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1. Oppgaveforståelse 

Transportetatene legger ned betydelige ressurser i å utvikle gode transportanalysemodeller. Likevel 

møter modellbruken tidvis kritikk for ikke å være relevant nok, og ikke gi tilstrekkelige svar. Dette 

gjelder særlig spørsmål om   

• Langsiktig perspektiv 

• Trendbrudd 

• Andre forhold enn de som lar seg uttrykke ved variabler for tid og kostnad 

Det er behov for å utvikle bruk av metoder som kan supplere, eventuelt også tidvis erstatte de 

tradisjonelle, modellbaserte analysene, når det er behov for dette. 

Arbeidet med Metode21 er inndelt i tre faser: 

1. Forprosjekt, hvor mulige metoder gjennomgås, og det gjøres et utvalg av metoder som 

synes egnet for samferdselssektoren. 

2. Uttesting, hvor de identifiserte metodene prøves ut i konkrete case, og erfaringer både med 

enkeltmetoder og kombinasjoner av disse innhentes og oppsummeres. 

3. Konsolidering, hvor det konkretiseres videre hvordan andre metoder enn de tradisjonelle, 

trendbaserte bør tas i bruk av etatene, herunder også hvordan de ulike metodene kan 

kombineres for å styrke beslutningsgrunnlaget. 

Forprosjektfasen er avsluttet og oppsummert i en egen rapport, datert 29. januar 2013. Denne 

rapporten gir føringer for videre arbeid. Rapporten er hørt i Jernbaneverket, Plan- og 

utviklingsavdelingens ledergruppe, og i et eget møte med berørte ledere i Statens vegvesen, 

Vegdirektoratet, og i NTP Programstyre. Forprosjektet har vært drevet på ad hoc basis, med 

deltakelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. Arbeidet formaliseres nå, som et samarbeids-

prosjekt mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket, under NTP. 

Prosjektet er behandlet i NTP Styringsgruppe 16. september 2013. Følgende vedtak ble fattet: 

• Prosjektet Metode21 utføres som et NTP prosjekt, med en egen faglig styringsgruppe 
bestående av linjeledere i etatene med ansvar for metodeutvikling. 
. 

• Arbeidet finansieres som et NTP prosjekt.  

Saksframlegget til NTPs Styringsgruppe 16.12.2013 benyttes som prosjektbestilling for arbeidet. 

Framlegget ble vedtatt slik det ble framlagt. 

Metode21 har følgende mål: 

Samfunnsmålet for Metode21 arbeidet er å utvikle et mer robust og målrettet beslutningsunderlag. 

Dette skal bidra til å bedre samfunnsnytten av samferdselstiltak, og effektivisere ressursbruken i 

planleggingen. 

Effektmålet for fase 2 er å finne ut hvordan bruk av andre metoder enn de tradisjonelle, trendbaserte 

kan bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget. Arbeidet skal gi en kompetanseoppbygging i etatene, 

blant annet gjennom utprøving av metoder i case. Arbeidet skal gi tilrådinger om implementering av 

en bredere metodebruk i etatene (i en fase 3 av arbeidet). 
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2. Prosjektbeskrivelse 

2.1 Leveranser 

Arbeidet med fase 2 av Metode21 skal ende ut i følgende leveranser: 

• En sluttrapport som oppsummerer arbeidet med fase 2, og som skisserer et forslag til hvordan 
arbeidet kan videreføres med å implementere metodene i etatenes planleggingspraksis. 

• Underlagsdokumenter fra delprosjektene og casene. 

• Økt kompetanse i fagetatene om hvordan andre metoder enn de tradisjonelle, trendbaserte kan 
benyttes i planleggingen. Dette sikres gjennom deltakelse i case, forankring i linjen, og at alle 
delprosjekt ledes av etatene. 

 
2.2 Arbeidsmetodikk 

Arbeidet vil bli basert på følgende metodiske hovedgrep: 

• Det tas utgangspunkt i forprosjektrapporten og de funn som er gjort der, og det utvalg av 
metoder som der er presentert. 

• Et hovedgrep i fase 2 vil være anvendelse av utvalgte metoder i utvalgte, igangværende case, 
der kombinasjon og samspill mellom ulike metoder vil stå sentralt. Dette skal skje på de 
utvalgte casenes premisser, slik at casene tilføres en merverdi. 

• Erfaringer fra casene rapporteres inn til Metode21 prosjektet sentralt. 

