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Sammendrag
Det teoribaserte evalueringsperspektivet retter fokus mot tiltakets underliggende logikk, og tilrettelegger for
evalueringer basert på et grunnleggende teoretisk rammeverk som utgangspunkt for etterfølgende empiriske
undersøkelser. Sentralt i denne evalueringstradisjonen står etableringen av en såkalt programteori; en
konseptuell modell av sammenhengen mellom tiltakets innsats og virkning, inkludert de underliggende
mekanismer som utløser effekter på kort og lang sikt. Programteorien omfatter både tiltakets endringsteori
(psykologiske og sosiale faktorer som utløser endring) og implementeringsteori (logiske årsakvirkningskjeder). Denne modellen danner så grunnlaget for utvikling av evalueringsdesign og valg av
analysemetoder.
Tilnærmingen skiller seg fra den eksperimentelle evalueringsmodellen når det gjelder inkludering av
kontekstuelle faktorer i evalueringsdesignet og håndtering av kausalitetsbegrepet:
 Teoribaserte evalueringer forventer ikke universell validitet, men erkjenner at det samme tiltaket vil
kunne gi ulike effekter i forskjellige situasjoner. En viktig del av evalueringen vil derfor være å
kartlegge de kontekstuelle faktorene som bidrar til tiltakets utfall, enten gjennom å forsterke
effektene (suksesskriterier) eller ved å hindre måloppnåelse (barrierer).
 Teoribaserte evalueringer betrakter kausalitet som en iboende, latent egenskap som kan aktiveres
under gitte omstendigheter. Kausalitet bestemmes derfor gjennom studier av årsakvirkningssammenhenger som grunnlag for å vurdere i hvor stor grad ulike faktorer bidrar til det
observerte utfallet.
Mens eksperimentelle evalueringer styres av vitenskapelig stringens og krav til intern validitet, er den
teoribaserte tilnærmingen i utgangspunktet metodenøytral og baserer metodevalget på evalueringens formål.
Dette gir fleksibilitet til å benytte den metodikken eller kombinasjonen av metoder som er best egnet til å
besvare forskningsspørsmålene i hvert enkelt tilfelle.
Anvendelse av en teoribasert tilnærmingen i evaluering av intelligente transportsystemer (ITS) i to konkrete
case-studier, har vi gitt oss nyttige erfaringer og utvidet kunnskapsgrunnlaget for innføring av slike tiltak i
transportsektoren. Den teoribaserte evalueringsmodellen kartlegger relevante årsak-virkningskjeder og finner
den kombinasjonen av innsats og kontekst som gir ønsket effekt. Dette omfatter forhold knyttet til blant
annet rammebetingelser, selve implementeringen, omgivelsene og ulike målgrupper. Kunnskap om eksterne
forhold som påvirker tiltaket har stor verdi for overførbarhet til fremtidige implementeringer av tiltaket.
Videre har den teoribaserte evalueringen vist seg å kunne frembringe relevant kunnskap også i situasjoner
hvor tiltaket er basert på umoden teknologi og ikke fungerer optimalt eller stabilt. Erfaringene fra ITSevalueringene viser at den teoribaserte fremgangsmåten er anvendelig, også i tilfeller hvor betingelsene for
bruk av tradisjonelle (eksperimentelle) evalueringsmetoder ikke er oppfylt. Dette gjør at man kan generere
relevant og nyttig kunnskap i tilfeller med begrensede evalueringsressurser og hvor muligheten til å foreta en
omfattende datainnsamling ikke er tilstede. Den teoribaserte evalueringen synes å ha sin styrke i evalueringer
med læringsperspektiv og kunnskapsbygging som formål og i evalueringer av komplekse tiltak hvor det
foreligger begrenset empiri om effekter og kausale årsak-virkningskjeder.
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Summary
The theory-based evaluation approach is driven by a conceptual model of how an intervention (or project) is
expected to operate. This model is referred to as the program theory, involving both the theory of change and
the theory of action, and thus representing the underlying logic of the intervention. The evaluation
assessment articulates and tests the assumed connection between the intervention and anticipated impacts, as
a mean to understand when and how a measure works. The main difference between theory-based
evaluations and conventional experimental designs concern the involvement of contextual matters and
determination of causality;
 The influence of contextual factors on results and outcome of the intervention is included in the
theory-based evaluation design, as it is acknowledged that potential barriers and success factors may
inhibit or enhance the impacts.
 The theory-based evaluation design has a mechanistic rather than counterfactual approach to
determining causality, by testing specific causal mechanisms in order to understand the contribution
of multiple causes to an observed outcome.
While the experimental designs are exclusively based on stringency and internal validity, the theory-based
approach define the appropriate designs in accordance to the evaluation purpose and relevant research
questions, facilitating a methodological flexibility to combine several designs and analysis techniques.
A theory-based framework for assessment of intelligent transport services has been developed and utilized in
two case studies, providing valuable methodological knowledge for impact assessment of highly innovative
and complex interventions. The theory-based approach has proven to beneficial in terms of addressing the
technology maturity issues of ITS and by developing the evaluation design in accordance with the evaluation
purpose and research questions of interest. The capacity to explain cause-effect relationships and the ability
to include contextual factors are particularly relevant as it contributes to applicable knowledge for future
transport strategies. The theory-based approach has proven to generate applicable knowledge also in
situations there the experimental model fails to provide evidence. The methodological flexibility contributes
to leverage the data samples and research material largely. Based on the experience with impact assessment
of ITS, the theory-based approach is suggested to be a beneficial when the evaluation purpose is to generate
knowledge in a formative learning perspective and in complex evaluations with limited empirical evidence
on causal relationships and impacts.
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1 Bakgrunn
Denne rapporten presenterer resultater fra pågående doktorgradsarbeid om evaluering av intelligente
transportsystemer av PhD-kandidat og forsker Lone-Eirin Lervåg ved SINTEF Teknologi og samfunn. Det er
lagt vekt på metodebeskrivelser og drøfting av hvordan det teoribaserte evalueringsperspektivet kan utvide
kunnskapsgrunnlaget for strategiske valg og beslutninger som påvirker utviklingen av fremtidens
transportsystem. Selv om dette arbeidet tar utgangspunkt i behovet for å kunne evaluere teknologiske tiltak
innenfor transportsektoren, vil erfaringene i stor grad være relevante for innovative og komplekse tiltak også
innenfor andre samfunnsområder.
Teknologiske nyvinninger er blitt og vil være et sentralt virkemiddel innenfor transportområdet i årene som
kommer. Transportsektoren føyer seg således inn i en rekke av samfunnsområder som står overfor
gjennomgripende endringer basert på mulighetene som ligger i digitalisering og anvendelse av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. Utviklingen av intelligente transportsystemer (ITS) er akselererende og har en
sterk transportpolitisk forankring. Vi er imidlertid fortsatt i en læringsfase hvor vi samler erfaringer om
hvordan de nye løsningene og tjenestene kan tas i bruk, og hvilke konsekvenser de har for vår
transporthverdag og samfunnet forøvrig. Mulighetsrommet er ikke ferdig utforsket, og vi trenger kunnskap
for å påvirke utviklingen i riktig retning. Evaluering av ITS-tiltak er derfor helt avgjørende i arbeidet med å
utvikle og oppnå gode og bærekraftige transportløsninger for fremtiden.
I denne rapporten drøftes det metodiske grunnlaget for ITS-evalueringer, og det gjøres rede for hvordan et
teoribasert evalueringsperspektiv kan frembringe ny og anvendbar kunnskap om ITS-tiltak. Innledningsvis
presenteres den teoribaserte evalueringsmodellen som et vitenskapelig alternativ og supplement til dagens
metodestyrte rammeverk. To teoribaserte fremgangsmåter blir presentert, og det gjøres rede for styrker og
begrensninger i den teoribaserte tilnærmingen. I neste kapittel gis en kort introduksjon av dagens rammeverk
for evaluering av veg- og trafikktiltak. Dette er basert på en lang tradisjon for bruk av (varianter av) den
eksperimentelle evalueringsmodellen. Denne tilnærmingen har imidlertid vist seg å medføre noen sentrale
metodiske utfordringer når den anvendes for ITS-tiltak. Deretter gjøres det rede for erfaringer med den
teoribaserte fremgangsmåten i evaluering av ITS-tiltak, i form av to konkrete case-studier:
 Evaluering av ITS-tiltaket NonStop klarering av tunge kjøretøy ved kontrollstasjoner
 Evaluering av ITS-tiltaket Samkjøring
Begge disse evalueringene er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn på oppdrag for henholdsvis
Norges forskningsråd og Statens vegvesen Vegdirektoratet. Avslutningsvis gis en kort oppsummering av
erfaringene med den teoribaserte evalueringstilnærmingen innenfor transportsektoren.
Selv om denne rapporten dokumenterer erfaringer med teoribasert evaluering av ITS, vil resultatene i stor
grad være nyttige også for andre fagfelt. Mange av de metodiske utfordringene som knyttes til bruk av det
eksperimentelle evalueringsidealet er generelle og gyldige for tiltak innenfor mange samfunnsområder,
spesielt når tiltakene er komplekse og av en innovativ karakter.
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2 Teoribasert evaluering
Det teoribaserte evalueringsperspektivet retter fokus mot tiltakets underliggende logikk, og tilrettelegger for
evalueringer basert på et grunnleggende teoretisk rammeverk som utgangspunkt for etterfølgende empiriske
undersøkelser. Sentralt i denne evalueringstradisjonen står etableringen av en såkalt programteori; en
konseptuell modell av sammenhengen mellom tiltakets innsats og virkning, inkludert de underliggende
mekanismer som utløser effekter på kort og lang sikt. Denne modellen danner så grunnlaget for utviklingen
av evalueringsdesign og valg av analysemetoder. Den teoribaserte tilnærmingen er i utgangspunktet
metodenøytral og baserer metodevalget på evalueringens formål, det vil si at den i hvert tilfelle benytter den
metodikken som er best egnet til å besvare forskningsspørsmålene som ligger til grunn for
evalueringsstudien.
Anvendelse av teoribasert evaluering bygger på kjent tankegods, men har den siste tiden blitt svært utbredt
som eksplisitt metode innenfor samfunnsvitenskapelige fagdisipliner (Funnel & Rogers, 2011; Karlsen &
Jentoft, 2013; Pawson, 2013). Den teoribaserte fremgangsmåten vektlegger en strukturert og systematisk
evaluering av tiltakets logiske rammeverk i form av årsak-virkningskjeder, og representerer både et alternativ
og supplement til tradisjonelle empiriske effektevalueringer.

2.1 Etablering av programteori – tiltakets teoretiske rammeverk
Grunntanken innenfor teoribasert evaluering er at evalueringens utforming og innhold må styres av et
konseptuelt rammeverk kalt programteori (Chen, 2012; Funnel & Rogers, 2011; Rossi, Lipsey, & Freeman,
2007; Weiss, 1995). Programteorien er en eksplisitt modell av sammenhengen mellom tiltaket og dets
forventede effekter på kort og lang sikt – altså en beskrivelse av hvordan tiltaket er ment å operere og utløse
endringer i en gitt kontekst. Programteorien representerer således tiltakets underliggende logikk:
Prosjekteiers forventning om hvordan og hvorfor planlagte virkemidler skal føre til ønsket resultat – hvilket
utgjør den rasjonelle grunnen for iverksettelsen av et tiltak.
I praksis må det ligge en programteori implisitt for alle effektevalueringer – men i den teoribaserte
fremgangsmåten utgjør programteorien et eksplisitt referansepunkt og det strukturelle grunnlaget for
utviklingen og kvalitetssikring av den etterfølgende evalueringsplanen. Programteorien etableres på
bakgrunn av prosjekteiers målsettinger og eksisterende kunnskap om tiltakets årsak-virkningskjeder, og den
kan inneha ulik grad av detaljering og kompleksitet, avhengig av tiltakets beskaffenhet og evalueringens
formål. Figur 1 viser en skjematisk fremstilling av en enkel lineær programteori. Når tiltakets kompleksitet
og evalueringens detaljfokus tiltar, benyttes gjerne mer sofistikerte modeller som også kan fremstilles
hierarkisk eller på matriseform.

