økologisk grunnkart skal brukes som grunnlag for en indikator for infrastrukturens 
påvirkning på naturmangfold, vil det kun være snakk om å benytte ett eller et mindre utvalg av 
kartlagene som grunn-lag. Vi mener at viktige kriterier for at en indikator skal kunne være 
operativ er at grunnlaget for indikatoren er allment tilgjengelig i kartportal fra 
miljøforvaltningen, og at informasjonen er stedfestet på en tydelig og klart avgrenset måte. 
 
De nasjonale verneområdene er klart avgrenset, og «antall dekar inngrep i verneområder» vil 
enkelt kunne beregnes. Denne indikatoren vil imidlertid bare fange opp en liten del av den 
påvirkningen infrastrukturen utøver på naturmangfoldet. 
 
En indikator vil, om det besluttes, kunne inkludere inngrep i et større utvalg viktige 
naturområder for naturmangfoldet enn bare verneområder. Norge har tre nasjonale miljømål 
knyttet til naturmangfold. Nasjonalt miljømål 1.3 – Et representativt utvalg av norsk natur skal 
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tas vare på for kommende generasjoner – følges opp av rapportering på antall dekar inngrep i 
verneområder. Nasjonalt miljømål 1.1 – Økosystemene skal ha god tilstand og levere 
økosystemtjenester – og nasjonalt miljømål 1.2 – Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og 
utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres – vil kunne følges bedre opp 
hvis rapportering basert på flere temaer, for eksempel inngrep i naturområder med nasjonal eller 
vesentlig regional betydning, også inkluderes. 
 

Inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi 
Rundskriv T-2/16 (revidert oktober 2019) fra Klima- og miljøverndepartementet skal klargjøre 
hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning eller som av andre grunner er 
av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet. I en tematisk oversikt over nasjonale og 
vesentlige regionale interesser på miljøområdet er følgende temaer listet opp under 
naturmangfold: 
 
- Verneområder og foreslåtte verneområder 
- Nærmere definerte naturtyper 
- Nærmere definerte arter 
- Sammenhengende naturområder med urørt preg 
- Geologisk naturmangfold 

For å kunne bruke inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi som 
grunnlag for en indikator for infrastrukturens påvirkning på naturmangfold, er det nødvendig å 
begrense temaene som er listet opp i avsnittet ovenfor. Vi mener som tidligere nevnt at 
grunnlaget for indikatoren må være allment tilgjengelig i kartportal fra miljøforvaltningen, og at 
informasjonen må være stedfestet på en tydelig og klart avgrenset måte. 
 
Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvilke temaer (kartlag) som eventuelt kan 
inngå for å gi et bedre bilde av samferdselssektorens påvirkning på naturmangfold med 
utgangspunkt i inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi. Det vil også 
bli anslått hvilken ressursbruk det å benytte inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig 
regional verdi vil kreve. Arbeidsgruppen støtter seg til et bakgrunnsnotat med vurderinger fra 
dette arbeidet, en mulighetsstudie skrevet av Menon Economics. Dette kan oversendes på 
etterspørsel.  
 

Inngrepsfrie naturområder 
På sikt vil det kunne være interessant om reduksjon av inngrepsfrie naturområder også 
inkluderes i grunnlaget til indikatoren. Kartleggingen av inngrepsfrie naturområder sier ikke 
nødvendigvis noe om kvaliteter eller verdier knyttet til områdene, den er en indirekte indikator 
på utviklingen for de miljø-verdiene som er knyttet til store, sammenhengende naturområder. 
Reduksjon og fragmentering av natur-områder med urørt preg vil kunne føre til tap av 
leveområder. Dette rammer spesielt arter som er tilpasset store arealer med natur i eller nær 
naturtilstand, samt arter som er sårbare for kanteffekter eller andre forstyrrelser.  
 
I Naturtyper i Norge (NiN) inngår et system for landskapstypekartlegging. 
Landskapstypeinndelingen er basert på en omfattende dataanalyse der det er identifisert en serie 
nøkkelvariabler som er brukt til kriterier for typeinndeling og geografisk avgrensing av 
landskapstypeområder. En av nøkkelvariablene er omfang av infrastruktur. Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) har utviklet en infrastrukturindeks for dette. 
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Som nevnt har en arbeidsgruppe sett nærmere på muligheten for å bruke blant annet økologisk 
grunnkart til å se på hvordan utbyggingsprosjekter vil påvirke uberørt natur. 
Infrastrukturindeksen, utviklet ved NINA, vil kunne si noe om dette, for eksempel hvor mange 
dekar uberørt natur et infrastrukturprosjekt vil påvirke. Arbeidsgruppens vurderinger støtter seg 
på en kort beskrivelse av infrastrukturindeksen, skrevet til vårt oppdrag om indikator for 
påvirkning av naturmangfold av Vegar Bekkestuen ved NINA. Denne kan ettersendes på 
etterspørsel.  
 
