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Investeringsprosjekter og miljøet
Store investeringsprosjekter kan påvirke naturen og
miljøet på ulike
måter, negativt eller
positivt. Kraftlinjer
gjennom Hardanger,
oljeboring og utvinning, nye motorveiprosjekter og
investeringer i fornybar-teknologi er
alle eksempler på at
miljøperspektivet kan være
viktig.
Miljøkonsekvensene bør
identifiseres og vurderes før
prosjektet besluttes og
iverksettes. I samfunnsøkonomiske analyser skal miljøkonsekvensene i prinsippet
tas med på lik linje med
andre konsekvenser. Men
det er ikke alltid at dette
skjer på en god måte. Det
kan være vanskelig å forutsi
hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen, enn si å
kvantifisere og eventuelt
prissette virkningene. I
mange tilfeller undervurderes eller ignoreres miljøkonsekvensene.
Concept har behandlet miljøspørsmål i tilknytning til
investeringsprosjekter i en
rekke tidligere publikasjoner.

Vi ønsket denne gangen å
samle flere bidrag om temaet investeringsprosjekter
og miljøkonsekvenser, for å
vise noe av bredden i dette
fagfeltet, dets ulike metoder
og anbefalinger, og med
eksempler fra flere sektorer.
Vi presenterer nå en antologi med bidrag fra 16 av landets fremste forskere og
eksperter på miljø- og pro-

sjektanalyse. Gjennom bokens kapitler presenteres og
diskuteres ulike metodiske
tilnærminger – det handler
både om verdsettingsmetoder for å måle betalingsvillighet for miljø, og alternative
tilnærminger til den tradisjonelle nytte-kostnadsanalysen.
Det er eksempler fra ulike
sektorer som transport,
bygg, olje og energi.

Concept-rapporter om miljøkonsekvenser
Nr. 22 om miljø og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Nr. 24 om markedsorienterte styringsmetoder i
miljøpolitikken
Nr. 27 om diskonteringsrenten på lang sikt
Nr. 29 om investeringers levedyktighet
Nr. 37 om bruk av karbonpriser
Nr. 38 om håndteringen av ikke-prissatte virkninger i
samfunnsøkonomisk analyse.
Nr. 48 antologi med bidrag fra 16 forskere (NY)
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Investeringsprosjekter og miljøet forts.
Redaktører for antologien er
professor emeritus ved Norges handelshøyskole Kåre P.
Hagen og forskningssjef for
Concept, Gro Holst Volden.
Alle enkeltbidrag står for forfatternes regning. Målgruppen

for boken er både studenter,
konsulenter og ansatte i offentlig sektor.
Boken inngår som nr. 48 i
Concept-rapportserien, og
som alle andre rapporter i

serien er den fritt nedlastbar
fra våre nettsider:
www.ntnu.no/web/concept/
concept-rapportserie

Redaktørene for boken,
professor emeritus ved
Norges handelshøyskole
Kåre P. Hagen og forskningssjef for Concept, Gro
Holst Volden.

Innholdsfortegnelsen
Kåre P. Hagen og Gro Holst Volden: Innledning og oversikt over
boken
DEL 1 VERDSETTING AV MILJØ SOM FELLESGODE
1.

Ståle Navrud: Miljøverdsetting. Verdsettingsmetoder og
verdioverføring

2.

Liv Osland: Verdsetting av lokale miljøgoder ved bruk av
hedoniske priser

3.

Kristin Magnussen: Verdsetting av naturkapital og økosystemtjenester

4.

Brita Bye: Samfunnsøkonomiske kostnader fra utslipp av
klimagasser

DEL 2 HÅNDTERING AV MILJØPROBLEMER PÅ NOEN
UTVALGTE OMRÅDER
5.

Snorre Kverndokk: Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken

6.

Harald Thune-Larsen: Klimaproblemer og bærekraftig
transport

7.

Aud Tennøy: Forholdet mellom klimamål og praktisk politikk
i byområdene

8.

Knut Einar Rosendahl: Miljøgevinster av å subsidiere fornybar
energiteknologi

9.

Igor Sartori og Inger Andresen: Klimaeffekten av bygninger

10.

Jostein Lillestøl: Risiko, sårbarhet og beredskap ved oljeutslipp

11.

Steinar Strøm: Kraftlinjer i Hardanger

DEL 3 VELFERDSMESSIGE TILNÆRMINGER TIL
MILJØPROBLEMENE
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12.

Fred Wenstøp: Flermålsanalyse som alternativ til nyttekostnadsanalyse

13.

Iulie Aslaksen: Anvendelse av føre-var-prinsippet i
klimadebatten

Kostnadsestimering i de store statlige
etatene – ny arbeidsrapport
Kostnadskontrollen i de statlige etatene som omfattes av
KS-ordningen blir stadig
bedre. I dag har om lag 8 av
10 prosjekter en sluttkostnad
som er under kostnadsrammen. En av årsakene til dette
er at kostnadsestimatene er
blitt bedre og mer realistiske.
Men hvordan er egentlig praksis når det gjelder estimeringsarbeidet i de ulike etatene –
er det store forskjeller, og har
etatene noe å lære av hverandre?
I en arbeidsrapport utarbeidet
av Morten Welde og Olav
Torp fra Conceptprogrammet har vi sett på
praksis med kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse i
Statens vegvesen, Statsbygg,
Jernbaneverket og Forsvaret
(v/ Forsvarsmateriell). De fire
etatene er ansvarlige for majoriteten av prosjektene som
omfattes av KS-ordningen.
Hensikten har vært å gjøre en
overordnet kartlegging av
praksis og å peke på fellestrekk og forskjeller. Studien er
basert på en gjennomgang av
håndbøker og andre dokumenter samt intervju.
Gjennomgangen viser at det
er store likheter mellom etatene når det gjelder måten
kostnadsestimatet utarbeides
på. Alle etatene benytter stokastisk kostnadsestimering
hvor usikkerheten i de ulike
elementene estimeres gjennom gruppeprosesser. Metodene som benyttes er i all
hovedsak i tråd med internasjonal beste praksis.