Figur 1: Skjematisk fremstilling av programteorien, den underliggende logikken bak iverksettelsen av et
tiltak
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Programteorien rommer to sentrale dimensjoner som begge har betydning for tiltakets endelige utfall (Chen,
2012; Funnel & Rogers, 2011);
 Tiltakets endringsteori (theory of change): En beskrivende (deskriptiv) modell av de underliggende
mekanismer og kausale prosesser (årsak-virkning) som må inntreffe for at man skal oppnå ønsket
resultat. I Figur 1 illustreres dette ved de prosessene som skjer i pilene mellom boksene.
Programteorien kan inneha ulike endringsteorier for ulike faser av tiltaket og for ulike målgrupper.
Endringsteorien er gjerne tuftet på samfunnsvitenskapelig teori (f.eks. psykologiske, sosiale,
økonomiske, politiske modeller). Et ITS-tiltak som har til hensikt å påvirke trafikantenes
reisemiddelvalg vil eksempelvis benytte seg av en eller flere atferdsteorier for å vurdere
sannsynligheten for endring i handlingsmønster.


Tiltakets implementeringsteori (theory of action): En anbefalende (preskriptiv) modell av hvilke
betingelser som må være oppfylt for at tiltaket skal avstedkomme en ønsket endring.
Implementeringsteorien viser hvordan prosjektet er konstruert med et logisk resonnement for å
aktivere prosessene i forrige punkt. I Figur 1 illustreres dette ved de aktivitetene som skjer i selve
boksene. Dersom et ITS-tiltak forutsetter tilgang til en bestemt infrastruktur, eksempelvis en app på
mobiltelefon, vil evalueringen innebære en vurdering/måling av om denne tjenesten er tilstrekkelig
tilstede for at tiltaket skal fungere optimalt.

Tradisjonelle empiriske effektevalueringer1 fokuserer i hovedsakelig på innsats og virkning (kun første og
siste boks i figur 1), med vekt på intern validitet (hvorvidt den registrerte effekten er ekte og ikke et utslag av
tilfeldige variasjoner). Eksperimentelle evalueringer kan derfor ikke forklare hva som gjør at et tiltak
virker/ikke virker eller hvilke deler av tiltaket som bidrar til en eventuell effekt, og de omtales derfor ofte
som "black box"-evalueringer. Evalueringer tuftet på en teoribaserte tilnærming vil derimot søke å forklare
hvorfor et tiltak virker eller ikke virker, for hvem det virker og i hvilke situasjoner man kan forvente en effekt.
Og hvis tiltaket ikke virker: Hva gikk galt? Det kan være mange årsaker til at man ikke er i stand til å påvise
en målbar effekt, også i tilfeller hvor tiltaket egentlig har et stort potensiale. Eksempelvis kan tekniske
problemer eller rammebetingelsene rundt implementeringen medvirke til at observerbare resultater uteblir,
uten at det nødvendigvis betyr at konseptet i seg selv er feilslått. Kartlegging av slike underliggende
mekanismer gir grunnlag for produktiv læring og anvendbar kunnskap om både tiltaket og
implementeringsprosessen.
Når programteorien er etablert, danner den utgangspunktet for etterfølgende empirisk testing av de antakelser
og forventninger som ligger til grunn for modellen. Det teoribaserte rammeverket gir således en struktur for
evalueringsstudien, ved å identifisere kausale relasjoner og synliggjøre gap i kunnskapsgrunnlaget.
Rammeverket gir imidlertid ikke føringer for spesifikt valg av analyseteknikk, men forutsetter at
datainnsamling og analyser defineres på bakgrunn av hvilke forskningsspørsmål som ønskes besvart og
praktisk mulighet for datainnsamling. Den teoribaserte evalueringen kan i praksis kombineres med de fleste
analyser og evalueringsmetoder, og legger dermed til rette for fleksibilitet i metodevalg og datainnsamling.
Programteorien er et dynamisk rammeverk som justeres og oppdateres etterhvert som sammenhengene i
modellen bekreftes eller avkreftes. Evalueringsstudien vil dermed frembringe en mer sofistikert programteori
basert på økt forståelse og kunnskap om tiltaket som studeres.

1

Empiriske effektevalueringer har tradisjonelt vært designet med utgangspunkt i et eksperimentelt vitenskapsideal.
Dette metodedesignet er nærmere beskrevet i kapittel 3.2.
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2.2 Kausalitet og kontekst
Den teoribaserte tilnærmingen avviker fra det eksperimentelle designet på to viktige områder; inkludering av
kontekst og håndtering av kausale sammenhenger. Teoribaserte evalueringer forventer ikke universell
validitet, men erkjenner derimot at det samme tiltaket vil kunne gi ulike effekter i forskjellige situasjoner
(Government of Canada, 2012; Pawson, 2013). En viktig del av evalueringen vil derfor være å kartlegge de
kontekstuelle faktorene som bidrar til tiltakets utfall, enten gjennom å forsterke effektene (suksesskriterier)
eller ved å hindre måloppnåelse (barrierer). Det finnes mange eksempler på at ITS-tiltak kombineres med
insentiver som skal øke brukeraksept og markedsutbredelse – og det finnes også en god del tilfeller hvor
lovende ITS-tiltak begrenses av eksterne forhold som umodne forretningsmodeller eller organisatoriske
barrierer. Kunnskap om slike eksterne forhold som påvirker tiltaket har gjerne stor verdi når man skal
planlegge fremtidige implementasjoner av tiltaket. I det eksperimentelle designet anses derimot kontekstuelle
faktorer som en metodisk svakhet som man forsøker å utelukke fra analysene.
Den andre store forskjellen gjelder behandlingen av kausale sammenhenger. Dette omtales også med
begrepet attribusjon – i hvilken grad evalueringen er i stand til å bevise forbindelsen mellom innsats og
effekt. Tradisjonelle empiriske effektstudier baserer kausalitet på suksessiv kausalteori, altså at det er en
automatikk i sammenhengen mellom årsak og virkning, og at virkningen ikke kan inntreffe uten at årsaken er
tilstede. I praksis betyr dette at man forsøker å bevise at tiltaket alltid vil utløse en gitt effekt, uavhengig av
hvilken kontekst tiltaket settes inn i. I dette landskapet bestemmes kausalitet på bakgrunn av kontrafaktiske
analyser som innebærer en sammenligning mot hvordan situasjonen ville vært dersom tiltaket ikke ble
iverksatt (nullalternativet). Den teoribaserte evalueringen har derimot en generativ mekanistisk tilnærming til
kausalitet. Dette innebærer at kausalitet betraktes som en iboende (latent) egenskap som kan aktiveres under
gitte omstendigheter – det vil si at innsatsen/årsaken øker sannsynligheten for at en virkning inntreffer, men
at dette også avhenger av kontekst og rammebetingelser. Kausalitet bestemmes derfor gjennom en logisk
oppbygning av årsak-virkningssammenhenger som grunnlag for å vurdere i hvor stor grad ulike faktorer
bidrar til det observerte utfallet. I praksis betyr dette at evalueringen tar utgangspunkt i de konkrete tilfellene
hvor tiltaket har en åpenbar effekt og anser sammenhengen mellom innsats og virkemidler som gyldig i den
spesifikke konteksten (lokal kausalitet). Med dette perspektivet er overførbarheten (av resultatet i seg selv)
mellom ulike implementeringer av tiltaket begrenset, men til gjengjeld muliggjør evalueringen en dypere
forståelse av de underliggende mekanismene som trigger atferdsendring og forandring i enkelte situasjoner.
Selv om grunnkonseptet med bruk av programteori og kausale årsakskjeder er felles for all teoribasert
evaluering, finnes det flere varianter av evalueringsdesign innenfor fagfeltet. Spesifikke metoder tilbyr blant
annet bestemte strukturer for oppbygging av programteori og organisering av analyser. Det konkrete
metodevalget foretas på bakgrunn av hva som er evalueringens hovedformål (forskningsspørsmålene), i
motsetning til den eksperimentelle tilnærmingen hvor metodevalget er styrt av vitenskapelig stringens. I
neste delkapittel presenteres to sentrale fremgangsmåter innenfor teoribasert evalueringstilnærming; theory
of change og realistisk evalueringsmetodikk. Theory of change har stort fokus på implementeringen av
tiltaket, med systematiske analyser av de lovmessige sammenhengene i årsaks-virkningskjeder og kontekst.
Den realistiske tilnærmingen vektlegger i større grad de bakenforliggende (psykologiske) aspektene som
utløser individuelle atferdsendringer som en konsekvens av tiltaket (Blamey & Mackenzie, 2007; Hills &
Junge, 2010; Pawson, 2013; Pawson & Tilley, 1997).
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2.3 Teoribasert metodikk
2.3.1 Theory of change
Theory of change-metodikken tar utgangspunkt i en programteori som er strukturert i form av innsats,
reaksjon, effekt og virkning som vist i Figur 1, med utfyllende beskrivelser og forklaringer av
sammenhengen (de kausale relasjonene) mellom boksene (Funnel & Rogers, 2011; Government of Canada,
2012; Hills & Junge, 2010; Sverdrup, 2002; Weiss, 1995)2. Evalueringer innenfor denne tradisjonen etablerer
programteorien i en såkalt top-down-tilnærming, hvor man starter bakfra med målbildet og definerer hvilke
virkninger man forventer å oppnå på lang sikt. Derfra jobber man seg stegvis fremover ved å identifisere
hvilke betingelser som må være på plass for å oppnå resultater/effekter på de ulike nivåene. Prosessen
involverer ideelt sett et bredt utvalg representanter fra prosjekteier og interessegrupper, og det er en
målsetting at det teoretiske rammeverket er basert på oppnådd konsensus blant deltakerne. Når
programteorien er etablert, vurderes denne med hensyn til plausibilitet (i hvilken grad modellen fremstår som
logisk og rimelig), gjennomførbarhet og testbarhet (i hvilken grad det er mulig å måle/vurdere underliggende
faktorer og effekter) (Blamey & Mackenzie, 2007; Bredgard, Salado-Rasmussen, & Sieling-Monas, 2016;
Connell, Kubisch, Schorr, & Weiss, 1995). Den som gjennomfører evalueringen benytter så programteorien
som utgangspunkt for valg av evalueringsdesign og analyser for testing av programteoriens ulike
bestanddeler og kausale sammenhenger. Tilnærmingen legger ingen begrensninger på metodevalg, og det
anbefales å kombinere både kvantitative og kvalitative analyser. Tiltakets kausalitet betraktes mekanistisk,
hvor programteoriens årsak-virkningssammenhenger testes med hensikt å finne de (kombinasjoner av)
faktorer som har størst forklaringskraft. Kausaliteten bestemmes på bakgrunn av at i) programteorien
fremstår som plausibel og konsistent, ii) tiltakets innsats og aktiviteter ble implementert i henhold til plan,
iii) underliggende antagelser ble bekreftet, effekter og virkninger ble observert, og til sist; iv) kontekst og
eksterne faktorer ble identifisert og vurdert (Government of Canada, 2012). Blamey & Mackenzie (2007)
peker på at også de teoribaserte evalueringsstudiene i stor grad benytter eksperimentelle tester i de enkelte
analyser av kausalitet.
I delkapittel 0 ble programteorien beskrevet som en kombinasjon av tiltakets endringsteori og
implementeringsteori. Evalueringer med utgangspunkt i theory of change har gjerne stort fokus på observerte
effekter og beskrivelse av handlinger og prosesser som betinger resultater i de ulike fasene. Dette gir
grunnlag for en helhetlig og overordnet forståelse for hvordan tiltaket fungerer i sine omgivelser (kausale
kjeder). Resultatet av evalueringen er ofte en konkret og godt dokumentert implementeringsteori som
forklarer hvordan kombinasjonen av ulike virkemidler og ressurser bidrar til tiltakets endelige virkning
(Blamey & Mackenzie, 2007; Hills & Junge, 2010). Dette gir et godt grunnlag for planlegging av fremtidige
anvendelser av tiltaket. Theory of change anses som et spesielt egnet verktøy i evalueringer hvor det
foreligger begrenset empiri og hvor tiltakene har høy innovasjonsgrad og kompleksitet. Dette er høyst
relevant for ITS-tiltak som gjerne involverer mange aktører, består av pakker med flere virkemidler og
adresserer flere målsettinger samtidig. Fremgangsmåten gir svar på hvorvidt og hvordan et planlagt tiltak vil
utløse en ønsket endring, kartlegger eksterne faktorer av betydning og sørger for involvering av relevante
interessegrupper i prosessen (Blamey & Mackenzie, 2007).