Om det er interessant å inkludere inngrep i urørt natur i grunnlaget for indikatoren, og analysere 
dette ved hjelp av infrastrukturindeksen, vil eventuelt kreve mer arbeid og faglige vurderinger 
før vi kan ta endelig stilling til dette. 
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Nærmere om indikatoren for oppetid 

Hva er status i dag 
Både Statens vegvesen og Nye Veier benytter samme formelverk for beregning av Oppetid 
 
Formel er: 
 
 
 
• l` er lengde og t` er tid for aktuell stengning. Total nedetid for en periode på en gitt 

vegstrekning er produktet av disse.  
• l  er total veglengde og t er tid for aktuelt intervall 

 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen har utviklet en opptidsindikator via databasen SAGA. Indikatoren er felles for 
hele vegnettet og beregnes maskinelt. Oppetiden beregnes ved å se hele døgnet under helt og 
med en forutsetning om stengt vei. Hele riksveinettet inngår i beregningene, og det er ikke gjort 
skille på type vei, geografisk område, topologi osv.  
 
Nye Veier 
Nye Veier beregner og benytter sin oppetidsindikator for strekningene Tvedestrand-Arendal og 
Rugtvedt-Dørdal. Nye Veier vil måle oppetid iht. prinsippet under på alle nye strekninger som 
selskapet åpner frem til en felles indikator foreligger. Prinsippet for beregning er basert på 
hendelseslogg mottatt fra vegtrafikksentralene og hendelser meldt via egen driftsentreprenør.  
 
Følgende prinsipper gjelder for beregning: 
All reduksjon i tilgjengelighet anses som redusert oppetid, bortsett fra: 
 
• Redusert fart ned til 70 km   
• Hendelser som skyldes 3. part.   
• Vei sperret av Politi og maks 1 time etter at vei er frigitt. 
• Saktegående vedlikeholdskjøretøy på natt (23-06)  

 
Formel pr strekning er: 
Oppetid = 1- (Km vei * Tid med redusert fremkommelighet/Km vei delstrekning * Tid måned) 
 
Det korrigeres for antall felt som er berørt. 
For å beregne Nye Veiers totale oppetid gjøres det også korrigeringer for lengde pr delstrekk ved 
hjelp av en nedetidsfaktor: 
Nedetidsfaktor (NF) = Km vei * Tid med redusert fremkommelighet * Andel felt  
 
Oppetiden for aktuell periode blir da: 
Oppetid for NV i perioden Xxx-Yyy = Total NF / (Km vei S1+S2+Sn * antall minutt Xxx-Yyy), 
der S1, S2 og Sn lengden i km pr strekning selskapet drifter. 
 
Beregningene består av mye manuell jobb og verktøyet er excel. 
 
Hvilke prinsipper/hva bør avklares for en felles indikator 
For Statens vegvesen og Nye Veier er det viktig å avklare hvilke prinsipper som skal gjelde ved 
beregning av opptid. 

Oppetid =  
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Tre hovedprinsipper er skissert nedenfor: 
 
1) Kun vegstenging anses som redusert oppetid 
2) All reduksjon i tilgjengelighet anses som redusert oppetid. 
3) All reduksjon i tilgjengelighet anses som redusert oppetid, bortsett fra; 

• Redusert fart ned til 70 km   
• Hendelser som skyldes 3. part  
• Vei sperret av Politi og maks 1 time etter at vei er frigitt 
• Saktegående vedlikeholdskjøretøy på natt (23-06)  

 
Utført arbeid som grunnlag for videre prosjekt 
For å kunne benytte indikatoren til også å beregne nytteendringer for samfunnet, har Statens 
vegvesen gjennomført en test med bruk av de verktøy vi i dag har tilgjengelig. 
Vi har benyttet strekningen Åsen-Steinkjer som teststrekning. 
 