har ansvaret for estimeringsprosessen og hvem som utfører estimeringsoppgavene. I
Statens vegvesen gjennomføres usikkerhetsanalysen på
regionsnivå. I de øvrige er
ansvaret for dette sentralisert.
Videre bruker Statens vegvesen i større grad interne prosessledere og har bygget opp
egen intern fagkompetanse,
mens de øvrige etatene baserer seg mer på innleid kompetanse.
En annen forskjell er bruken
av grunnkalkyle. Statsbygg,
Forsvaret og Jernbaneverket
utarbeider en grunnkalkyle før
det gjennomføres en usikkerhetsanalyse, mens Statens
vegvesen etablerer grunnkalkylen og usikkerhetsanalysen i
en og samme (helstokastiske)
prosess.
Tilgang på erfaringstall for
kostnad er viktig for utarbeidelse av gode estimat. Etatene
har de senere årene lagt ned
mye arbeid i utvikling av databaser som gir kostnadstall
basert på kontraktspriser og
ferdige prosjekt ned på et
svært detaljert nivå. For Forsvaret er dette noe mer krevende da mye av materiellet
man kjøper inn må utvikles
spesifikt.
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Rapporten gir enkelte generelle råd
til estimeringsprosesser. Det er
viktig å ikke bare
bruke prosjektinterne ressurser i
usikkerhetsanalysen. Det har vist
seg at det ofte er
krevende å få nettopp de interne
ressurspersonene
til å sette av tid. En
må derfor planlegge godt og sette av
nok tid og ressurser til forberedelse
av gruppeprosessen.
Denne studien har fokusert på
estimat i forkant av KS2. Men
alle etatene oppgir at de tidlige kostnadsestimatene, dvs.
fra KVU/KS1 er en utfordring.
Dette ser vi nærmere på i en
annen studie som vil bli publisert til høsten.
Rapporten kan lastes ned fra
Concepts nettside her
www.ntnu.no/web/concept/
arbeidsrapporter Vi viser også
til Concept temahefte nr. 4
om kostnadsestimering og nr.
6 om prosessen for usikkerhetsanalysen. www.ntnu.no/
web/concept/concepttemahefter

Det er også enkelte forskjeller. Etatene er noe ulikt organisert i forhold til hvem som
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”Det er rett og
slett et påfallende
sprik mellom hvor
omfattende og
uttalte målene for
samlokalisering er i
forkant av
prosessen, og hvor
lite forskning som
er gjort på å måle
effektene i

Samlokalisering i nytt bygg – hvilke
gevinster kan oppnås?
Begrepet samlokalisering brukes om forskjellige typer av
lokaliseringsvalg og flytteprosesser, på ulike nivå og med
ulike hensikter. Et overordnet
mål i de aller fleste prosjekter
er allikevel å skape bedre
vilkår for interaksjon og samarbeid mellom mennesker.
Dette kan gi faglige gevinster i
form av bedre koordinering
og økt kunnskap og innovasjon. I tillegg kommer mulige
økonomiske og driftsmessige
besparelser.
Statlige byggeprosjekter har
ofte ambisiøse mål om synergier og samlokaliseringsgevinster for virksomhetene i bygget. Men i den samfunnsøkonomiske analysen håndteres
slike effekter vanligvis som
ikke-prissatte, det er ofte
dårlig forklart hvordan de skal
realiseres, og det henvises
sjelden til studier som dokumenterer effektene. Likevel er
det ofte snakk om mange
«plusser», og de tillegges stor
vekt av beslutningstakerne.
Concept ønsket å se nærmere
på hva litteraturen sier om
potensialet for samlokaliseringsgevinster. Seniorforsker
Morten Hatling fra SINTEF
har vært prosjektleder for
studien.

ettertid.”

Dårlig dokumenterte
effekter

(Morten Hatling,

«Vi søkte veldig bredt, etter
mange typer gevinster av samlokalisering, og vi definerte
samlokalisering bredt; å flytte
inn i samme rom; samme etasje; samme bygg; felles campus
etc. I tillegg til den fysiske
dimensjonen så vi også på det
organisatoriske – samlokalise-

SINTEF)
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ring skjer jo ofte i sammenheng med at enheter slås sammen» forteller Hatling.
Litteraturgjennomgangen omfattet både offentlig og privat
sektor, og både norsk og internasjonal litteratur.
Og hva fant dere?
«Det korte svaret er at vi fant
veldig få relevante studier. Det
er rett og slett et påfallende
sprik mellom hvor omfattende
og uttalte målene for samlokalisering er i forkant av prosessen, og hvor lite forskning
som er gjort på å måle effektene i ettertid. Mange av effektene kan være godt begrunnet
i teorien, men empiriske studier er nesten fraværende.»
Hatling forteller videre at de
studiene som finnes er enten
på by-/klyngenivå og handler
om agglomerasjonseffekter,
eller de ser på fysisk nærhet
mellom personer i små team.
Derimot er det gjort langt
mindre på virksomhets- eller
campusnivå, særlig når det
gjelder økonomiske effekter.
Blant de studiene som finnes
er Concept’s egne etterevalueringer, av Svinesund kontrollstasjon, som skulle samlokalisere politi, tollvesen og vegvesen; Svalbard forskningspark
som skulle samle en rekke
FoU-aktører i Longyearbyen,
og Høgskolen i Østfold som
samlet alle høgskolens enheter
i Halden. Ingen av de tre prosjektene hadde realisert de
ønskete effektene fullt ut.