2

Begrepsbruken innenfor evalueringslitteraturen er lite konsis, og begrepet theory of change brukes i praksis både som
uttrykk for en spesifikk metodikk, en samlebetegnelse for variasjoner av fremgangsmåter og som betegnelse for hele
eller deler av programteorien. I dette dokumentet benyttes theory of change som begrep for den spesifikke metodikken.
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2.3.2 Realistisk evaluering
Den realistiske evalueringstilnærmingen utvikler sin programteori i form av såkalte CMO-konfigurasjoner
(Context-Mechanism-Outcome) som definerer virkningen av et tiltak som resultat av underliggende
mekanismer og konteksten tiltaket opererer i (Pawson, 2013; Pawson & Tilley, 1997):
Outcome = Mechanism + Context
Til grunn for denne tilnærmingen ligger en forståelse av at det samme tiltaket vil kunne utløse ulike effekter i
forskjellige situasjoner og hos enkelte deltakere og målgrupper, avhengig av tiltakets egenskaper og aktuell
kontekst. De underliggende mekanismene beskriver hva det er ved tiltaket som utløser en reaksjon eller
endring i omgivelsene, ofte i form av bakenforliggende psykologiske eller sosiale forklaringsfaktorer.
Konteksten beskriver hvilke eksterne faktorer som bidrar til å utløse eller hindre en effekt. Det fundamentale
spørsmålet som søkes besvart i realistiske evalueringer er: Hva virker, for hvem, i hvilken kontekst og på
hvilken måte?
Den realistiske fremgangsmåten definerer en rekke CMO-konfigurasjoner med basis i tilgjengelig kunnskap
og empiri om tiltaket. Dette skjer gjerne ved hjelp av intervju med prosjekteier og interessegrupper, og ved
gjennomgang av forskningslitteratur og relevante dokumenter. På dette viset skiller realistisk evaluering seg
fra theory of change-tilnærmingen beskrevet i delkapittel 2.3.1, fordi målet er å identifisere de mest lovende
teoretiske sammenhengene, uten at dette nødvendigvis skal skape konsensus blant involverte aktører. CMOkonfigurasjonene utgjør hypoteser om hva som forventes å påvirke bestemte målgrupper i gitte omgivelser,
og i neste steg velges de mest relevante hypotesene som utgangspunkt for empirisk testing. Det realistiske
evalueringsperspektivet er metodenøytralt, men vektlegger vitenskapelighet i metodevalget. I praksis
anbefales det å kombinere både kvantitative og kvalitative analyser i evalueringen. Blamey & Mackenzie
(2007) har oppsummert den realistiske fremgangsmåten i følgende fire punkter;
 Steg 1: Forstå tiltakets natur og i hvilken kontekst det opererer.
 Steg 2: Utvikle en rekke mini-teorier (CMO-konfigurasjoner).
 Steg 3: Undersøke tiltakets virkninger for ulike målgrupper og omstendigheter.
 Steg 4: Justere CMO-konfigurasjonene basert på resultatene i steg 3, og velge ut kombinasjonene
som best forklarer hva som virker, for hvem, og i hvilken kontekst.
Formålet med realistiske evalueringer er å finne kombinasjoner av målgruppe, innsats og kontekst som gir
ønskede resultater, og ikke bevise en generell allmenngyldig effekt av tiltaket. Dersom dette relateres til
beskrivelsen av programteorien i delkapittel 2.1, vil den realistiske evalueringen typisk legge vekt på tiltakets
endringsteori, med analyser av psykologiske og motivasjonsrelaterte variabler.
Den realistiske metodikken anses som særlig egnet for evalueringer av tiltak som er tydelig avgrenset og
med et definert influensområde (Blamey & Mackenzie, 2007). I et anvendt perspektiv, vil den realistiske
evalueringen bidra til nyttig kunnskap om hvordan virkemidlene i et tiltak kan skreddersys for å oppnå best
mulig effekt i ulike situasjoner.
I dette kapittelet er det presentert to ulike metodikker innenfor teoribasert evaluering; theory of change og
realistisk evaluering. Mens den første fremgangsmåten har sin styrke i overordnede evalueringer av
komplekse tiltak på makronivå (vise endringene som skjer), har den andre større mulighet til å frembringe
kunnskap om hva som trigger disse endringene på mikronivå (forklare hvordan og hvorfor endringer skjer).
Det er imidlertid fullt mulig å kombinere de to teoribaserte metodene for å oppnå en mer komplett forståelse
av tiltakets fullstendige virkemåte og potensiale.
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2.4 Den teoribaserte evalueringens styrker og begrensninger
Det teoribaserte evalueringsperspektivet omfatter både effekt- og implementeringsanalyser, og kombinerer
kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder. På denne måten anses gjerne teoribaserte evalueringer som et
bindeledd mellom tradisjonelle målorienterte evalueringer og kvalitative prosessevalueringer (Bredgard et
al., 2016; Pawson & Tilley, 1997). Sammenhengen mellom de nevnte evalueringsteoriene er vist i Tabell 1,
gjengitt og (fritt) oversatt fra Bredgard et al. (2016).
Tabell 1: Teoribasert evaluering som brobygger mellom effekt- og prosessevalueringer. Oversatt fra
Bredgard et al. (2016)
Effektevaluering
Forskningsspørsmål Virker det?

Fokus
Metode

Effekter
Kvantitative metoder

Kausalteori:
Forbindelse mellom
innsats og virkning
Kunnskapsdannelse

Suksessiv kausalteori
(kontrafaktisk)

Beslutningsprosess

Kontekstuavhengig
Global viten
Antar at
beslutningstakere
foretar rasjonelle
valg av de mest
effektive virkemidler
for å oppnå et mål

Teoribasert evaluering
Hva virker for hvem,
hvorfor, og under hvilke
omstendigheter?
Effekt og prosess
Metodenøytralt; anvender
både kvantitative og
kvalitative metoder
Generativ kausalteori

Kontekstuavhengig, men
overførbar viten
Evaluator informerer
praktikere, deltakere og
beslutningstakere, samt
utvikler deres
programteorier

Prosessevaluering
Hvordan oppleves og
oppfattes virkningene?
Prosesser
Kvalitative metoder

Logisk teori
(resonnement)
Kontekstavhengig
Lokal viten
Evaluator vektlegger
lydhørhet overfor
berørte interessenter og
informerer beslutningstakere om hvordan
tiltaket oppleves og
anvendes

Den teoribaserte tilnærmingens egnethet i evalueringer diskuteres gjerne i relasjon til den eksperimentelle
metoden med randomiserte kontrollerte forsøk (denne beskrives nærmere i 3.2), fordi denne i stor grad
representerer normen for all evidensbasert metodikk. Forskningslitteraturen er forholdsvis entydig og
konsistent når det gjelder de ulike tilnærmingenes fortreffelighet og mangler, og den teoribaserte
tilnærmingen synes å ha sin styrke i følgende egenskaper (Blamey & Mackenzie, 2007; Bredgard et al.,
2016; Chen, 2012; Funnel & Rogers, 2011; Government of Canada, 2012; Hills & Junge, 2010; Pawson &
Tilley, 1997; Weiss, 1995):
 Den bidrar til anvendbar kunnskap om hvorfor et tiltak virker eller ikke. Dette gjør den spesielt
egnet for evalueringer med et læringsperspektiv, når formålet er å skape kunnskap som grunnlag for
strategiske valg og fremtidige implementeringer.


Den håndterer komplekse tiltak og kausale årsak-virkningskjeder. Dette gjør den spesielt egnet for
tiltak med høy innovasjonsgrad, med mange involverte aktører og virkemidler, samt når det
foreligger begrenset empiri om tiltaket fra før. Videre er det en styrke at tilnærmingen inkluderer
både intenderte effekter og bieffekter i vurderingen, og at den inkluderer potensielle virkninger av
tiltaket i et lengre tidsperspektiv.
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Den inkluderer kontekstuelle faktorer. Dette gjør den spesielt egnet for tiltak hvor man antar at
utenforliggende forhold spiller en viktig rolle for utfallet av tiltaket, eller hvor virkningen som
oppnås avhenger av egenskaper ved målgruppen eller selve implementeringen.



Den er anvendelig. Den teoribaserte evalueringen kan som regel benyttes i situasjoner hvor
betingelsene for tradisjonelle metoder ikke er oppfylt. Dette bidrar til at man kan fremskaffe nyttig
kunnskap også i situasjoner hvor muligheten til omfattende datainnsamling er begrenset og der det
rett og slett ikke er praktisk mulig å gjennomføre eksperimentelle analyser.



Den har formativ kapasitet. Den teoribaserte evalueringen kan utføres i hele tiltakets livssyklus, og
dermed gi løpende innspill og tilbakemeldinger som grunnlag for å foreta velinformerte beslutninger
og korrigeringer allerede før implementeringen av tiltaket. Dette bidrar til fokusert innsats og
effektiv bruk av prosjektressurser.



Den bidrar til forventningsavklaring og bevisstgjøring hos involverte aktører. Utviklingen av
programteorien legger til rette for deltakelse fra interessenter og prosjekteier i evalueringsprosessen,
og sikrer at involverte aktører utvikler en felles forståelse både for tiltakets og evalueringens formål
og avgrensning. Både prosessen og den etablerte programteorien blir et kommunikativt instrument i
prosjektet og mot omverdenen.

Den teoretiske evalueringen anses derimot å være mindre egnet til å produsere kvantitative bevis med samme
vitenskapelige styrke som eksperimentelle modeller (Blamey & Mackenzie, 2007; Hills & Junge, 2010;
Weiss, 1998). Manglende fokus på evidens innebærer at teoribaserte evalueringsresultater har større nytte i et
læringsperspektiv enn som grunnlag for kontroll og dokumentasjon av effektivitet. Dette kompenseres
imidlertid av at den teoribaserte tilnærmingen åpner for en fleksibilitet i metodevalg, som gjør at den
eksperimentelle fremgangsmåten kan inkluderes i de deler av evalueringen hvor dette finnes hensiktsmessig.
Derimot vil den tette kontakten mellom evaluator og prosjekteier, gjennom utviklingen av programteori og
feedback av evalueringsresultater underveis i prosessen, redusere evalueringens objektivitet og dermed være
et argument mot å bruke evalueringsresultatene i et kontrollperspektiv. Ytterligere kritikk mot tilnærmingen
peker gjerne på utfordringer med å fasilitere deltakelse og oppnå teoretisk konsensus i evalueringer med
mange involverte aktører. Kritikken gjelder spesifikt for theory of change-metodikken, men også for
realistiske evalueringer kan etablering av CMO-konfigurasjoner være en ressurskrevende øvelse når tiltak er
komplekse med flere virkemidler og målgrupper involvert.
Med styrker og svakheter tatt i betraktning, synes den teoribaserte tilnærmingen å være spesielt egnet når en
eller flere av følgende betingelser inntreffer (Blamey & Mackenzie, 2007; Hills & Junge, 2010);
- evalueringens formål er læring og kunnskapsbygging,
- tiltaket som evalueres er komplekst,
- det foreligger lite empirisk kunnskap om tiltakets kausale sammenhenger og effekter,
- tiltaket påvirkes av eksterne effekter eller kontekst, eller
- tiltaket eller dens omgivelser forventes å utvikles over tid.
I neste kapittel presenteres dagens eksperimentelle rammeverk for evalueringer innenfor transportsektoren,
før det i kapittel 4 gjøres det rede for konkrete erfaringer med bruk av teoribaserte evalueringer av ITS-tiltak.
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3 Evaluering av intelligente transportsystemer
Transportsektoren og vegtrafikkområdet har utover 2000-tallet vært preget av rask teknologisk utvikling på
mange felt, med akselererende anvendelse av intelligente transportsystemer (ITS). Vi ser eksempler i form
av stadig mer avanserte biler, hvor kjøretøyteknologi og førerstøttesystemer etterhvert er blitt en del av
standardpakken. Vi benytter mobile løsninger for reiseplanlegging og trafikantinformasjon. Samtidig
etableres det stadig flere teknologibaserte infrastrukturtiltak, eksempelvis i form av trafikkstyring og
betalingsløsninger. Bak utviklingen finnes en rekke sterke krefter som stort sett drar i samme retning: EUkommisjonen og nasjonale transportmyndigheter har store forventninger til ITS som virkemiddel for å løse
transportpolitiske utfordringer knyttet til klima og miljø, trafikksikkerhet og mobilitet. Store teknologiaktører
og bilindustri ser muligheter for verdiskaping og forretningsutvikling basert på kommunikasjonsteknologi og
nye økonomiske modeller. Dette forsterkes av forbrukerne (trafikantene) som med sin kjøpekraft bidrar med
stadig større etterspørsel etter ny teknologi og løsninger som forbedrer deres transporthverdag. Den raske
utviklingen stiller store krav til transportmyndigheter og politikere som må ta strategiske beslutninger og
legge til rette for fremtidens transportsystem samtidig som endringene foregår og basert på et begrenset
erfaringsgrunnlag. Mens tradisjonelle veg- og trafikktiltak prioriteres og implementeres med utgangspunkt i
solid empiri etablert i løpet av lang tids bruk, finnes det ikke tilsvarende erfaring med eller kunnskap om
effekter og kostnadsbilde for ITS-tiltakene. Denne kunnskapen må frembringes gjennom forskning,
utprøving og evaluering.