• Metode21 sentralt stiller opp med kompetanse som støtter for arbeidet ute i casene. Casene har 
et selvstendig ansvar for å anvende metoder. 

• I tillegg til arbeid ute i det enkelte case skal det også gjennomføres sentrale samlinger med 
casene der erfaringer utveksles, drøftes og utvikles 

• Det skal også gjennomføres 
: Et delprosjekt om nye trender og ville idéer 
: Et delprosjekt med innhenting av erfaringer 

• Prosjektgruppen skal forholde seg aktivt og drøfte de funn som gjøres i delprosjektene og 
casene. 

• Prosjektgruppen skal hente støtte fra, og utvikle sitt arbeid i kontakt med norsk og internasjonal 
ekspertise innenfor fagfeltet. 

 
2.3 Innhold i arbeidet 

Fase 2 av Metode 21 er organisert i tre delprosjekter: 

Delprosjekt “Utprøving av metoder i case”  

Det er inngått avtaler med fire case: 

• Klimakutt i Statens vegvesen 

• Ferjefri E39, delstrekning Stavanger-Bergen 

• KVU Hønefoss 
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• Jernbaneverkets Markedsprosjekt i arbeidet med Ruteplan 2027 

De fire casene er utvalgt dels ut fra den egne interesse de har uttrykt om å delta (basert på en 
vurdering av mernytte) og dels ut fra Metode21 vurdering av det samme. Innledende avklaringer av 
metodebruk ute i casene har skjedd gjennom en sonderingsprosess der også prosjektets fagkonsulent 
(Subito Research & Futures) er involvert. 

Det er avholdt en første samling med casene (15.11.2013), der videre arbeidsopplegg og bilaterale 
kontakter er avtalt. 

Følgende metoder skal benyttes ute i casene: 

• Scenariometodikk 

• Ekspertpanel (eller lignende) 

• Formalisert litteraturstudie 

• Back-casting 

I tillegg skal det i to av casene gås nærmere inn på samspillet mellom transportmodeller og “andre 
metoder”, som beskrevet av Metode21. 

Hvert case vil oppsummere og dokumentere sine erfaringer skriftlig, som grunnlag for videre 
vurdering sentralt i Metode 21, rettet mot innhold i en fase 3 av arbeidet. 

Det tas sikte på å avholde fire samlinger med casene: En første samling hvor arbeidsopplegg og 
forventninger avklares (utført), en andre samling hvor aktuelle problemstillinger knyttet til 
metodeutprøvingen tas opp, en tredje samling hvor hvert case sluttrapporterer på erfaringer, og en 
fjerde samling der Metode21 melder tilbake sin samlede vurdering av de erfaringer som er vunnet 
med casene. 

Delprosjekt Tidlige tegn og ville idéer 

Det er krevende å klare å løfte seg ut av dagens mer eller mindre tilvente tankesett. I et langsiktig 
perspektiv er det viktig å få til dette for å unngå å bli sårbare fordi man har en for smal oppfatning av 
det framtidige mulighetsrommet (kun varianter av det samme mulighetsrommet).  

Delprosjektet har som formål å øke tilfanget av idéer om hva som kan skje, og hva av dette som kan 
ha en kritisk betydning for samferdselssektoren hvis det skjer (selv om sannsynlig-heten kan være 
lav). Dette skal bidra til økt robusthet i planleggingen.  

Delprosjektet bygger på drøftinger i forprosjektet (forprosjektrapportens kapittel 6.5). Casene vil få 
formidlet og bli involvert i funn fra dette arbeidet i samling 2. 

Både funn og metodeutvikling vil bli gitt oppmerksomhet i arbeidet. Ekstern konsulent for arbeidet 
er engasjert. Oppstartsmøte planlegges (16.12.2013). 

Delprosjekt Innhenting av erfaringer  

Metodene som drøftes og vurderes i vårt arbeid synes å bli benyttet i et større omfang, og på andre 
måter utenlands, enn det vi gjør her i landet. For å få innblikk i slike arbeider, og hva vi kan lære av 
disse, tas det sikte på å arrangere et ekspertseminar våren 2014. Planleggingen av dette seminaret er 
startet opp. Målsetting, deltakere og form på seminaret skal defineres innledningsvis. 

I forprosjektet og i høringen som ble gjort av dette, ble det også pekt på prosjekter og fagmiljøer 
nasjonalt som har erfaringer vi bør finne mer ut av. Hvordan dette skal utføres vil bli diskutert og 
fastlagt gjennom arbeidet med en kommunikasjonsplan for prosjektet. 