Effektene kommer ikke
av seg selv
«I mange tilfeller kan en få
inntrykk av at faglige og øko-

nomiske synergier er en bieffekt man håper vil oppstå,
men at det egentlige målet
med byggeprosjektet er et
annet. I slike tilfeller er det
ren flaks hvis gevinstene blir
realisert», sier Hatling.
I hvilken grad man lykkes avhenger av både ledelsesmessige, organisatoriske og kulturelle forhold. Ikke bare fysisk
men også kognitiv og organisatorisk avstand påvirker kontakt og samarbeid. Det finnes
eksempler på medarbeidere i
samme bygg, og endog samme
etasje, som ikke har noen
kontakt, mens kommunikasjonen med kollegaer på andre
siden av kloden kan foregå
utmerket per epost og telefon. Potensialet for å få gevinster av fysisk samlokalisering
avhenger dermed sterkt av
hvem man samlokaliserer (fag
og funksjon), og av forhold
som åpenhet og kultur for
deling av informasjon. Noe
som i sin tur ofte krever aktiv
ledelse, insentiver og organisatoriske tiltak.

Seniorforsker Morten Hatling fra SINTEF har vært
prosjektleder for studien
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Samlokalisering i nytt bygg forts.
Krevende, men viktig
forskningsfelt
Forskere konkluderer ofte
med at det er behov for mer
forskning. I dette tilfellet er
det liten tvil om det. Det er
behov for både flere casestudier, og ikke minst metastudier eller følgestudier som kan
følge mange prosjekter over
tid. Videre er mangelen på
felles metodikk og målekriterier tydelig fra litteraturgjennomgangen – det må defineres
målbare mål for effektene,
som både kan brukes som
styringsverktøy underveis og
kan følges opp av forskere –
før, underveis og etter.

ningsfelt. Det tar gjerne lang
tid å realisere effektene. På
kort sikt kan det være mye
støy, for eksempel ved at
noen er misfornøyd med å
måtte flytte. Organisasjonen
som skal realisere effektene er
hele tiden i endring, og det
samme er verden omkring –
for eksempel er det grunn til
at tro at både økende digitalisering og økt grad av spesialisering i arbeidslivet har betydning for hvor nyttig det er
med fysisk samlokalisering.
Rapporten kan lastes ned fra
Concepts nettside og leses
her: www.ntnu.no/web/
concept/arbeidsrapporter

Samtidig påpeker Hatling at
dette er et krevende forsk-

Årsrapporten for 2015 ute på
nett
Concept-programmets årsrapport for 2015 er nå tilgjengelig. Årsrapporten redegjør for
resultatene i forhold til de mål
og styringsparametere som er
satt av Finansdepartementet i

departementets gjennomføringsbrev til programmet.
Årsrapporten finnes her
www.ntnu.no/web/concept/
arsrapport

Utlysning av evalueringsoppdrag
Concept har så langt etterevaluert 16 prosjekter som har
gjennomgått ekstern kvalitetssikring og som nå er ferdigstilt
og satt i drift. I 2016 skal vi
evaluere ytterligere tre prosjekter. Vi baserer oss dels på
evaluering ved bruk av egne
forskere og dels på bruk av

andre miljøer. Det er nå lyst
ut et evalueringsoppdrag på
Doffin, det gjelder to parseller
på E6 Østfold som skal evalueres samlet. Søknadsfrist er
4. juli.
Utlysningstekst og nærmere
opplysninger finnes på
www.doffin.no.
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Programleders hjørne. Professor Knut Samset

Autoritære fremskrivninger mellom virkelighet
og visjon
Om hestemøkk, klimagass og rent vann
På midten av 1800-tallet ble
en gruppe planleggere utfordret til å tenke langsiktig om
utviklingen av New York, som
da var i rask vekst. 1 Hvor
stor vil byen være
om 100
år? Nesten alle
mente at New
York da ikke ville
eksistere. Byen
vokste for fort.
Det avgjørende
problemet, som
alle var enige i,
gjaldt transportsystemet. De hadde
regnet seg frem til,
befolkningsveksten
tatt i betraktning,
at byen da ville ha
behov for 160 000
hester for å løse
transportoppgavene. Det som allerede den
gangen var et stort miljøproblem ville i så fall bli uoverstigelig. Hestene ville produsere mer enn 2000 tonn møkk
daglig og gjøre byen ubeboelig.
Man ville ikke greie å få elendigheten ut av byen. Gatene
ville bli ufremkommelige, flueplagen uutholdelig og det ville
oppstå dødelige epidemier.

Byen vokste for
fort. De hadde
regnet seg frem til,
befolkningsveksten
tatt i betraktning,
at byen da ville ha
behov for 160 000
hester for å løse
transportoppgavene.

Så sent som i 1889 ble verdens første internasjonale
konferanse om byplanlegging
avholdt i New York. Hesteproblemet ble det dominerende temaet. Konferansen ble
avbrutt etter bare tre dager
fordi delegatene ga opp, det

1
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Dette er en mye omtalt historie kjent som
«The horse manure problem», blant annet
beskrevet i boken Supereconomics (Levitt og
Dubner, 2009)

fremkom ingen gode forslag til
hvordan problemet kunne
løses.
Men planleggerne tok feil.
Feilen de gjorde var å ta utgangspunkt i et fremtidsbilde
som bare var basert på å
fremskrive èn eksisterende
trend. De så dermed implisitt

trukket av hester avviklet.
Bilen ble som vi vet tatt imot
med entusiasme, men paradoksalt nok først og fremst
som løsningen på et miljøproblem. Ikke bare ble byene
nå mer levelige, men det ble
også færre ulykker i trafikken.