3.1 Rammeverk for evaluering av ITS
Evaluering av ITS har to hovedformål: For det første er det behov for forskning som øker kunnskapen om
hvordan ITS som virkemiddel påvirker trafikanter, transportsystemet og samfunnet forøvrig. Dette handler
blant annet om hvilke effekter og virkninger som kan oppnås med ITS, hvilke utilsiktede effekter som må
regnes inn i vurderingen, i hvilken grad trafikantene vil akseptere og benytte ITS-tjenester, hvordan ITSløsningen bør implementeres for å realisere sitt potensiale og i hvilke situasjoner og kontekst ITS-tiltaket kan
forventes å gi best effekt. På dette nivået etablerer man kunnskap gjennom ulike varianter av
effektevalueringer. Siden ITS er et relativt nytt fenomen innenfor fagfeltet, eksisterer det ennå begrenset
empiri på området. Ved å evaluere utprøving og anvendelse av ITS med utgangspunkt i et læringsperspektiv,
oppnås erfaringer som gradvis bidrar til et felles akkumulert kunnskapsgrunnlag.
Det andre formålet med evaluering er å fremskaffe kunnskap som grunnlag for kontroll og styring. I et slikt
perspektiv vil hensikten med evalueringen være å sikre eller dokumentere hvorvidt det oppnås
tilfredsstillende måloppnåelse og effektivitet i et tiltak eller prosjekt. På dette nivået etableres kunnskap
gjennom samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger av tiltak. Selv om det brukes store ressurser innenfor
transportsektoren, er det mange gode formål som konkurrerer om de samme investeringsmidlene.
Beslutningstakere har behov for et beslutningsgrunnlag som gjør det mulig å prioritere mellom ulike ITStiltak, og mellom ITS-tiltak og andre tradisjonelle prosjekter innenfor transportsektoren. Det er ikke
nødvendigvis noen motsetning mellom evalueringer med et kontrollformål og evalueringer med
kunnskapsbygging som målsetting, og i praksis kan begge perspektiver inngå i en og samme
evalueringsstudie.
Konsekvens- og samfunnsøkonomiske analyser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for offentlige
transporttiltak i Norge. De ulike etatene har utviklet metodehåndbøker for konsekvensanalyser, med egne
modeller for nyttekostnadsberegninger. I disse modellene behandles ITS-tiltak på lik linje med øvrige
infrastrukturtiltak, og til grunn for analysene legges effektanalyser, som regel basert på et eksperimentelt
evalueringsideal med sammenligning av konsekvenser i en før- og etter-situasjon (se nærmere beskrivelse av
den eksperimentelle evalueringsmodellen i avsnitt 3.2.). For vegtrafikkområdet er metodikken nedfelt i
Håndbok V712 Konsekvensanalyser, som omfatter samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser, forankret i økonomisk velferdsteori. Metodikken forutsetter at man har kjennskap til hvilke
nytteeffekter som oppnås, samt hvilke kostnader som kreves til implementering og drift av tiltaket. I praksis
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vil imidlertid datagrunnlaget fremskaffes gjennom antagelser og bruk av simuleringsmodeller som medfører
en god del usikkerhet. Analysene innbefatter også en sammenligning av tiltaket med alternative løsninger,
hvor nullalternativet (baseline) brukes som sammenligningsgrunnlag.
Til tross for et stadig økende behov for evalueringer av ITS-tiltak, har det ikke lykkes å etablere en felles
akseptert metodikk. Gjennom EU-prosjektet FESTA har man utviklet anbefalinger for gjennomføring av
feltforsøk med avanserte førerstøttesystemer (www.fot-net.eu), basert på den eksperimentelle modellen for
effektevalueringer (før- og etter-analyser) og nyttekostnadsvurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
FESTA-metodikken har imidlertid fortsatt en del begrensninger, blant annet fordi den utelukkende fokuserer
på føreratferd og kun involverer teknologisk stabile prototyper. Det foreligger heller ingen modul for
beregning av nyttekostnadsverdi for ITS-tiltak i det norske evalueringsrammeverket for vegtiltak.
Forskningsprosjektet Samfunnsøkonomisk evaluering av ITS (Høye, 2013) har riktignok utviklet et verktøy
for virkningsberegning av et spesifikt utvalg ITS-tiltak basert på tradisjonell nyttekostnadsmetodikk. Bruk av
dette regnearket forutsetter imidlertid at man har allerede har etablert empiri om tiltakets nytteeffekter og
kostnader, og at den kausale sammenhengen mellom tiltaket og virkning på blant annet ulykker,
fartsfordeling og en rekke andre variabler er kjent for den som gjennomfører evalueringen.

3.2 Den eksperimentelle evalueringsmodellen
Evalueringer innenfor transportområdet er i stor grad metodestyrt med det klassiske vitenskapelige
eksperimentet med sammenligning av effekter før og etter implementering av tiltak som gullstandarden for
all effektevaluering. Den eksperimentelle modellen legger til grunn en rekke forutsetninger som er nærmere
beskrevet i Campbell & Stanley (1966):
 Randomiserte utvalg: Deltakerne i et eksperiment skal være tilfeldig fordelt i en forsøksgruppe og
kontrollgruppe, slik at man oppnår at forsøkspersonene i gjennomsnitt er lik i de to gruppene som
sammenlignes. Hensikten med dette er å utelukke at eventuelle observerte forskjeller kan tilskrives
egenskaper ved forsøkspersonene. Ofte vil praktiske hensyn eller forskningsetiske vurderinger
medføre at dette kravet ikke oppfylles i effektevalueringer innenfor transportområdet (i likhet med
en del andre praktiske fagfelt hvor evalueringen foregår utenfor laboratoriet), og det metodiske
grunnlaget benevnes dermed som kvasi-eksperimentelt.
 Kontrafaktiske analyser: Beskriver tilstanden som ville inntruffet dersom tiltaket ikke ble iverksatt.
Innenfor transportområdet gjøres dette gjerne ved å benytte en kontrollgruppe eller
sammenligningsgruppe hvor ellers like trafikanter eller vegstrekninger sammenlignes over tid med
forsøksgruppen som blir eksponert for et tiltak. Hensikten med dette er å utelukke at eventuelle
effekter kan tilskrives en generell trend eller eksterne faktorer. Når kontrafaktiske analyser utelates
fra evalueringsdesignet av praktiske eller ressursmessige hensyn, medfører dette utfordringer for
resultatenes validitet.
 Etablering av baseline med datainnsamling i før-situasjon: Metodikken forutsetter innsamling av all
relevant data i forkant av at tiltaket iverksettes, både i forsøksgruppen og kontrollgruppen.
Muligheten for dette avhenger i stor grad av tidspunktet for evalueringen, da det kan være vanskelig
å innhente tilstrekkelig informasjon dersom evalueringen ikke er planlagt når tiltaket implementeres.
 Kontroll over eksterne faktorer: Eksterne faktorer som kan påvirke effektene av tiltaket må holdes
konstant, slik at eventuelle effekter som observeres er "rene" effekter av tiltaket uavhengig av
kontekst og situasjonsbestemte faktorer.
Når forutsetningene for den (kvasi-) eksperimentelle modellen er oppfylt, er dette en vitenskapelig sterk
metode for å dokumentere om et tiltak virker eller ikke. En av styrkene ved metoden er at fremgangsmåten er
forholdsvis standardisert, og det er mulig å spesifisere evalueringsprosessen slik at den kan gjennomføres av
de fleste fagfolk, også uten videre forskningskompetanse. Over tid vil resultatene fra stadig flere
effektevalueringer bidra til å etablere empiri om virkningen av spesifikke tiltak som grunnlag for input i de
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingene. Utfordringen er imidlertid at det eksperimentelle
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metodedesignet er forholdsvis ressurskrevende når forskningen foregår utenfor kontrollerte laboratorier, og
forutsetningene som ligger til grunn er sjelden oppfylt for praktiske evalueringsstudier ute i samfunnet. I
realiteten gjøres altså en rekke tilpassinger og justeringer av metodikken når denne anvendes innenfor
transportsektoren. Den eksperimentelle evalueringen omfatter heller ikke forklaringsmodeller knyttet til
kausale årsakskjeder (hvorfor et tiltak virker eller ikke) eller eksterne faktorer (i hvilke situasjoner et tiltak
kan forventes å ha effekt).