Arbeid i regi av prosjektgruppen 

Arbeidsoppgaver som skal ivaretas av prosjektgruppen er: 
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• Sørge for et samlet faglig perspektiv på arbeidet, i henhold til prosjektets mål 

• Koordinere delprosjekter/aktiviteter og påse framdrift for totalprosjektet 

• Utarbeide og iverksette en Kommunikasjonsplan som gir en målrettet kontakt med prosjektets 
omgivelser 

• Besørge sluttrapport for fase 2, inkludert en tilråding for videre arbeid 

Prosjektgruppen vil være sentral i utformingen av en sluttrapport for fase 2.  

Delprosjektlederne forutsettes å utarbeide egne delprosjektrapporter som vil gi direkte grunnlag for 
sluttrapporten for fase 2. Ut fra erfaringene med forprosjektet skisser følgende 

: Prosjektgruppen oppnevner en redaksjonsgruppe 
: En skisse til innholdsfortegnelse i sluttrapporten utarbeides tidlig 
: Det søkes profesjonell bistand både til utforming av budskap og grafisk form 

Arbeidet er definert som en FoU oppgave, der det må være fortløpende oppmerksomhet på funn og 
vegvalg underveis. I tillegg til prosjektgruppemøter hver 3. uke, vil de planlagte samlingene med 
casene være naturlige milepæler å samle og diskutere slike funn på.  
 
2.4 Framdriftsplan 

Framdriftsplan for arbeidet er vist nedenfor, i figur 1. Framdriftsplanen er basert på følgende 
milepæler: 

Godkjent prosjektbestilling, inkl avklaring av SVVs deltakelse 16. september 2013 

Godkjent prosjektstyringsdokument/prosjektplan 12. desember 2013 

Avklart arbeidsopplegg, fire case (samling 1) 15. november 2013 

Samling 2 med casene  6. mars 2014 

Samling 3 med casene Slutten av mai 2014 

Fullførte delprosjekter 25. juni 2014 

Samling 4 med casene Medio september 2014 

Rapport godkjent av den faglige styringsgruppen 15. desember 2014 

 
Figur 1: Framdriftsplan Metode21, fase 2 
 

Det legges opp til prosjektgruppemøter hver tredje uke, og fem styringsgruppemøter. 
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Det er ikke vist rapportering til NTP Programstyre i denne versjon av Prosjektstyringsdokumentet/-
Prosjektplanen. Dette må drøftes med Styringsgruppen først. 

Det er antydet når hovedversjoner av rapporten skal foreligge. Versjon 0, som foreslås å foreligge 
relativt umiddelbart, er tenkt som en utvidet innholdsfortegnelse, slik at det på et tidlig tidspunkt i 
arbeidet finnes en felles oppfatning om hva sluttproduktet kan inneholde. 
 
2.5 Organisering/bemanning/ressurser 

Organisering av prosjektet framgår av nedenstående organisasjonsdiagram. 
  
Figur 2: Organisering av Metode21, fase 2 

 
 
Prosjektet er:  

• Organisert som et tverretatlig prosjekt, med likeverdig deltakelse fra Jernbaneverket og 
Statens vegvesen.  

• Opprettet med en egen faglig styringsgruppe lagt under NTPs Programstyre1. 

• Ledet av Jernbaneverket. 

Prosjektgruppen består av prosjektleder, Statens vegvesens koordinator for arbeidet, de tre 
delprosjektlederne, og etter behov, prosjektstøtte. Det holdes åpent for at det holdes noen utvidede 
prosjektgruppemøter der de caseansvarlige også deltar. Det antas imidlertid at behovet for 

                                                           
1
 Styringsgruppe er nå under oppnevning. 
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informasjonsflyt og kunnskapsbearbeiding kan dekkes av samlingene med casene, der også 
prosjektgruppen deltar. 

Prosjektstøtte består av en faglig rådgiver (Subito Research & Futures) og en prosess/-
kommunikasjonsansvarlig (Erik Larsen Informasjonstjenester). Prosjektstøtte disponeres av 
prosjektleder på vegne av prosjektgruppen. 

Arbeidet med casene koordineres av delprosjektleder for utprøving av metoder i case. Metode21 
oppnevner en kontaktperson per case. Denne har ansvar for å overvåke og bidra til hva som skjer ute 
i casene. Kontaktpersonene for hvert case kan i samråd med delprosjektleder benytte seg av 
støtte/kompetanse sentralt i prosjektet (konsulent, prosjektleder, prosjektgruppe). Kontaktpersonen 
skal også påse at det kommer rapportering fra sitt case2.  