New York 1870. Hestedrevet sporvogn

bort fra muligheten for at
endringer kunne skje i årene
fremover. Men akkurat det
viste seg å være tilfellet. Problemet forsvant av seg selv
uten politiske tiltak eller offentlig regulering.
Det kom som resultat av et
teknologisk gjennombrudd,
det vil si oppfinnelsen av forbrenningsmotorer og biler.
Ved århundreskiftet, bare et
tiår senere, var det mer enn
1000 bilprodusenter i USA.
Det var små fabrikker og
verksteder med oppfinnsomme entreprenører som konkurrerte om små markedsandeler. Allerede i 1912 var det
flere biler enn hester i New
York, og fem år senere ble
den siste sporvognen som var

Hestene var uforutsigbare og
ble lett skremt opp i et hektisk bymiljø. Folk kunne bli
trampet ned, sparket, eller
bitt. Barn var særlig utsatt.
Dødsrisikoen i trafikken den
gangen var langt høyere enn
den er i moderne storbyer i
dag.

Teknologisk innovasjon
Forbrenningsmotoren og privatbilen kom altså som en
overraskelse for de fleste,
fordi den representerte en
type overskridende teknologi
som kastet om på tidligere
forestillinger. Et samfunnsproblem ble løst. Men ikke permanent, for det viste seg jo
raskt at også privatbilene representerer et stort miljøproblem. Mange mener i dag,

2016, nr. 2

Programleders hjørne forts.
også politikere og eksperter,
at løsningen ligger i å innføre
restriksjoner på bruk av privatbiler og annen transport.
Men da gjør de kanskje i prinsippet samme feil som planleggerne gjorde 150 år tidligere,
ved å fremskrive eksisterende
trender, og se bort fra mulighetene som ligger i videre
teknologisk innovasjon.
Antakelig er store samfunnsmessige endringer mer forutsigbare i dag, fordi den teknologiske utviklingen går mye
raskere, og fordi markedet
reagerer langt hurtigere på
nyvinninger enn tidligere. Dagens miljøproblem er klimagassutslippet, som kan få langt
mer alvorlige og vidtrekkende
konsekvenser enn hestemøkk
den gangen. Men trolig står vi
midt oppe i noe som kanskje
er en ny teknologisk faseovergang i transportsektoren, og
allerede nå har markedet tatt
imot de første eksemplarer av
biler som ikke slipper ut CO2,
men ren vanndamp. Mye tyder
på at dette kan være en overskridende teknologi, som vil
skape nye markeder og verdikjeder, som eventuelt endrer
eller undergraver eksisterende
sådanne.

Komplekse prosesser

medisinsk kirurgi til å gjennomføre presisjonsinngrep, i
industrien til å skjære materialer, i forbrukerelektronikk
blant annet til datalagring, og i
underholdningsindustrien til
avspilling av musikk og film,
for å nevne noe. Men forskningen førte også til utvikling-

Teknologisk og industriell
utvikling, og konsekvensene
det fører til i samfunnet, medfører komplekse prosesser
med tilbakeføringssløyfer og
overraskelser som ikke lett
kan forutsies. At ideer oppstår
og raskt resulterer i
overskridende teknologi
En overskridende teknologi skaper
hører til sjeldenhetene.
et nytt marked og nye verdikjeder,
Mer vanlig er det at uteventuelt endrer eller undergraver
viklingen skjer gradvis, og
eksisterende sådanne
bygger på systematisk
innsats i form av forskning og utvikling.
en av lysemitterende dioder.
Konsekvensene av slike proDe er i dag i ferd med å ersesser illustreres godt med
statte de fleste andre former
utviklingen av laserteknolofor lyskilder fordi de har radigien. Albert Einstein la det
kalt lavere energiforbruk og
teoretiske grunnlaget og fikk
svært mye lengre levetid.
Nobelprisen i fysikk for dette i
Dette er åpenbart en over1921. Men det tok flere tiår
skridende teknologi og de
før laseren ble oppfunnet, og
samfunnsmessige konsekvenførst i 1960 kom den første
sene bare på dette ene områprototypen. Det førte til ny
det er enorme. Edison lanserforskning i flere retninger som
te glødelampen til erstatning
har åpnet opp for anvendelse
for elektriske buelamper, som
på mange områder. Det starvar svært kraftkrevende. Opptet med vitenskapelige måleinfinnelsen fikk den gangen bestrumenter. I dag finnes lasetydning kanskje først og
ren i våpenteknologi for å
fremst for produktiviteten,
markere mål og styre missiler,
fordi man fikk bedre lys og
i telekommunikasjon ved bruk
mer produktiv tid gjennom
av optiske fibre for å oppnå
døgnet. Da lysstoffrørene
høyere overføringskapasitet, i
kom ble denne effekten for-

Trolig står vi midt
oppe i noe som
kanskje er en ny
teknologisk
faseovergang i
transportsektoren, og
allerede nå har
markedet tatt
imot de første
eksemplarer av
biler som ikke
slipper ut CO2,
men bare ren
vanndamp.