På strekningen Åsen-Steinkjer på E6 er det flere delstrekninger som kan være utsatt for planlagte 
og uforberedte stengninger. En av disse er strekningen mellom Verdal og Røra. Når denne er 
stengt, enten på grunn av vegarbeid (herunder tunnelvedlikehold), ulykker eller annet er 
omkjøring skiltet via FV 759 øst for Leksdalsvatnet. 
 
Dette er et eksempel på hvordan samfunnstapet som følger av en slik stenging kan beregnes, 
samt hva som ikke fanges opp at en slik beregning. 

 
Figur 6: Kartutsnitt for eksempelstrekning 
 
EFFEKT er et dataverktøy som primært er utviklet til å gjøre nyttekostnadsanalyse av 
investeringstiltak i vegnettet. Enkelt forklart sammenlikner programmet kostnader for 
trafikantene i «dagens» situasjon (0-alternativet) mot et tiltaksalternativ, vanligvis over en 40-års 
periode. Nyttevirkningen av et tiltak er da enkelt forklart reduksjon i reisekostnader for 
trafikantene samt andre relevante samfunnsmessige kostnader, f.eks. ulykkeskostnader. 
 
EFFEKT har en egen beregningsmodul som kan belyse spesielle kostnader i forbindelse med 
vegstenginger som følge av skred og annet. Disse spesielle kostnadene omfatter: 
- Ulykkeskostnader ved skred o.a. 
- Kostnader ved omkjøring 
- Ulempe ved å bli stående og vente (kun ved uforutsette stenginger). 
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- økte ulykkeskostnader ved omkjøring på lengre og/eller dårligere veg. 
- kostnader ved istandsetting etter skred. 
- bortfall i brukernytte som følge av at noen reiser ikke gjennomføres. «negativ nyskapt 

trafikk» 
 
Kostnader som ikke omfattes av metoden (ennå) 
- Utrygghetskostnader (Den opplevde frykten for å havne i et skred) 
- Uforutsigbarhet, altså ulempen av ikke å vite sikkert om vegen vil være åpen når man vil 

reise og ulempen for næringslivet dersom man transporterer varer som har en tidsfrist, f.eks. 
fersk fisk. 
 

Metoden var i utgangspunktet utviklet for skred, derfor er en del av teksten rettet inn mot dette. 
For vegstenginger av annen årsak er logikken den samme, men behovet for inndata reduseres 
(ikke naboskred, for eksempel).  
 

 
Figur 7: Illustrasjon av skredmodulen i EFFEKT 
 
I eksemplet er det lagt inn en frekvens på 10 stenginger pr år som hver varer i to døgn. NB: Dette 
er tall som er funnet på for eksempelets skyld, ettersom inndataene vi hittil har fått mangler 
stedfesting i vegnettet. 
 
En utskrift av beregnede årlige kostnader for strekningen ser da slik ut:  
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Figur 8: Resultat av eksempelberegning gjennomført med skredmodulen i EFFEKT 
 
Vi forutsetter for eksemplets skyld et planlagt alternativ hvor disse stengingene er eliminert, og 
kolonnen «endring» blir da den årlige nytten av å bli kvitt disse timene med stenging. 
Ulempeskostnader er 0, og det kommer av at vi her kun har tatt med planlagte vegstenginger. All 
ulempe for trafikantene som følge av stengingene kommer da fram under den noe kryptiske 
tittelen «Nytte av nyskapt trafikk» som i dette tilfellet kan ses på som negativ nytte. Dette er det 
største bidraget til samfunnstapet, med en kostnad på 14,9 mill. kroner årlig for denne 
delstrekningen. Økte ulykker og økte utslipp bidrar også noe på grunn av økt trafikkarbeid på 
lengre og dårligere veg. Utskriften kan tolkes som at samfunnet taper 15,5 mill. kroner årlig på 
stengt vei når en ser denne delstrekningen for seg. 
 
Dette er et enkelt eksempel på hvordan en slik analyse kan foregå. Det er nødvendig se på 
årsaken til stengingen og hva som evt. er alternativet. Her har vi forutsatt at vegen er stengt i to 
hele døgn når den er stengt. En kan også tenke seg at stengingen legges til tider på døgnet når 
trafikken er lav. Da er det nødvendig å vite noe om trafikkfordelingen over døgnet, og ta hensyn 
til dette i analysen. Her er døgnet sett under ett. 
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