3.3 Metodiske utfordringer
Kartlegging og evaluering av nytteeffektene av ITS-tiltak er nødvendig for å etablere kunnskap om hvordan
fremtidens intelligente kjøretøy og infrastruktur kan forbedre transporthverdagen for trafikanter og
samfunnet forøvrig. Et ITS-tiltak behandles i utgangspunktet på linje med tradisjonelle veg- og trafikktiltak
når effekter skal vurderes og prosjekter prioriteres i transportsektoren. Dette innebærer som regel at man
forsøker å gjennomføre evalueringer med varianter av det eksperimentelle metodedesignet, som gjennom
lang tids utprøving er blitt mer eller mindre tilpasset konvensjonelle vegtiltak. ITS-tiltakene skiller seg
imidlertid vesentlig fra øvrige vegtiltak, og evaluering av ITS innenfor det samme rammeverket medfører en
del metodiske problemer. I avsnittene som følger gis en sammenfatning av noen sentrale metodiske
utfordringer i effektstudier av ITS, hovedsakelig basert på metodediskusjoner i Martens & Jenssen (2012),
Kulmala (2010), Jenssen (2010), Linder, Kircher, Vadeby & Nygårdshus (2007) og Newman-Askins,
Ferreira & Bunker (2003). Mange av disse utfordringene vil også være relevante for andre komplekse
og/eller teknologibaserte tiltak.
Teknologisk utvikling
ITS er basert på teknologi som utvikles kontinuerlig, og systemene som evalueres har gjerne oppnådd ulik
grad av teknologisk modenhet. Den generelle teknologiske utviklingen bidrar til at løsningene blir stadig mer
effektive (bl.a. økt prosesseringskraft og lagringskapasitet), mens utvikling av applikasjonene gir bedre
funksjonalitet. Dette har betydning for effektene som oppnås og bidrar til at resultater fra studier av ITS
sjelden er gyldige over tid. En litteraturstudie av førerstøttesystemet adaptiv cruisekontroll (ACC) viste for
eksempel stor forskjell i trafikksikkerhetseffektene som ble avdekket i løpet av en tiårsperiode, hvor tidlige
varianter av systemet hadde begrenset virkeområde (kun over 30 km/t), mens dagens systemer har
implementert funksjoner som gjør at de også fungerer i køsituasjon og ved lavere hastigheter (Nordtømme,
Jenssen, Lervåg, Hjelkrem, & Kummeneje, 2014). Vesensforskjeller i systemenes funksjonalitet og
teknologiske beskaffenhet over tid gjør det lite relevant å sammenligne resultater mellom studier
gjennomført på ulike tidspunkt eller med ulike varianter av det samme systemet.
Komplekse årsak-virkningssammenhenger
Det foreligger ennå begrenset erfaring fra faktiske implementeringer av ITS, og det er derfor vanskelig å
etablere kunnskap om de årsaksmekanismene som utløser umiddelbare resultater og langsiktige effekter av et
ITS-tiltak. ITS representerer ofte komplekse og situasjonsavhengige årsak-virkningsforhold, med mange
involverte aktører og gjerne synergieffekter fra samspill mellom ulike systemer. Dette medfører at resultater
fra effektstudier av ITS ikke nødvendigvis er valide mellom ulike situasjoner eller steder. Dette gjør det også
vanskelig å isolere effektene fra ett ITS-tiltak som man ønsker å studere, hvilket innebærer at den
eksperimentelle metodikkens premiss om et entydig forhold mellom årsak og virkning ikke alltid er til stede.
Tekniske aspekter og brukergrensesnitt
Effektene av et ITS-tiltak vil være avhengig av applikasjonens tekniske beskaffenhet og brukergrensesnitt.
ITS kan fremstå med stort sprik mellom det ideelle systemet (slik det beskrives av produsenten) og det reelle
systemet (slik det virker i praksis). Dette forsterkes av at effektstudier av ITS ofte omfatter systemer som
fortsatt er under utvikling (mer eller mindre modne piloter). Det er urealistisk å forvente at en ITS-tjeneste
skal fungere i en perfekt tilstand fra start. I evalueringen må man dermed skille mellom systemets potensiale
(effekter av et optimalt system) og systemets realistiske effekter (observerte effekter) på det tidspunktet
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evalueringen gjennomføres. I tillegg vil systemets brukergrensesnitt (HMI) påvirke faktorer knyttet til
trafikantatferd (se punktet nedenfor). To ellers like systemer kan med ulikt brukergrensesnitt resultere i svært
forskjellige nytteeffekter.
Trafikantatferd
ITS-tiltak bidrar til å endre kjøreprosessen, stiller nye krav til trafikantene og gir andre utfordringer enn det
man opplever med tradisjonelle vegtrafikktiltak. I hvilken grad man greier å realisere et nyttepotensiale vil
derfor være avhengig av trafikantenes respons på tiltaket. Dette er spesielt relevant for førerstøttesystemer i
bil. Distraksjon oppstår når håndtering av førerstøttesystemet krever visuelle eller kognitive ressurser som
forstyrrer gjennomføring av primæroppgaven (å holde kjøretøyet trygt på vegen). Bruk av mobiltelefon
under kjøring er et eksempel på en distraherende oppgave som er blitt regulert gjennom vegtrafikkloven.
Atferdstilpasning inntreffer når føreratferd endres som følge av ITS-tiltaket, uten at dette er tilsiktet ved
utvikling eller implementering av tiltaket, eksempelvis endringer i oppmerksomhet og årvåkenhet.
Effektevaluering av ITS-tiltak må ta høyde for at utilsiktet trafikantatferd på sikt kan ha modererende
virkning på de effektene som inngår i studien.
Etablering av sammenligningsgrunnlag og kontroll av eksterne faktorer
Effektevalueringer innenfor den eksperimentelle tradisjonen forutsetter etablering av et
sammenligningsgrunnlag (baseline), med innsamling av all relevant atferds- og trafikkdata i forkant av at
ITS-tiltaket implementeres. For tradisjonelle vegtrafikktiltak betyr dette i praksis at man sammenligner en
situasjon med og uten tiltaket. Dette bildet er vesentlig mer komplekst for ITS i dagens trafikkbilde, hvor
mange kjøretøy og deler av infrastrukturen allerede er utstyrt med ITS-løsninger. I flere tilfeller foregår den
teknologiske utviklingen uavhengig av myndighetenes beslutninger, og sammenligning mot et nullalternativ
uten ITS blir lite relevant. Når evalueringen foregår parallelt med utviklingen av ITS-tiltakene, medfører det
også en del utfordringer knyttet til selve datainnsamlingen, og det kan være vanskelig å etablere et
tilstrekkelig datagrunnlag. Den eksperimentelle modellen forutsetter at alle eksterne faktorer som kan
påvirke resultatet av studien holdes konstant. Dette kan være vanskelig å oppnå i praksis, da effektene av
ITS-tiltak gjerne er svært avhengig av situasjon og kontekst rundt tiltaket. Dersom premissene for den
eksperimentelle metodikken ikke er oppfylt, vil resultatene av effektevalueringen være beheftet med en viss
grad av usikkerhet, avhengig av kvaliteten på datagrunnlaget og i hvilken grad man har kontroll over
testbetingelsene.
Markedspenetrasjon og nettverkseffekter
ITS forventes å ha et stort potensiale for å bidra til et bærekraftig transportsystem, og mange studier viser
lovende effekter av ulike ITS-tiltak. Dersom man skal realisere dette potensialet, er man imidlertid avhengig
av at ITS-tjenestene blir tatt i bruk og oppnår en viss utbredelse i markedet. Brukeraksept er en viktig faktor
med hensyn til å kunne predikere fremtidig markedspenetrasjon og dermed potensielle virkninger.
Trafikantenes holdninger til og aksept av ITS-tiltakene påvirkes av erfaring og faktorer som opplevd nytte,
tillit, brukervennlighet m.m. Mange ITS-tiltak utløser også nettverkseffekter (ringvirkninger) i form av
endret atferd hos kjøretøy eller trafikanter som ikke benytter seg av tjenesten. Eksempelvis antas
førerstøttesystemet ISA (intelligent fartstilpasning) å kunne påvirke fartsnivået også hos øvrig trafikk,
dersom en viss andel kjøretøy er utstyrt med dette systemet.
Korttidseffekter vs langtidseffekter
Forskning viser at brukere av ITS-systemer endrer atferd over tid, avhengig av hvor man befinner seg i
læringsprosessen. Etablering av stabil trafikantatferd krever at brukerne har erfaring med ITS-tjenestene over
tid og i ulike situasjoner. Studier av langtidseffekter er imidlertid mer ressurskrevende enn studier av
umiddelbare effekter, og de fleste effektevalueringer av ITS er dermed basert på korttidsstudier som gir
resultater som er representative for nye brukere i en innføringsfase. Videre tilkommer det faktum at ITS har
potensiale til å utløse fundamentale endringer i befolkningens mobilitet og transporthverdag. Slike effekter
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knyttet til eksempelvis transportbehov, organisering av transporttjenester og påvirkning av andre
samfunnsområder kan være vanskelig å predikere i en evaluering.
Så langt er det presentert en rekke utfordringer knyttet til effektevalueringer, men det metodiske
rammeverket for samfunnsøkonomiske evalueringer har også en del metodiske begrensninger når det skal
anvendes på ITS-tiltak. Samfunnsøkonomiske analyser bygger i stor grad på økonomiske modeller hvor
nytteeffekter ses i forhold til kostnader knyttet til etablering og drift av ITS-tiltaket. For tradisjonelle veg- og
trafikktiltak tilbyr evalueringsrammeverket forholdsvis standardiserte prosedyrer med kalkulasjoner som
forutsetter at effektene av tiltaket er kjent (empiri er etablert) eller kan simuleres, og variablene som inngår i
analysen må kunne kvantifiseres og prissettes. ITS-tiltakene medfører imidlertid en rekke utfordringer både
når det gjelder vurdering av nytteeffekter og det økonomiske beregningsgrunnlaget som inngår i analysen
(Kolosz & Grant-Muller, 2015; Newman-Askins et al., 2003; Stevens, 2000, 2004):
Manglende empiri
Den største utfordringen for samfunnsøkonomiske vurderinger av ITS-tiltak er at det ennå finnes begrenset
erfaring med og kunnskap om tiltakenes virkning. Kunnskap om nyttevirkninger utgjør hovedgrunnlaget for
konsekvensanalysene, og data som benyttes som input i nyttekostnadsmetodikken skal ideelt sett
fremkomme av faktiske implementeringer hvor effektene er stabile over et lengre tidsrom og hvor resultater
er kvalitetssikret i gjentagende studier. Slik erfaringsbasert kunnskap er i liten grad tilgjengelig for ITStiltakene. Dette skyldes til dels at ITS omfatter nye virkemidler med begrenset historisk empiri, men også
utfordringer knyttet til effektmåling og validitet mellom ulike studier. Mangelfull empiri kan medføre at
nytteverdiene som legges til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen er beheftet med stor grad av
usikkerhet.
Sensitivitet
ITS-tiltak har gjerne en del typiske effekter av kvalitativ art som ikke fanges opp av den tradisjonelle
evalueringsmetodikken. Forbedret komfort, kvalitet på informasjon, pålitelighet, jevnere trafikkflyt, lik
mobilitet for befolkningsgrupper og utfordring av personvern er eksempler på faktorer som ikke inngår i
dagens konsekvensanalyser, og som dermed ikke får betydning når nytteeffekter skal vurderes. Den
økonomiske modellen som legges til grunn for evalueringene har som forutsetning at trafikantene har full
informasjon og agerer rasjonelt. Dette er en forenkling som blant annet medfører at deler av nytten ved
trafikantinformasjonstiltak ikke behandles i evalueringen. Dette gjelder også for fordelingseffekter, hvor
ITS-tiltaket kan bidra til økt nytte for spesielle befolkningsgrupper (f.eks. sårbare trafikanter) på bekostning
av andre. Dersom man skal oppnå en reell sammenligning av ITS-tiltak og tradisjonelle tiltak, er det behov
for sensitive metoder som også dekker de kvalitative aspektene ved virkemidlene.
Måling og verdisetting av kvalitative variabler
Det kan være vanskelig både å måle og sette verdi (en pris) på de kvalitative effektene av ITS-tiltak.
Nytteeffekter som økt komfort, redusert stress og frustrasjon, større forutsigbarhet i reisetid kan ha stor
betydning for den enkelte trafikant – men i mange tilfeller er dette "ukjente" kvaliteter som er vanskelig å
forstå verdien av for en bruker/trafikant uten tidligere erfaring med ITS-tjenesten. Tradisjonelle metoder for
prissetting av variabler, som preferansestudier og betalingsvillighet har begrensninger med hensyn til
verdsetting av nytteeffekter i slike tilfeller. Bruk av betalingsvilje som mål på kvalitative variabler
representerer også en risiko for dobbelttelling av nytteeffekter.
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Teknologisk risiko og fleksibilitet
Den kontinuerlige teknologiske utviklingen endrer betingelsene for nyttekostnadsanalysen over tid, ved at
systemene blir stadig mer effektive i form av økt prosesseringskraft og tilgang til kommunikasjonsteknologi,
mens kostnadene for elektronikk blir stadig lavere. Samtidig er marginalkostnaden for implementering av en
ITS-tjeneste svært avhengig av eksisterende infrastruktur. Dette gir implikasjoner både for kostnadsdelen av
analysene og for levetidsbetrakningene som legges til grunn. Avansert teknologi gir større risiko for teknisk
svikt og behov for raskere utskiftingstakt. I tillegg er den teknologiske levetiden gjerne kortere enn den
tekniske levetiden, hvilket innebærer at systemet som ligger til grunn for ITS-tjenesten blir utdatert som følge
av rask teknologisk utvikling. Dette må tas hensyn til ved valg av tiltakets levetid i analysene. På den andre
siden innehar et ITS-tiltak ofte større fleksibilitet enn tradisjonelle vegtiltak. Dersom det bygges ny veg for å
møte økt etterspørsel, er dette et varig tiltak med stor inngripen i omgivelsene – mens et ITS-tiltak som øker
vegens kapasitet i større grad vil være reversibel dersom etterspørselen endres. Denne faktoren fanges ikke
opp i dagens evalueringsmetodikk.
Eksterne faktorer
Et ITS-tiltak realiserer ingen effekter før det faktisk blir tatt i bruk, så den endelige nytteverdien av tiltaket er
direkte avhengig av oppnådd markedspenetrasjon. Anvendelse og utbredelse av ITS-tjenester påvirkes av en
del eksterne faktorer som jus, personvern, datasikkerhet, organisatoriske forhold og aksept hos befolkningen.
Dette gjør det nødvendig med kunnskap om brukeraksept, barrierer og markedspotensialet i større grad enn
for tradisjonelle vegtrafikktiltak.
Dette delkapittelet har vist at det eksisterende metodegrunnlaget er basert på en del premisser som sjelden
kan oppfylles for evaluering av ITS-tiltak i transportsektoren, og i praksis er det nødvendig med en rekke
praktiske tilpasninger og antakelser for å kompensere for metodiske svakheter. Disse erfaringene er
sannsynligvis ikke unike for ITS-tiltak, og det antas at erfaringene fra dette fagområdet også har relevans for
andre innovative og komplekse samfunnstiltak. De metodiske begrensningene gir seg utslag i
evalueringsstudier hvor både datagrunnlag og resultater er beheftet med usikkerhet og det kan være
vanskelig å trekke sikre konklusjoner, til tross for at evalueringsrammeverket holder en høy vitenskapelig
standard. Dette gjenspeiles også i metaanalyser av ITS-effekter som ofte viser lite konsistente resultater
mellom studier. Erfaringer fra norske ITS-evalueringer omfatter flere tilfeller hvor stor forskningsinnsats
belønnes med relativt beskjeden grad av nyvunnet kunnskap, og hvor oppdragsgivers forventninger om
entydig beslutningsgrunnlag ikke kan besvares (Lervåg, 2012). Til tross for dette foregår det lite drøfting
rundt valg av metode, og det tradisjonelle vitenskapelige eksperimentet med før- og etterundersøkelser og
påfølgende nyttekostnadsanalyser er nesten enerådende på feltet.
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4 Erfaringer med teoribasert evaluering av ITS
Selv om det teoribaserte evalueringsperspektivet har fått en del oppmerksomhet innenfor
samfunnsvitenskapelige fagdisipliner den siste tiden, finnes det knapt eksempler på eksplisitt bruk av
programteori som metode innenfor transportforskningen. Man kan imidlertid se på teoribaserte evalueringer
som en strukturert og systematisk evaluering av årsak-virkningskjeder, og dermed anta at tankegodset ligger
implisitt i mange effektanalyser. Likevel synes evalueringer innenfor transportfaget å være svært
metodestyrt, med den eksperimentelle modellen som gullstandard. Riktignok ser man at praktiske forhold og
begrensninger i evalueringsressurser gjør det nødvendig med tillemping og justering av metoder – slik at
man som regel ender opp med varianter av kvasi-eksperimentelle evalueringsdesign. I mange tilfeller er
dertil prosjekteiers rasjonale bak implementering av tiltakene i liten grad uttrykt, slik at det ofte foreligger
kun vage forventninger og uklare målsettinger. Dette gjelder kanskje spesielt innenfor ITS-området, hvor
mange tiltak iverksettes med den teknologiske løsningen som utgangspunkt, og uten at denne nødvendigvis
adresserer en definert samfunnsmessig utfordring (såkalt technology push).
Et unntak innenfor transportområdet finnes i en publikasjon fra det britiske Transportdepartementet (UK
Department for Transport), hvor en veiledning for effektevalueringer benytter en teoribasert tilnærming i
utviklingen av evalueringsdesign (Hills & Junge, 2010). Gjennom en stegvis og systematisk
evalueringsprosess, legges det vekt på at analysemetodikken må velges på grunnlag av tiltakets programteori
(her kalt intervention logic). Her er altså selve tilnærmingen teoribasert (bygger på programteori), selv det
ikke nødvendigvis velges teoribaserte metoder i gjennomføringen (se punkt 3 og punkt 5 nedenfor):
1) Kartlegging av rammebetingelser for evalueringen (hensikt, målgruppe og ressurstilgang)
2) Vurdering av tiltakets beskaffenhet og kompleksitet
3) Kartlegging av tiltakets underliggende logikk (programteori)
4) Utledning av evalueringens hensikt og forskningsspørsmål
5) Vurdering og valg av hensiktsmessig evalueringsdesign; i hovedsak før-/etter-undersøkelser,
eksperimentelt design eller teoribasert evaluering
6) Konkretisering av metodikk basert på valget i punkt 5.