Laserteknologien fasinerer og finner stadig nye anvendelsesområder
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Programleders hjørne forts.
sterket. Men med LEDteknologien som først har
slått gjennom i våre dager, er
strømforbruket som går til
belysning redusert så mye at
det får store positive konsekvenser på kraftforbruket på
landnivå. Edisons glødelampe
er ikke lenger bare utdatert,
den er nå forbudt å selge innenfor EU-området fordi den
er en versting når det gjelder
energiforbruk.

samtidig er

En av de mest interessante
samfunnseffektene av LEDteknologien ser man allikevel
kanskje best på landsbygda i
fattige utviklingsland. En liten
enhet med solcelle, batteri og
lysdiode, som vi her hjemme
kjøper for mindre enn en tier
og bruker til å pynte opp i
hagen, kan bety en revolusjon
i en landsens hytte i Afrika
som ikke har tilgang til elektrisitet. Den er noe mange har
råd til å kjøpe og som kan
forlenge den produktive delen
av døgnet for familiene med
flere timer.

mulighetene til å

Autoritære fremskrivninger

Mye av det som
har med
teknologisk
utvikling er
uforutsigbart. Men

forutsi endringer i
dag antakelig er
langt større enn for
hundre år siden,
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Poenget med disse eksemplene er at mye av det som har
med teknologisk utvikling er
uforutsigbart. Men samtidig er
mulighetene til å forutsi endringer i dag antakelig er langt
større enn for hundre år siden, nettopp fordi de teknologiske nyvinningene kommer så
raskt at det blir lettere å se
sammenhenger og trender.
Dette er noe av et paradoks
og gjør at planlegging i dag, i
enda større grad enn tidligere
bygger på fremskrivning av
eksisterende trender. Det
benyttes i stor grad simuleringsteknikk, og modellene får
økt troverdighet etter hvert
som de blir mer omfattende
og avanserte. Det mangler

ikke på antall parametere,
mengden av erfaringsdata og
tilbakeføringssløyfer som inngår. Men i prinsippet representerer de fremdeles trendfremskrivning. Og støter samtidig
mot et helt grunnleggende
epistemologisk problem som
ikke kan løses.

tive og det preskriptive. Eller
det faglige og det politisk begrunnete. Dette gjør KSordningen til et ekstremt interessant laboratorium for
forskning av denne typen.
Ordningen har i bunn og
grunn som mål at beslutningstakerne skal ta de riktige valgene. Det vil si valg som resulterer i kostnadseffektive løsninger og langsiktig positiv
nytte.

Sosiologen Ottar Brox uttrykte problemet på denne enkle
og elegante måten: Det grunnleggende skillet mellom naturvitenskap og samfunnsvitenSiden starten i år 2000 har
skap er at enhetene i det førs232 prosjekter vært gjennom
te tilfellet følger naturlovene,
ordningen. 89 av disse har
men i det siste tilfellet kan
vært gjennom KS1. Om lag 30
tenke selv og gjøre sine egne
av de første er nå kommet så
valg. Det gjør at prosessene i det første
Det grunnleggende skillet mellom
tilfellet i prinsippet er
naturvitenskap og samfunnsvitenforutsigbare, men ikke
skap er at enhetene i det siste tilfelde som gjelder samlet kan tenke selv og gjøre sine
funnsspørsmål. Det
egne valg
betyr igjen at prediktiv
planlegging i prinsippet
har helt klare begrensninger
langt at de er tre år eller mer
på mange områder, der det
inne i driftsfasen, og derfor
handler om å forutsi menneskan evalueres. 16 av disse er
kelig adferd, politiske beslutevaluert. Resultatene av de
ninger, og ikke minst teknoloførste evalueringene finner
gisk innovasjon – som fra tid
man her: http://concepttil annen resulterer i overskrieval.ivt.ntnu.no/
dende endringer.
Med flere prosjekter blir det
Motsatsen til det prediktive er
bare mer og mer spennende.
det preskriptive. Det vil si å
Et av mange spørsmål som vi
sette seg mål og deretter
må finne svar på er om det er
planlegge hvordan man skal
de autoritære fremskrivningekomme dit. Eller å ta utgangsne som vinner frem…
punkt i visjonen istedenfor
Med andre ord det vi kaller
trendene. Dette er grenselanstiavhengighet. Historien viser
det mellom politikk og planat de ikke alltid gir det beste
legging. Erfaring viser at polisvaret.
tikken kan være autoritær på
.. eller om det er visjonene.
mange områder. Men det kan
også planleggingen. Fremskrivninger har stor overbevisningskraft og kan lett bli autoritære.
De store investeringene innenfor KS-ordningen er et
minefelt for å teste ut grenseoppgangen mellom det predik-

UKES-konferansen, april 2016
Den britiske evalueringsforeningen, UK Evaluation Society
(UKES) arrangerer hvert år en
konferanse for medlemmer og
andre evalueringsinteresserte.
Concept-forskere deltok for
første gang på årets UKESkonferanse, sammen med nær
200 andre, både konsulenter,
forskere og bestillere av evalueringer. I tillegg til over 40
foredrag var det en poster
session, hvor blant annet Concepts arbeid med etterevaluering av norske investeringsprosjekter ble presentert.
Ett av konferansens hovedtema var å bygge evalueringskultur. Det er fortsatt for mange
tiltak som ikke evalueres – og
for mange evalueringer som
ikke blir brukt i læring. Mange
av foredragsholderne delte
erfaringer om dette, både fra
offentlige og private organisasjoner. Blant annet fortalte
Steven Finch fra Department
for Transport om hvordan
denne sektoren, som tidligere kun har hatt kultur for å
utrede i forkant, nå har tatt
grep og legger opp en strategi for etter-evaluering.

