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Et FoU prosjekt under NTP paraplyen, initiert av Jernbaneverket.

Utført av Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Formålet er å skape et mer robust beslutningsunderlag. 

Særlig når vi planlegger på lang sikt og for trendbrudd.

Forprosjekt

Diskuterer/vurderer 
behov for andre 
metoder enn trendbaserte 
transportmodeller.

Plukker ut 21 metoder 
som kan være interessante  
for samferdselssektoren.

Hovedprosjekt

Ser videre på de 
mest interessante 
av disse metodene.

Tre delprosjekt:

1. Tidlige tegn og 
sorte svaner.

2. Utprøving av 
metoder i case.

3. Innhenting 
av erfaringer.



Hva tenkte de i 1960 om framtiden?

Massebilisme?

Kvinners yrkesdeltakelse?

Oljevirksomhet?

Globalisering?

Innvandring?

Klima?

Mobiltelefon?

Pc og internett?

Terror?

Hva vil dukke opp de neste 50 år?

Utviklingen går ikke saktere nå enn den gjorde i 1960!

Hva klarer vi egentlig å tenke om de neste 50 år i dag? 



Kalkuneksemplet
Forventninger bygger seg opp over tid!



Forventning

Tid

Thanksgiving

Kalkuneksemplet
Forventninger bygger seg opp over tid!



Noe vet vi jo egentlig, 
men tar vi det ordentlig inn?

Noe ser vi komme, 
men klarer vi å ta tak i det?

Og noe har det vært snakket om 
lenge, uten at noe har skjedd, 

men hva hvis det plutselig skjer?



Minimere eller håndtere usikkerhet?
Minimere: Bruke statistiske metoder. Høy/middels/lav blir da fort varianter av det samme. 

Relativt sikre
faktorer

(ett utkomme sannsynlig
bruk kreftene på det)



Håndtere:

Minimere eller håndtere usikkerhet?
Minimere: Bruke statistiske metoder. Høy/middels/lav blir da fort varianter av det samme. 



Håndtere: Bruke planleggingsressursene riktig

Minimere eller håndtere usikkerhet?
Minimere: Bruke statistiske metoder. Høy/middels/lav blir da fort varianter av det samme. 



Jo lengre tidsperspektiv, desto større usikkerhet

Hvis lite skjer, er det greit å hvile seg tungt på trendframskrivinger.

Hvis mye skjer, blir vi ganske sårbare hvis vi kun bruker trendframskrivinger.



En modell er alltid en 
forenkling av virkeligheten

Modell

Hvilke forenklinger må vi være særlig observante på? 

Hva er modellen best egnet til å gi svar på?



I tillegg deles befolkningen inn i en rekke
sosioøkonomiske grupper, basert på

: Kjønn

: Alder

: Tilgang til transportressurser

: Annet

Dvs. grupper med ulik atferd.
Innenfor hver gruppe opptrer alle likt, og 100 prosent rasjonelt.

Tid Penger

Forenklet: Transportmodellen hviler på to variable
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Øvrige forhold konserveres i modellene, 
på dagens nivå

Hva hvis …

… tiltakene som skal vurderes ikke handler om 
tid og penger, men f.eks om kvalitet?
(bedre plass, punktlighet og komfort, tryggere å sykle, nye IT løsninger, …)

… folk begynner å oppføre seg vesentlig annerledes,
f.eks fordi rammevilkårene endres?
(endret bystruktur, økt regulering av biltrafikken, bedre økonomi*, nye holdninger, …)

… noe nytt og uventet skjer?
(naturkatastrofer, nye terroranslag, noe helt annet …)



Forprosjektet: 21 aktuelle metoder for transportsektoren

Obs: Dette er ikke nye metoder, men bruken kan utvides og profesjonaliseres.

Basert på European Foresight Monitoring Network og «Carpe Futurum» (Karlsen og Øverland, 2010)



Tidlige tegn og sorte svaner

Metodeutvikling. Produserte 40+ idéer. 14 presentert i kartotekkort.



Utvikling av scenarier



Bruk av miniscenarier og hverdagshistorier

Miniscenarier

For å utdype viktige tema. Gir innsyn i disse temaene.
Videreutvikles mer helhetlig inn i scenariene.

Norge er et foregangsland innenfor blant annet nano-teknologi, og høster internasjonal anerkjennelse for sin 

kompetanse på området. Nye innovative næringsklynger med økende sysselsetting av høyt utdannet arbeidskraft 

bygges opp. Norske høyskoler og universiteter utdanner stadig flere teknologer samtidig som det importeres 

tilsvarende arbeidskraft fra utlandet. Nye næringsgrener oppstår i kjølvannet av utviklingen.

Hverdagshistorier

Følger noen utvalgte personer gjennom en dag.
Utløser erkjennelser også ut fra et emosjonelt perspektiv. (For heftig for oss?)

Preben Lange ser på kalenderen: tirsdag 24. mars 2050. Nok en kjedelig arbeidsuke nærmer seg slutten. 

Preben lukker øynene og kjenner på drømmen han hadde da han studerte juss i Oslo. Han følte seg dedikert til 

ekspedisjonssjefstillingen i juridisk avdeling i Olje- og energidepartementet. Gjennom hele studietiden så han 

for seg hvordan livet skulle bli. Nå titter han ut av vinduene fra sitt lille tomannskontor i Mack Bryggerier i 

Tromsø og gjør klar nok en utslippssøknad for signering. Ute er skodda tjukk. 



Backcasting (tilbakeskuing)



Venn eller 
fiende?Forholdet til

transport-
modellene?



Hvordan kan «nye» metoder og transportmodell kombineres?



Hvordan kan «nye» metoder og transportmodell kombineres?

Hva kan vi ikke forvente at modellen svarer på?
Hvilke andre metoder må vi da bruke i tillegg?
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Hvordan kan «nye» metoder og transportmodell kombineres?
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Metode21 leverer en etappe, 
ikke et fullført løp 



Hva skjer videre nå?

Kapittel 7 i Metode21 rapporten: Forslag til aksjonspunkter.

Nøkkel: Ledelsesbehandling i de to etatene (oppmerksomhet + ressurser).

Jernbaneverket: Lederbehandling mai 2015 

• Jobbe videre, opprette internt prosjekt («Metode21s eftf»)

• Implementere metoder i KVU-arbeidet (gjort i 2 kvu’er, seminar 03.12.)

• Benytte metoder i vårt langsiktige arbeid (Analyser, Strategier, Planer)

• Være aktiv ift å utvikle fag/nettverk (Etatene. Andre. Internasjonalt.)

Og så registrer vi at det skjer noe med dette hos andre
aktører, uavhengig av Metode21 arbeidet.



Hva skjer videre nå?

Kapittel 7 i Metode21 rapporten: Forslag til aksjonspunkter.

Nøkkel: Ledelsesbehandling i de to etatene (oppmerksomhet + ressurser).

Jernbaneverket: Lederbehandling mai 2015 

• Jobbe videre, opprette internt prosjekt («Metode21s eftf»)

• Implementere metoder i KVU-arbeidet (gjort i 2 kvu’er, seminar 03.12.)

• Benytte metoder i vårt langsiktige arbeid (Analyser, Strategier, Planer)

• Være aktiv ift å utvikle fag/nettverk (Etatene. Andre. Internasjonalt.)

Og så registrer vi at det skjer noe også hos andre aktører, 
avhengig/uavhengig av Metode21 arbeidet.



Takk for oppmerksomheten!

arne.stolan@jbv.no