Figur 2: Generell tilnærming for effektevalueringer i henhold til UK Department for Transport, figur
presentert av Stevens (2016).
I motsetning til de fleste evalueringsmodeller innenfor transportsektoren, gir den britiske tilnærmingen
fleksibilitet i videre valg av forskningsmetode og analyseteknikk. Veiledningen trekker også frem de
teoribaserte metodenes styrke i komplekse evalueringer og/eller når hensikten med evalueringen er å etablere
kunnskap om sammenhengen mellom tiltak, kontekst og nytteeffekter.
Den teoribaserte tilnærmingen er studert nærmere i et pågående doktorgradsarbeid om temaet Evaluering av
intelligente transportsystemer (Lervåg, NTNU/SINTEF). I den forbindelse er det gjennomført to større casestudier med teoribasert evaluering av ITS-tiltak. Begge prosjektene er gjennomført i regi av SINTEF
Teknologi og samfunn, og resultatene er henholdsvis dokumentert i prosjektrapportene SINTEF A27254
NonStop innovasjonsprosjekt (Lervåg, Foss, Moen, & Aakre, 2015) og SINTEF A26695 Evaluering av
samkjøring (Meland, Lervåg, & Roche-Cerasi, 2015).
I delkapittel 4.1 og 0 gis det en kort redegjørelse for erfaringene med bruk av teoribasert evaluering som
metode i de to casene.
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4.1 Case A: NonStop klarering av tunge kjøretøy
Beskrivelse av tiltaket
Det første case-studiet som ble gjennomført omhandlet ITS-tiltaket NonStop klarering av tunge kjøretøy,
som har til hensikt å støtte Statens vegvesens kontrollører i målrettet utvelgelse av kjøretøy for
tungbilkontroll. Tungbilkontroller skal både avdekke forhold som angår trafikksikkerhet og forhold som
bidrar til uheldig konkurransevridning i transportnæringen. Dette inkluderer blant annet kjøretøy med
overlast og materiell som er i dårlig stand. I dag er kontrollvirksomheten bygd opp rundt manuelt betjente
kontrollstasjoner, og det brukes mye tid på å stanse og kontrollere kjøretøy uten feil og mangler. Når det
gjennomføres kontroller, ledes alle kjøretøy inn til kontrollstasjonen, hvor de står i kø for å få gjennomført en
vektkontroll. Basert på vekten og kontrollørens teft avgjøres det hvem som skal plukkes ut til videre
inspeksjon. Når kapasiteten på kontrollområdet er nådd, får etterfølgende kjøretøy fortsette reisen
ukontrollert (lekkasje), inntil det igjen er plass til nye kjøretøy på kontrollområdet. Denne prosessen bidrar til
lite effektiv kontrollvirksomhet og lav oppdagelsesrisiko for de som kjører ulovlig. Samtidig opplever
transportører som kjører med utstyr og papirer i orden å bli utsatt for unødvendig venting på
kontrollstasjonen. Dette bidrar til lite optimal bruk av kontrollressurser, urettferdige konkurransevilkår for
næringslivet og redusert trafikksikkerhet for samfunnet.
NonStop-systemet kan bidra til å løse disse utfordringene ved at utvelgelsesprosessen automatiseres og
gjøres mer målrettet. Dette foregår ved at data fra individuelle kjøretøy detekteres, samles inn og kontrolleres
mens kjøretøyet fortsatt holder normal hastighet på hovedvegen. Ved å etablere registreringspunktene i
forkant av Statens vegvesens kontrollstasjoner, får kontrolløren mulighet til å foreta en selektiv utvelgelse av
kjøretøy som skal stanses for nærmere kontroll – mens øvrige kjøretøy får fordelen av å passere
kontrollstasjonen uten videre forsinkelser. På denne måten kan systemet effektivisere kontrollvirksomheten,
øke deteksjonsraten for kjøretøy med feil og mangler, samt redusere unødvendig ventetid for kjøretøy som
ikke skal kontrolleres.
NonStop-systemet består egentlig av tre ITS-tjenester:
- Veiing i fart (Weight-in-motion): Deteksjon og innsamling av data om totalvekt og aksellast på
kjøretøy
- Nummerskiltgjenkjenning (ANPR): Registrering av nummerskilt, med påfølgende oppslag i register
for kjøretøyidentifikasjon.
- NonStop beslutningsstøtte: Lesing og kontroll av data, inkludert oppslag i register for vurdering av
tillat vekt og aksellast, forsikringsforhold og eventuelle begjæringer.

Figur 3: Skisse av NonStop-systemet

PROSJEKTNR
102015794

RAPPORTNR
2017:00248

VERSJON
1.0

23 av 32

NonStop-systemet henter vekt- og nummerskiltdata fra sensorer langs vegen og gjør oppslag i Statens
vegvesens kjøretøyregister. Dette sammenstilles i et beslutningsstøttesystem (illustrert med en PC i figuren),
som styrer hvilke kjøretøy som flagges for kontroll og hvilke som klareres og får kjøre videre. Denne
informasjonen sendes deretter til en håndholdt iPad som betjenes på kontrollstasjonen, slik at kjøretøyets
status gjøres kjent for kontrolløren før kjøretøyet ankommer.
Evalueringsstudien
Evalueringsstudien ble gjennomført som del av et forskningsprosjekt som både skulle utvikle, implementere
og evaluere NonStop-systemet. Evalueringen inkluderte tre hovedperspektiver; en teknisk og funksjonell
vurdering av systemet, en vurdering av effekter og nytteverdi for ulike målgrupper, samt en vurdering av
brukeraksept. Allerede i prosjektbeskrivelsen lå en implisitt forventning om at evalueringen skulle bygge på
et eksperimentelt design med før- og ettermålinger av effekter, samt en nyttekostnadsanalyse av systemet.
Det ble derfor tidlig i prosjektet utarbeidet en evalueringsplan som involverte innsamling av relevante førdata på to separate kontrollstasjoner, etterfulgt av en 12 måneder lang demonstrasjonsperiode med
innsamling av etter-data. Videre skulle brukeraksept avdekkes gjennom landsdekkende spørreundersøkelser
blant kontrollører og i transportbransjen. Ved prosjektets oppstart var det forventet å kunne sette i drift et
teknologisk modent NonStop-system med beslutningsstøtte for vektkontroll, begjæringer/forsikring og
kontrollhistorikk. Systemet skulle ha et fullverdig grensesnitt mot kontrolloperatørene og et tilpasset opplegg
for varsling og innhenting av kjøretøy til kontrollområdet. I løpet av utviklingsfasen ble det imidlertid klart at
systemet oppnådde en vesentlig lavere grad av funksjonalitet og teknologisk modenhet, og det endelige
systemet var å anse som en prototyp med begrenset mulighet for testing i virkelige omgivelser. I tillegg ble
ressurser allokert fra implementering og evaluering til teknologiutvikling, noe som medførte en signifikant
nedskalering av datainnsamlingen. Umoden teknologi og reduserte evalueringsressurser gjorde det
nødvendig å foreta grunnleggende endringer i evalueringsplanen, og en helt ny tilnærming ble valgt.
Det ble utviklet en ny evalueringsprosess basert på et teoribasert evalueringsperspektiv. Den viktigste
begrunnelsen for valg av tilnærming var behovet for å kunne håndtere ITS-tiltaket i en tidlig fase av
innovasjonsutviklingen (teknologisk umodent) og at de kausale sammenhengene (årsak-virkningsforhold)
fremsto som forholdsvis uklare. Det var behov for en evaluering som kunne fremskaffe kunnskap om
tiltakets fremtidige potensiale, også i tilfeller hvor den aktuelle installasjonen ikke fungerte optimalt.
Evalueringsprosessen involverte følgende aktiviteter; i) identifisere problemstillingene som NonStopsystemet skulle adressere, ii) etablere tiltakets programteori, iii) definere evalueringskriterier, iv) velge
evalueringsdesign, v) foreta datainnsamling, vi) gjennomføre analyser, og vii) presentere resultatene.
Evalueringsdesignet ble utviklet basert på theory of change-metodikken, hvor programteoriens bestanddeler
ble testet med hensikt å finne de kombinasjoner av faktorer som har størst forklaringskraft. På grunn av
begrensninger i evalueringsressursene ble det nødvendig å prioritere innsatsen, og effektstudien ble avgrenset
til en ex-ante evaluering av effektene for transportbransjen. Analysene av sammenhengene mellom årsak og
virkning kombinerte både kvalitative og kvantitative metoder, og det ble lagt vekt på tiltakets
implementeringsteori. Fremgangsmåten ga dermed svar på hvordan ITS-tiltaket kan utløse en ønsket effekt
for den aktuelle målgruppen, samtidig som eksterne faktorer av betydning ble kartlagt. I tillegg ble det
gjennomført en nyttekostnadsanalyse basert på nyttevariabelen redusert reisetid for transportbransjen.
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Tabell 2: Evalueringsdesign for NonStop-tiltaket
Mer effektiv transport
Endring/resultat:
Betingelser:

Stopper og kontrollerer færre
kjøretøy som er ok
Målrettet utvelgelse (deteksjonsrate)
Tilstrekkelig brukeraksept hos
kontrollør
Tilstrekkelig teknisk funksjonalitet
og kvalitet

Mer rettferdige konkurransevilkår
Endring/resultat:
Holdningsendring i transportbransjen
Stopper og kontrollerer flere
kjøretøy med feil og mangler
Betingelser:
Økt oppdagelsesrisiko (økt
deteksjonsrate, redusert lekkasje)
Mindre forsinkelser for kjøretøy som
er ok
Tilstrekkelig brukeraksept hos
transportaktører
Tilstrekkelig teknisk funksjonalitet
og kvalitet

Metode
Logging av kjøretøy- og
kontrolldata i demonstrator
Logging av kjøretøy- og
kontrolldata i demonstrator
Spørreundersøkelse
(kvalitativ/kvantitativ)
Eksperimentelle komparative
studier
Metode
Spørreundersøkelse (kvantitativ)
Logging av kjøretøy- og
kontrolldata i demonstrator
Logging av kjøretøy- og
kontrolldata i demonstrator
Logging av kjøretøy- og
kontrolldata i demonstrator
Spørreundersøkelse
(kvalitativ/kvantitativ)
Eksperimentelle komparative
studier

Resultater
ITS-tiltakets teknologiske modenhet er en viktig forutsetning for å oppnå ønskede effekter i
transportsystemet. Hvis systemet ikke virker (godt nok), gir det heller ingen effekt å ta det i bruk. NonStopsystemet oppfylte ikke kravene til teknisk funksjonalitet og kvalitet, og det var derfor ikke mulig å måle
faktiske effekter i en reell implementasjon. Den teoribaserte evalueringen har likevel bidratt til å frembringe
ny kunnskap som har betydning for fremtidig innføring av tiltaket:
 Evalueringen avdekket at NonStop-systemet kan gi en vesentlig tidsbesparelse for transportbransjen.
I den aktuelle demonstratoren (Sandmoen kontrollstasjon ved E6 sør for Trondheim) representerer
dette en gjennomsnittlig besparelse på 2,33 minutter per kjøretøy som klareres.
 Nyttekostnadsanalysen viste at NonStop-systemet som konsept har stort potensiale for å oppnå
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Allerede etter første implementering (Sandmoen kontrollstasjon)
vil nytten i form av reduserte forsinkelser for transportbransjen alene være dobbelt så stor som
kostnadene ved å ta systemet i bruk.
 Evalueringen ga også indikasjoner på at NonStop-systemet vil bidra til mer rettferdige
konkurransevilkår. Færre kjøretøy slippes forbi kontrollstasjonen i perioder med kapasitetsproblemer
(redusert lekkasje) og kontinuerlig logging av kjøretøydata gir et bedre kunnskapsgrunnlag for
planlegging av kontrollvirksomheten. Dette bidrar til økt oppdagelsesrisiko og større grad av
rettferdighet.
 Det ble dokumentert høy brukeraksept for NonStop-systemet. Både kontrollmyndighet og
transportbransjen har samsvarende interesser og et sterkt felles ønske om at NonStop-konseptet
videreføres og tas i bruk i større skala.
Den teoribaserte tilnærmingen skilte seg fra den opprinnelige evalueringsplanen på to viktige områder: Først
og fremst ble metodevalget i evalueringsdesignet styrt av de relevante forskningsspørsmålene, og
evalueringen evnet således å frembringe ny og anvendbar kunnskap om konseptet NonStop, til tross for at det
konkrete tiltaket ikke fungerte optimalt. Dertil ble situasjonsavhengige faktorer (kontekst) inkludert i
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evalueringen, noe som ga nyttig kunnskap om hvilke rammebetingelser som bidrar til å forsterke eller
forhindre at man realiserer de effektene man ønsker å oppnå:
 Den fysiske utformingen av kontrollstasjonen har direkte innvirkning på effektene for
transportbransjen. Dersom tiltaket skal gi redusert reisetid for kjøretøy som opptrer lovlydig, må
klarerte kjøretøy kunne passere kontrollstasjonen uten nevneverdige forstyrrelser. Dette innebærer i
praksis at varsling og innhenting av de kjøretøyene som faktisk skal kontrolleres må foregå uten at
øvrige kjøretøy svinger innom kontrollstasjon.
 Trafikkvolum har vesentlig betydning for nytteverdien av ITS-tiltaket. Jo mer trafikk som passerer
kontrollpunktet, jo større blir den totale nytteverdien av spart reisetid for transportbransjen.
Erfaringer med den teoribaserte evalueringsmetodikken
Evalueringsstudien har bidratt med nyttige erfaringer for evaluering av ITS-tiltak. Dreiningen fra et
eksperimentelt evalueringsdesign til en teoribasert evalueringsprosess viste seg å være et fornuftig grep – da
evalueringen bidro til anvendbar kunnskap om tiltaket til tross for at man ikke lykkes i å utvikle et
teknologisk modent og funksjonelt system. Dersom man hadde gått videre med den opprinnelige
eksperimentelle modellen, kunne dette fått to mulige utfall: Evalueringsstudien ville sannsynligvis blitt
terminert etter datainnsamlingen, fordi datagrunnlaget ikke hadde tilstrekkelig omfang og kvalitet for
gjennomføring av de planlagte analysene. Dette ville resultert i bortkastet bruk av prosjektets tid og
evalueringsressurser, og det ville ikke blitt frembragt ny kunnskap på feltet. Hadde man likevel gjennomført
før- og etter-analysene på et usikkert datagrunnlag, ville studien konkludert med at NonStop-systemet ikke
har noen påvisbar effekt for hverken kontrollmyndighet eller transportbransjen – uten at studien ville hatt
grunnlag til å forklare hvorfor de forventede effektene uteble. Dette hadde både resultert i misvisende
kunnskap og bortkastede evalueringsressurser.
Utarbeidelse av programteorien sørget for en ryddig struktur og avgrensning for evalueringsarbeidet. Selve
modellen bidro til å synliggjøre relevante endringsmekanismer som ligger til grunn for potensielle effekter, i
tillegg til å identifisere eksterne og situasjonsavhengige faktorer av betydning. Evalueringen viste også at
effektene av ITS-tiltaket er svært avhengig av kontekst; det handler ikke bare om hvilket tiltak man
iverksetter, men også om hvor og hvordan man implementerer tiltaket. Innføring av det samme NonStopsystemet på ulike kontrollstasjoner kan utløse ulike effekter i hvert tilfelle – og innføring av ulike varianter
av NonStop-systemet på samme kontrollstasjon vil også kunne gi ulike utslag. Overføringsverdien av
resultatene mellom hver case er dermed begrenset, hvis man ikke samtidig har kunnskap om hvordan ulike
situasjoner og rammebetingelser påvirker effektene.
Den teoribaserte evalueringen viste seg å være gjennomførbar, til tross for et noe begrenset datagrunnlag.
Mulighetene til å kombinere flere metoder i evalueringsdesignet bidro til at datagrunnlaget ble utnyttet
hensiktsmessig, og det resulterte i ny og anvendbar kunnskap på flere områder. Dette viser at evalueringer er
nyttig også i tilfeller hvor ITS-tiltaket åpenbart er prematurt for eksperimentelle før- og etterstudier. I
NonStop-prosjektet foregikk evalueringsarbeidet parallelt ned utviklingen av selve ITS-tiltaket. Dette ga
mulighet for kontinuerlig tilbakemelding og justering av NonStop-systemet underveis, og bidro dermed til at
tiltaket ble utformet mest mulig relevant og effektivt med hensyn til intensjonene i prosjektet. På denne
måten oppdages også barrierene (f.eks. teknologiske begrensninger) i en tidlig fase, og man har mulighet til å
justere tiltaket eller forkaste konseptet før det påløper store utviklingskostnader.
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4.2 Case B: Samkjøring
Beskrivelse av tiltaket
Det andre case-studiet som ble gjennomført omhandlet ITS-tiltaket Samkjøring, som benytter informasjonsog kommunikasjonsteknologi for planlegging og organisering av samkjøringsturer mellom bilfører og
passasjerer. Hensikten med tiltaket er å løse kapasitetsproblemer i transportsystemet gjennom mer effektiv
utnyttelse av ledig plass i personbiler. Ved å tilby en plattform for turforespørsler og kobling av informasjon
om hvor kjøretøy og personer befinner seg i sanntid, er det mulig å planlegge og koordinere reiseaktivitet på
kort varsel. Samkjøringsløsninger har vært testet ut som virkemiddel i Bergen siden 2007, som et samarbeid
mellom vegmyndigheter, teknologiaktører og lokale bedrifter. På Kokstad/Sandsliområdet som ligger 15 km
sør for Bergen sentrum, har ni lokale bedrifter med til sammen 7.000 ansatte deltatt i et pilotprosjekt for å
fremme spontan samkjøring på arbeidsreiser. Samkjøringsaktivitetene er basert på bruk av en applikasjon
utviklet av teknologibedriften Carma, som gjør det mulig for brukerne å planlegge turene via en nettside eller
en app på mobiltelefon. I rushtiden er det kø og forsinkelser i transportsystemet i dette området, og flere av
bedriftene har mangel på parkeringsplasser. På hovedveien mellom sentrum og Kokstad/Sandsli er det
etablert ca 3 km sambruksfelt som er tilgjengelig for kjøretøy med minimum to passasjerer per bil. Disse
forholdene gjør området spesielt egnet for samkjøring på arbeidsreisen.
ITS-tiltaket består av flere virkemidler:
- Den teknologiske løsningen for Carma-appen: Denne var ved oppstart av evalueringsstudien et
kommersielt produkt på markedet, men den har gjennom hele prosjektperioden vært gjenstand for
videreutvikling og forbedring av blant annet funksjonalitet og brukervennlighet.
- Markedsføringstiltak: Det ble i løpet av prosjektperioden gjennomført omfattende promotering av
løsningen, med informasjonstiltak, kampanjer og konkurranser, individuell oppfølging fra dedikerte
samkjøringsambassadører i hver bedrift, samt aktiv bruk av sosiale og konvensjonelle media.
- Insentiver: Brukere av samkjøringsløsningen har fått tilgang til en rekke fordeler i form av belønning
og kostnadsdekning av samkjøringsreiser, tilgang til egne parkeringsplasser, samt tilgang til
offentlige sambruksfelt.
Initiativtakerne hadde formulert konkrete målsettinger for pilotprosjektet:
 25 % reduksjon i antall arbeidsreiser med bil over en treårsperiode (2011-2014)
 Personbelegget i bil i Bergen skal øke fra 1,2 til 1,4 innen 2030
 Samkjøringsaktivitetene skal bidra til mindre kø i rushtid og mindre luftforurensning
Evalueringsstudien
Samkjøringsaktivitetene ble evaluert på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, som ønsket svar på
hvorvidt samkjøring har potensiale som etterspørselsstyrende og trafikkdempende tiltak i Norge. I tillegg
skulle evalueringsstudien identifisere suksessfaktorer og barrierer for vellykket innføring av tiltaket. Det ble
valgt å gjennomføre en teoribasert evalueringsprosess, med følgende begrunnelse:
- ITS-tiltaket hadde høy kompleksitet, med mange involverte aktører og flere parallelle aktiviteter
- Det ble forventet at situasjonsavhengige faktorer (kontekst) ville påvirke resultatet
- Evalueringen skulle ha fokus på læring og kunnskapsbygging (vurdering av fremtidig potensiale var
viktigere enn kontroll av gjennomført pilot)
Evalueringsprosessen involverte følgende aktiviteter; i) identifisere problemstillingene som
samkjøringsaktivitetene skulle adressere, ii) etablere tiltakets programteori, iii) definere evalueringskriterier,
iv) velge evalueringsdesign, v) foreta datainnsamling, vi) gjennomføre analyser, og vii) presentere
resultatene.
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Programteorien ble etablert basert på eksisterende kunnskap om samkjøringstiltak, samt innspill fra de ulike
interessegruppene i Bergenspiloten. Arbeidet med programteorien bidro til å løfte en viktig diskusjon: Skulle
tiltaket kun adressere miljøeffekter slik det var formulert i pilotprosjektets målsetting; eller var det også
relevant å se på virkning i form av økt mobilitet for arbeidstakerne? I pilotprosjektet var det stort fokus på
antall dokumenterte samkjøringsturer, men ingen vekt på hvilke reisemidler man rekrutterte brukerne fra.
Som miljøtiltak vil kun reduserte bilturer gi uttelling på effekt/virkning, og ikke samkjøringsturer som ellers
erstatter kollektivreiser eller gang/sykkelturer. Derimot vil samkjøring som mobilitetstiltak gi uttelling for
alle som velger å benytte seg av tilbudet. I denne diskusjonen ble programteorien en viktig felles
referanseramme for diskusjonene mellom interessegrupper og involverte aktører.