res utredninger og evalueringer på de fleste områder.
Samtidig er evalueringsbegrepet nokså flytende, og evalueringsfunksjonen lite profesjonalisert sammenlignet med
land som har egne utdanningstilbud og sertifiseringsordninger for evaluatorer.
Et annet tema som mange
berørte var kompleksitet.
Hvordan måle effekter når
evalueringsobjektet er et
komplekst system, og sammenhengene er ikke-lineære,
med «tipping points» og stiavhengighet. Stadig flere evalueringer, for eksempel på miljø-/
klimaområdet og teknologisk
innovasjon, må forholde seg til
dette. På den annen side får
man stadig flere datakilder,
herunder «Big data», som gir
nye muligheter. I England er
det nylig etablert et forsk-
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ningssenter som skal studere
nettopp evaluering av
kompleksitet.
Til slutt var etikk i evaluering
et sentralt tema. Det kom
frem at ikke alle er sitt ansvar
bevisst – mange bestillere
mener at etikk er evaluators
ansvar, mens evaluatorer mener det er kun bestillers ansvar. Den britiske evalueringsforeningen utarbeider veiledning for god bruk av evaluering, som blant annet fokuserer på etikk i alle ledd – veilederen finnes her:
www.evaluation.org.uk/
images/ukesdocs/
UKES_Guidelines_for_Good_
Practice_January_2013.pdf
Du kan lese mer om UKES og
konferansen her:
www.evaluation.org.uk/

Claus Rebien og Kim Forss
presenterte det de mener
kjennetegner en skandinavisk
evalueringskultur. Politikken i
våre land er tungt fundamentert i kunnskap, og det gjø-

NETLIPSE – nyttig internasjonalt nettverk
I Europa bevilger myndighetene store summer til nye infrastrukturprosjekter som implisitt skal bidra til økonomisk
utvikling. Mange av prosjektene er svært store, komplekse
og krever innovative løsninger.
NETLIPSE står for Network
for the dissemination of

knowledge on the management and organisation of large
infrastructure projects in Europe. Tiltaket startet som et
forskningsprosjekt finansiert
av EU for 10 år siden. Det er
siden videreført primært som
et nettverk som skal sikre
læring og erfaringsoverføring
på tvers av sektorer og land.
Alle som jobber profesjonelt

med store infrastrukturprosjekter kan bli medlemmer,
både fra forskning, offentlige
og private virksomheter. Målet er å bli bedre prosjekteiere
og skape økt samfunnsnytte.
På nettverksmøtet i London i
april deltok to forskere fra
Concept, sammen med om lag
60 andre fra 13 land. Pro-
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Nyhetsbrev

Professor Bjørn Andersen fra NTNU

NETLIPSE forts.
grammet var viet
«utfordringer innen infrastruktur», og mange av presentasjonene var ved prosjektledere og prosjektansvarlige som
brukte konkrete prosjekter
som eksempler, som høyhastighetsbanen mellom Stockholm og Göteborg, Manchester Metrolink, ny
jernbanestasjon i
Wien, jernbaneutbygging i NordItalia, og utbygging
av Kings Cross
jernbanestasjon.
Siden NETLIPSE er
et lukket nettverk
var diskusjonene og
erfaringsutvekslingen mer åpen enn
den ville vært på en
tradisjonell konferanse.
Det var flere tilba-

kevendende temaer. Håndtering av interessenter var ett.
Miljøhensyn et annet. Dessuten viktigheten av en effektiv
byggherreorganisasjon. En
kom også inn på reformer og
utprøving av nye måter å organisere transportsektoren på,
noe ikke minst Storbritannia
har erfaringer med de siste 30
årene. I noen land synes motivasjonen for ulike organisasjons- og kontraktsformer å
handle om et ønske om å
redusere belastningen på
statsbudsjettet, mer enn å
sikre effektiv prosjektgjennomføring. Det ble bl.a. pekt
på noen risikofaktorer ved
etableringen av selskaper
utenfor statsbudsjettet, som
kan ta opp store lån og operere uten at staten verken kan
styre prosjektvalg eller sikre
kostnadskontroll. Network

Rail ble av den grunn til slutt
satt under statlig administrasjon og ble etter hvert en
egen etat underlagt Department for Transport.
I Norge har transportsektoren vært relativt konservativ
når det gjelder organisering og
kontraktsformer, men prosjektet «Ferjefri E39» ser på
en rekke alternativer, som ble
presentert av Bjørn Andersen
fra NTNU. Utredningen av
mulig «Ferjefri E39» vakte for
øvrig oppsikt, og NETLIPSEdeltakerne ytret et ønske om
å bli orientert om prosjekts
utvikling på et senere møte.
Medlemskap i NETLIPSE er
gratis, men man må kunne
dokumentere involvering eller
studier av store infrastrukturprosjekter. Internettadressen
er http://netlipse.eu/

Mernytte av transportinfrastruktur – et hett
tema innen fagmiljøene
Økonomiske ringvirkninger, eller «mernytte» av transportinfrastruktur, har vært mye diskutert de
senere årene – både blant lobbygrupper som ønsker at deres prosjekter skal fremstå som lønnsomme, og blant transportøkonomer. Dagens metodikk for samfunnsøkonomisk analyse fokuserer
på direkte nyttevirkninger av prosjektene, som tidsbesparelser og ulykkesreduksjon, mens den
politiske begrunnelsen for større transportinvesteringer gjerne er knyttet til andreordens-effekter
som økonomisk utvikling. Tradisjonelt har man ment at den direkte brukernytten gir et rimelig
godt uttrykk for den samlede nytten, men det stilles nå spørsmål ved dette, og stadig flere forsøker å beregne såkalt mernytte, gjerne som et påslag på den direkte nytten.
Denne våren har Concept deltatt på to faglige seminarer med mernytte som tema. Disse omtales
under.