Det er behov for ekstern bistand innenfor følgende områder: 

• Prosjektstøtte (allerede innkjøpt) 

• Delprosjekt tidlige tegn og ville ideer (allerede innkjøpt) 

• Delprosjekt Innhenting erfaringer (særlig ifm internasjonalt ekspertseminar) 

• Bistand til utarbeidelse av rapport, særlig lay-out 

Metode21 griper ikke inn i casenes organisering. Vår aktivitet bygger på den organisasjon som 
allerede er etablert i casene.  

 
2.6 Budsjett 

Det budsjetteres med et timeforbruk for prosjektgruppens medlemmer som tilsvarer 40 prosent av 
totaltid for gruppens medlemmer. I tillegg budsjetteres det med konsulentbistand for 2 millioner 
kroner, totalt for 2013 og 2014. Beløpet forutsetter betydelig egenproduksjon av prosjektgruppens 
medlemmer. Tabell 1 viser hvordan totalbehovet er fordelt på underposter i saksframlegget til NTPs 
Styringsgruppe (Prosjektbestillingen). 

Tabell 1: Budsjett 

 

Det er per dato registrert følgende avvik fra budsjett: 

• Prosess- og kommunikasjonsbistand blir ca 120.000 dyrere, etter anbudskonkurranse 

• Delprosjekt Innhenting av erfaringer er ikke konkretisert enda, men noe ekstern bistand kan bli 
erstattet med ressurser fra prosjektgruppen 

• Pga. forsinket oppstart blir ressursbruken i 2013 lavere enn budsjettert (350.000 kr), og 
tilsvarende høyere i 2014 (1.650.000). 

                                                           
2
 Hvordan rapportering skal foregå, bl.a hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres av casene (ikke Metode21) er til 

vurdering nå. Det forsøkes også å få til at casene skal oppnevne sin kontaktperson (i sin organisasjon). 

2013 2014 Samlet  Merknad

Faglig bistand til prosjektgruppen 250 000 350 000 600 000  Allerde inngått avtale på 500' 

Prosess- og kommunikasjonsbistand 150 000 150 000 300 000  Inkl bistand til seminarer

Delprosjekt case 0 0 0  Bistand fra Subito 200' tas fra faglig bistand

Delprosjekt Tidlige tegn og ville idéer 300 000 100 000 400 000

Delprosjekt Innhenting av erfaringer 200 000 100 000 300 000  Herav 100' til internasjonalt seminar

Bistand rapportutarbeiding 0 200 000 200 000

Disponibelt 50 000 150 000 200 000

Sum 950 000 1 050 000 2 000 000
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Budsjettet vil bli revidert når delprosjektet Innhenting av erfaringer har kommet litt lenger i 
programmeringen. 

Gjennom vedtak i NTPs Styringsgruppe er prosjektet vedtatt finansiert som et tverretatlig arbeid. 
Fordelingsnøkkel 50/50 mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen legges til grunn. 

 

3. Endringer 

Avvik fra og nødvendige endringer i prosjektstyringsdokumentet/prosjektplanen tas opp med 
Styringsgruppen, som melder videre til NTP Programstyre. Delprosjektledere melder fra til 
prosjektleder om eventuelle endringsbehov. 
 

4. Forbehold 

Arbeidet er fortsatt under utvikling. Nye versjoner av prosjektplanen må utarbeides etter at det er 
klarlagt hvordan vi skal jobbe med case, og når innkjøp på delprosjekter er foretatt.  

Viktige trusler knyttet til kvalitet og framdrift er: 

• Styring/forankring av arbeidet. Mye er på plass, men det er fortsatt behov for en noe nærmere 
avklaring av grenseflaten mellom prosjektets styringsgruppe og NTP Programstyre 

• Vi er på etterskudd med programmering av delprosjektet Innhenting av erfaringer. Det er 
imidlertid igangsatt aktiviteter for å rette på dette. 

• Prosjektgruppens produksjonsevne. Det er fortsatt ikke helt avklart hvilke personalressurser 
etatene vil stille til rådighet for arbeidet. 

• Hvordan et FoU prosjekt vil utvikle seg. Det ligger i sakens natur at et FoU prosjekt som dette 
skal utvikle seg underveis. Det er budsjettert med ca 10 prosent udisponerte midler for å kunne 
håndtere dette.  