Figur 4: Programteori for ITS-tiltaket Samkjøring
Det ble utviklet et evalueringsdesign som kombinerte kvasi-eksperimentelle og teoribaserte metoder. Mens
reiseatferden hovedsakelig ble studert eksperimentelt, ble faktorer knyttet til holdninger og motivasjon i
større grad avdekket ved hjelp av teoribaserte fremgangsmåter. Det ble gjennomført en tilhørende
datainnsamling av både kvantitativ og kvalitativ art:
- Spørreundersøkelse blant ansatte, inkludert turdagbok for tre dager (1.170 respondenter)
- Bruksstatistikk for applikasjonen (oktober 2012- juni 2014)
- Kartlegging av insentiver og markedsføringstiltak
- Intervju med bedrifter og samkjøringsambassadører
Resultater
Et forholdsvis omfattende datamateriale dannet grunnlaget for analyser av relevante tema som reiseatferd,
brukeraksept og motivasjon, teknologisk modenhet og organisatoriske barrierer. Hovedresultatene fra
evalueringsstudien inkluderte følgende elementer:
 Driftsstatistikken for samkjøringsapplikasjonen viste at det ble gjennomført i snitt 20
samkjøringsturer per arbeidsdag. Dette utgjør kun 0,2 % av årsdøgntrafikken i området (12.000
ÅDT), og er langt fra pilotprosjektets målsetting om 25 % reduksjon i arbeidsreiser med bil.
 Det ble beregnet en teoretisk maksimal effekt i størrelsesorden 1-2 % reduksjon av antall
arbeidsreiser med bil, basert på data om samkjøringsturer per påmeldte bruker og data fra
spørreundersøkelsen. Utvalget med antall samkjørere var imidlertid svært begrenset, og
datagrunnlaget må anses å være beheftet med stor grad av usikkerhet.
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Det begrensede omfanget av samkjøringsturer ga heller ikke utslag på det totale personbelegget i bil
i området; selv om de som faktisk var aktive samkjøringssjåfører oppnådde et personbelegg på 1,35
personer/bil, som er nært det definerte målet for år 2030.

En viktig suksessfaktor for vellykket innføring av samkjøringstjenester, er rekruttering av en kritisk
deltakermasse. Dersom tjenesten skal fungere, må det foreligge tilstrekkelig antall førere og passasjerer til at
man får koblet turforespørslene. Dette lyktes ikke i Bergenspiloten. Evalueringsstudien analyserte de ulike
fasene av rekrutteringsprosessen, for å avdekke hvilke brukergrupper som samkjørte og ikke – samt
motivasjon for å delta eller ikke delta i samkjøringstjenesten. Rekrutteringsprosessen ble delt inn i fem
kritiske faser, som hver representerte en terskel med bortfall av brukere; i) hele målgruppen (alle ansatte i
området), ii) de som har oppfattet tilbudet om å delta i samkjøringspiloten, iii) de som har registrert seg som
bruker i samkjøringsapplikasjonen, iv) de som har prøvd samkjøring, og v) de som fortsetter å samkjøre flere
ganger. Figur 5 viser hvor deltakerne i spørreundersøkelsen befant seg i de ulike gruppene.

Alle
ansatte
100 %

Fikk tilbud
37 %

Registrerte
seg

Prøvde
samkjøring

11 %

7%

Fortsatte å
samkjøre
2%

Figur 5: Rekrutteringsprosessen i samkjøringstiltaket, prosent deltakere i hver fase
Den største overraskelsen for de involverte aktørene i pilotprosjektet, var det store bortfallet allerede tidlig i
rekrutteringsprosessen. Pilotprosjektet hadde vektlagt markedsføring og promotering av tiltaket hos de
involverte bedriftene, og til tross for at alle ansatte i utgangspunktet hadde fått tilbud om å delta, rapporterte
2/3 at de ikke hadde mottatt et slikt tilbud. Resultatene viste også at den mest relevante målgruppen for
tiltaket er yngre arbeidstakere, kvinner, personer uten ansvar for mindreårige barn, personer med lang
utdannelse, og personer med liten mulighet for å kjøre bil selv.
Når det gjelder faktorer som motiverer til vedvarende samkjøring, er det viktigste å kjenne noen å samkjøre
med. De som benyttet samkjøringstilbudet aktivt ble i stor grad motivert av egen samvittighet (idealisme) og
miljøargumenter. For rekruttering av nye brukere, synes tidsbesparelse og miljø å være viktigste argumenter.
Tilgang til sambruksfelt ble vektlagt i alle grupper, mens tilgang til parkeringsplasser synes viktigere for
dem som ikke hadde prøvd samkjøring enn de som faktisk samkjører regelmessig. Forutsigbarhet er også
mye viktigere enn spontanitet for samkjøring på arbeidsreiser.
Barrierene mot samkjøring omfatter både organisatoriske forhold (eksempelvis har de som kjører firmabil
ikke lov til å medbringe passasjerer) og de ansattes egne holdninger til bildeling (for mange oppleves
alenetid i bil som kvalitetstid). For de som hadde prøvd, men sluttet med samkjøring, var teknologien den
største barrieren – med dårlig brukergrensesnitt og ustabil teknologi som viktige faktorer for bortfall av
deltakere. Dersom samkjøringstjenesten skal være levedyktig på sikt, må passasjerene være villig til å betale
en sum som bidrar til å dekke deler av sjåførens kostnader til turen. I Bergenspiloten fikk passasjerene delta
gratis, og sjåførenes kostnader ble dekt av prosjektet og teknologileverandøren. Resultatene fra evalueringen
viste imidlertid at betalingsvilligheten blant deltakerne var lavere enn den egentlige kommersielle
markedskostnaden for tjenesten.
Erfaringer med den teoribaserte metodikken
I dette case-studiet ville et eksperimentelt evalueringsdesign gitt en forholdsvis entydig og riktig konklusjon:
Samkjøring har svært liten effekt som trafikkreduserende ITS-tiltak, og pilotprosjektet i Bergen har ikke
oppfylt sine målsettinger om 25 % reduksjon i arbeidsreiser med bil eller økt passasjerbelegg. Dette er et
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tydelig og greit resultat, men det gir ingen forklaring på hvorfor tiltaket ikke virker og det bidrar i liten grad
til å øke forståelsen av samkjøring som ITS-tiltak.
Den teoribaserte evalueringen har derimot bidratt til å utdype de eksperimentelle resultatene.
Evalueringsstudien kan i stor grad forklare hvorfor ITS-tiltaket ikke virker, fordi den identifisere hvem som
faller utenfor samkjøringstilbudet og hvorfor. På dette viset etableres ny kunnskap om hvilke
rammebetingelser og situasjonsavhengige faktorer som påvirker effektene av samkjøringstjenesten, og den
har identifisert hvilke målgrupper som opplever tiltaket som relevant og attraktivt. Kunnskap om hva som
motiverer for deltakelse og bruk, samt hvilke insentiver som oppleves som relevante i ulike faser av
rekrutteringsprosessen er nyttig og anvendbar informasjon for eventuell utvikling og design av fremtidige
samkjøringsløsninger. Etableringen av programteorien som en visuell modell av tiltaket hadde også en
tilleggsverdi som instrument i kommunikasjonen mellom prosjektets aktører og interessegrupper.

5 Oppsummering: Den teoribaserte tilnærmingens anvendbarhet
Denne rapporten presenterer erfaringene med teoribasert evaluering av intelligente transportsystemer (ITS) i
transportsektoren. Evalueringene har frembragt nyttig og anvendbar kunnskap for transportmyndigheter som
skal ta strategiske beslutninger og legge planer for videre utvikling og implementering av slike tiltak i
transportsystemet. Anvendelse av den teoribaserte evalueringsmodellen har også gitt metodiske erfaringer
som er relevante for evalueringer innen andre samfunnsområder.
Den teoribaserte evalueringsmetoden vektlegger to sentrale dimensjoner i evalueringsprosessen; tiltakets
logikk og tiltakets teori. Tiltakets logikk innebærer at evalueringen identifiserer og tester hvilke betingelser
(f.eks. rammebetingelser og kontekstuelle faktorer) som må være tilstede for at tiltaket skal avstedkomme en
ønsket endring. Tiltakets teori beskriver de underliggende mekanismer og kausale årsak-virkningsprosesser
som bidrar til et ønsket resultat. Denne fremgangsmåten er egnet for å frembringe økt forståelse av hvordan
et tiltak virker og kan utløse effekter i ulike situasjoner. Ved å legge relevante samfunnsvitenskapelige
teorier til grunn for psykologiske og sosiale forklaringsfaktorer, forsterkes evalueringsstudiens validitet.
Den teoribaserte tilnærmingen har vist seg å være nyttig når en eller flere av følgende betingelser inntreffer;
- Evalueringens formål er læring og kunnskapsbygging
- Tiltaket som evalueres er komplekst
- Det foreligger lite empirisk kunnskap om tiltakets kausale sammenhenger og effekter
- Tiltaket påvirkes av eksterne effekter eller kontekst
- Tiltaket eller dets omgivelser forventes å utvikles over tid
Innenfor transportsektoren finnes det knapt eksempler på bruk av teoribaserte metoder i evalueringsstudier,
og en utvidelse av det metodiske grunnlaget som anvendes, kan bidra til å skape et mer helhetlig
kunnskapsgrunnlag og en bedre utnyttelse av evalueringsressurser. Innenfor andre fagfelt har man en lengre
tradisjon for bruk av tiltakets programteori som utgangspunkt for evalueringer, uten at dette alltid vektlegges
tilstrekkelig. De fleste evalueringsstudier har begrensede budsjetter og det er behov for å utnytte
evalueringsressursene mest mulig effektivt. Erfaringene fra evaluering av ITS-tiltak viser at den teoribaserte
fremgangsmåten er anvendelig, også i tilfeller hvor betingelsene for bruk av tradisjonelle (eksperimentelle)
evalueringsmetoder ikke er oppfylt. Dette bidrar til at man kan fremskaffe nyttig kunnskap også i situasjoner
med begrensede evalueringsressurser og hvor muligheten til å foreta en omfattende datainnsamling ikke er
tilstede. Evalueringsmodellen håndterer kompliserte tiltak med komplekse årsak-virkningskjeder, og er egnet
til å skape forståelse for hvorfor et tiltak virker eller ikke i en gitt kontekst. På denne måten kan de
teoribaserte metodene både være et alternativ og et supplement til andre evalueringsmetoder.
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