Statens vegvesen – seminar om mernytten av ferjefri E39
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E39 knytter vestlandskysten
sammen fra Kristiansand til
Trondheim. Til tross for at
enkelte kaller den for
«gullkysten», har E39 stedvis
svært dårlig standard, utfordringer med ras og hele åtte
fjordkrysninger med ferjesamband. Reisetiden fra Trond-

heim til Kristiansand er på
hele 21 timer, som er langt
høyere enn avstanden skulle
tilsi.
I 2010 fikk Statens vegvesen i
oppdrag av regjeringen å utrede hvordan fjordkrysninger
kan skje på denne strekningen,
og hva de økonomiske virk-

ningene vil være . Herunder
skulle et eget delprosjekt se
nærmere på mernytte. En
rekke forskningsmiljøer har
gjennomført studier av mernytte på oppdrag fra Fergefri
E39-prosjektet, og disse presenterte sine foreløpige konklusjoner på seminaret, som

Statens vegvesen - seminar om mernytte forts.
fant sted 7. mars på Gardermoen.
Forskningsmiljøene hadde noe
ulike tilnærminger, og de
kvantifiserte resultatene varierte ganske mye. Mens en
studie fra SNF og en annen fra
BI begge ga svært høy mernytte, kom de fleste andre studiene til mer edruelige resultater.
Det var likevel rimelig stor
grad av enighet om at mernytte kan oppstå, hvis man kobler
sammen større bo- og arbeidsmarkedsregioner, og der
hvor det finnes næringsliv med
komplementære egenskaper.
Derimot vil effektene være
neglisjerbare i områder der
det bor få mennesker, og det
er lite sannsynlig at mernytte
vil gjøre ulønnsomme prosjekter lønnsomme.
Konferansen ble fulgt opp
med en workshop for inviterte deltakere dagen etter og
Statens vegvesen konkluderte

med at en hadde fått mange
verdifulle bidrag. Vegvesenet
vil nå fortsette sin forskningsinnsats med sikte på å komme
frem til en omforent metodikk
som kan gi mer konsistente
resultater av analysene.
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ne, ligger ute på Statens vegvesens nettside:
www.vegvesen.no/
vegprosjekter/ferjefriE39/
Nyhetsarkiv/konferanse-omberegning-av-mernytte-isamferdselsprosjekter

Concept mener at kostnadssiden også har en viss betydning. Den estimerte kostnaden har økt betydelig på få år
og i fagetatenes forslag til ny
NTP, som ble lagt frem i vår,
er den oppe i 39 milliarder
kroner. Det vil kreve mye
mernytte – og tradisjonell
nytte – for å rettferdiggjøre
en slik ressursinnsats. De
fleste studiene antar at prosjektet skal finansieres over
statsbudsjettet. Hvis en velger
en stor andel bompengefinansiering vil det spise opp deler
av trafikantnytten, og også
mernytten.
Alle presentasjonene fra seminaret, og de fleste utredningeIllustrasjoner fra Statens vegvesen

NECTAR-workshop om mernytte i Molde
19.-20. mai ble det holdt et
møte i regi av Network on
European Communications
and Transport Activities Research (NECTAR) i Molde.
NECTAR ble opprettet i 1992
og har som mål å fremme
samarbeid mellom transportforskere på tvers av land og å
spre informasjon om ny transportforsking. Det arrangeres
inntil to årlige møter og en
større konferanse annethvert
år. Nettverksmøtet i Molde
var viet temaet mernytte.
Mye av metodeutviklingen for
beregning av netto ringvirkninger er hentet fra Storbritannia. Der behandles tre
typer mernytte: Agglomerasjonseffekter, effekt på produksjon i markeder med ufullkommen konkurranse samt

skatteinngang som følge av
arbeidsmarkedseffekter. Som
det fremkom på seminaret gir
slike virkninger normalt utslag
kun i prosjekter med stor
brukernytte som for eksempel
den nye jernbanen Crossrail i
London eller i høyhastighetsbaner. I Kina har man bygget
hele 19.000 kilometer høyhastighetsspor i løpet av ni år,
noe som har dannet grunnlaget for såkalte superbyer hvor
opptil 100 millioner mennesker kan bo og arbeide innenfor én times reisetid. Det vil
være mye å lære av slike eksperimenter på lengre sikt.
Sammenliknet med internasjonale megaprosjekter blir de
fleste norske veg- og jernbaneprosjektene små, og de
knytter sjelden store befolk-

ningskonsentrasjoner sammen.
Transportetatene og forskningsmiljøene må likevel
sørge for at de metodene
som benyttes er i tråd
med internasjonal beste
praksis.
Myndighetene i Norge er
imidlertid ofte opptatt av
andre typer andreordenseffekter enn det som
måles ved lønnsomhet,
som for eksempel befolkningsutvikling og sysselsetting i en bestemt region.
Morten Welde fra Concept, presenterte, sammen
med forskerne Eivind Tveter
og James Odeck, ny forskning
om effekten av ferjeavløsningsprosjekter på trafikk og
befolkning, som vil være nyttig
i en slik sammenheng.

Seminaret ble holdt i vakre Molde
(foto: Høgskolen i Molde)
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Det 7. internasjonale Concept-symposiet om overordnet
prosjektstyring 7. – 9. September 2016
Årets symposium er det syvende i rekken, og arrangeres
denne gangen på det tradisjonsrike Sola Strandhotell
ved Stavanger. Som tidligere
år er symposiet en møteplass
for aktører knyttet til KSordningen, det vi si fra departementer, etater, kvalitetssikringsmijøene og akademia,
men også med betydelige
internasjonale innslag. Finansdepartementet er vertskap og
NTNU ved Conceptprogrammet arrangør.
Årets programkomité, der
noen av de fremste fagfolkene
på dette området er representert, har lagt opp til et
interessant program. Det
dreier seg om hvordan overordnet styring og kvalitetssikring av prosjekter foregår i
andre land, og status når det

gjelder noen av de største
prosjektene i Norge og internasjonalt. Det er et prinsipp at
det faglige i foredragene skal
være knyttet opp mot og
illustrert i forhold til aktuelle
prosjekter. I september får vi
derfor presentert det siste
blant annet om Ringeriksbanen, Oslofjordkryssingen, E39
Trondheim-Kristiansand, Fehmarn Belt forbindelsen, og
Rijkswaterstaat. Det handler
om grønne investeringsprosjekter og vurdering av samfunnsnytte, finansieringsmodeller og før- og etterevaluering. Og vi får vite hvordan
British Petroleum gjør det i
tidligfasen når nye prosjekter
skal vurderes og utvikles. Og
mye mer.

se på ca. 100 deltakere betyr
det at nesten hver tredje deltaker holder foredrag, noe
som vi har erfart er en av
årsakene til at symposiene er
inkluderende og fungerer godt
som arena for kontaktskaping.
Les mer her http://
www.ntnu.edu/web/concept/
symposium-2016
Deltakelse krever invitasjon.
Ta kontakt med Carl Christian
Røstad vedrørende anmodning om invitasjon.

Carl Christian Røstad,
Concept Symposium Director
Tel: +47 92831650
E-mail: carl.c.rostad@sintef.no

I alt blir det 30 foredrag i tre
strømmer. Med en øvre gren-

Sola Strandhotell ved Stavanger
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Evalueringskonferansen 29.-30. september
Årets Evalueringskonferanse
holdes i Trondheim 29.-30.
september, med tema
«Evaluering som
redskap for
omstilling».
Konferansen er i
regi av Norsk
evalueringsforening og EVA
-Forum, og
denne gang i
samarbeid med
SINTEF som
arrangør. Flere
av Concepts
forskere er tungt involvert.

NTNU, Trondheim

sursinnsats på et mye tidligere
stadium. Deltakerne vil få
høre blant andre
statssekretær i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Paul Chaffey, DIFI-direktør
Steffen Sutorius, UDI-direktør
Frode Forfang og organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved
NTNU, fortelle om bruk av
evaluering i forbindelse med
omstilling. I tillegg til en rekke
foredrag som går nærmere inn

på digitaliseringsbølgen,
strukturreformer, det grønne
skiftet og andre omstillinger,
samt metodespørsmål i
evaluering. Det kulturelle
innslaget vil være et besøk på
Rockheim.
Påmelding til redusert pris
senest 1. juli. For mer info, se
http://
norskevalueringsforening.no/
evalueringskonferansen-2/

Både offentlig og privat sektor
er inne i store omstillinger, og
da er det viktig at evalueringer
ikke bare konstaterer hvordan
det gikk, men også brukes til å
klargjøre kursvalg og resRockheim

Andre aktuelle hendelser
Prosjekt
Prosjekt 2016 holdes i Oslo,
9. november, om “Prosjekter i
en ny økonomisk virkelighet”.
www.prosjektnorge.no/
index.php?subsite=prosjekt2016

Conceptprogrammet
NTNU
S. P. Andersens vei 5
7465 Trondheim
Programleder:
Professor Knut Samset
73594641
Forskningssjef:
Gro Holst Volden
95745565

NETLIPSE har nytt
nettverksmøte 24.-25. oktober i Torino. http://
netlipse.eu
ProjMan-konferansen
2016 holdes i Porto, Portugal,
5.-7. Oktober http://
projman.scika.org/
ICCPM og IACCM holder en
serie med internasjonale
rundebordskonferanser i
2016 over temaet kontrakter.
Les mer her: http://
www.roundtables2016.com/
Evaluering

F INN

OSS PÅ INTERNETT:

WWW.NTNU.NO/
CONCEPT

Den norske Evalueringskonferansen, se over

European Evaluation Society (EES) holder konferanse
26.-30. september 2016 i
Maastricht, Nederland.
«Evaluation Futures in Europe
and beyond. Connectivity,
Innovation and Use». http://
ees2016.eu/
Dansk Evalueringsselskab
holder konferanse 8.-10. september i Kolding. Tittelen er
«Evaluering og kompleksitet»
www.danskevalueringsselskab.
dk/
Transport
European Transport Conference 2016 holdes 5.-7.
okt. i Barcelona. https://
etcproceedings.org/
conference
Nationell konferens i
transportforskning holdes
18.-19. oktober 2016 på
Lunds Universitet. Se: http://
www.tft.lth.se/nationell-

konferens-i-transportforskning
-2016
hEART 2016 er et symposium for kvantitative transportforskere i regi av European
Association for Research in
Transportation. Det holdes i
Delft, Nederland, 14.-16. september 2016
www.heart2016.org/
NECTAR har to workshops
i høst: “Tourism and
transport”, Lugano, 29.sept-1.
okt, og «Transport infrastructures for better accessibility, equity and territorial
cohesion”, 20.-21. oktober i
Warsawa, http://www.nectareu.eu/
Bygg og anlegg
International Group for Lean
Construction (IGCL) holder
konferanse i Boston, USA 20.22. juli 2016. Tittel er “On the
brink of the Lean Revolution”.
www.iglc.net/

