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Alle strekninger med ÅDT
over 8000 (2044) skal være
ombygget til full
veinormalstandard med
2,3 eller 4 felt innen
utgangen av 2022
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Begreper: Målet – konkretisering av et behov

Behov

Mål

Effekt

• Behov, mål og effekt er i prinsippet samme fenomen og
det kreves samsvar mellom disse, dvs:
– Målet utrykker forventet behovstilfredsstillelse: (tidspunkt,
omfang og kvalitet)
– Effekten skal minst tilsvare forventet måloppnåelse
– Brutto effekt skal være i samsvar med behovet
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Begreper: Målstrukturen

Behov

Resultatmål

Mål

Effektmål

Effekt

Samfunnsmål

• Målstrukturen definerer prosjektets strategi
– Resultatmålet: Leveransen ved prosjektets overlevering
– Effektmålet: Første ordens effekt av prosjektet på et gitt
tidspunkt
– Samfunnsmålet: Den forventete samfunnsmessige
effekten som gir begrunnelsen for prosjektet
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Begreper: Mulighetsrommet
Det politisk mulige
Krav

Krav

K2

K0

K3

Krav

Krav

Behov

K1

Forventet effekt

Krav

Krav

Mulighetsrommet

Krav

Krav

Det rasjonelt tenkte
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Begreper: Prosjektet
Investeringstiltaket
(Finansielle, kontraktuelle og styringsmessige
rammebetingelser for gjennomføringen av prosjektet)

Prosjektet

Resultatmål

Effektmål

Samfunnsmål
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Målhierarki: Årsak/virkning og sannsynlighet for
realisering
Hypotetisk
P (realisering) < 1

Ressurser

Resultatmål

Ressurser

Resultatmål

Ressurser

Resultatmål

Usikkerhet

Usikkerhet

Positive
bivirkninger

Positive
bivirkninger

Effektmål

Samfunnsmål

Negative
bivirkninger

Negative
bivirkninger

Usikkerhet

Usikkerhet

Virkninger

Resultatmål

Effekt

Ressurser

Faktisk
P(realisering) = 1
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Eksempler: måling på ulike målnivåer
Resultatmål

Effektmål

Samfunnsmål

(leverandørperspektiv)

(brukerperspektiv)

(bestillerperspektiv)

Eksempel
jernbane

Dobbeltspor
bygget

Trafikkavviklingen

Verdiskapingen
som følge av
bedret transport

Eksempel
universitet

Institusjonen
bygget/etablert

Læringen

Tjenesteytingen
som følge av
utdanningen

Eksempel
sykehus

Sykehuset
bygget/utrustet

Helsetjenestene

Verdiskapingen
som følge av
bedre helse
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Problemet med målformulering

Vår enve og vijle tli å frostå
mengnisølse urtyktk ovregår
fonrutfen
Dette gjelder også målformuleringer,
for eksempel denne:
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Prosjekt Campus i Trondheim (CiT)
”Prosjektet skal bidra til at NTNU og HiST settes i stand
til å kunne operasjonalisere og realisere Stortingets
fastsatte mål for institusjonene innenfor områdene:
utdanning, forskning, formidling, innovasjon, eksterne
relasjoner og ressursforvaltning. Prosjektet skal bidra til
å videreutvikle Trondheim som et ledende
kunnskapsmiljø nasjonalt og internasjonalt.”
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CiT Målstruktur
• Omorganisering
• Bedre lønnsbetingelser
• Kvalifisert personell
• Forskningsmidler
• Kunnskapsutveksling
•+++

Nye bygninger
er bygget

Institusjonene
er samlokalisert

Mål for ressursforvaltning
er realisert
Mål for eksterne
relasjoner
er realisert

Stortingets mål
operasjonalisert

Utdanningsmål
er realisert

????

Et ledende
kunnskapsmiljø
nasjonalt

Et ledende
kunnskapsmiljø
internasjonalt

Forskningsmål
er realisert

Innovasjonsmål er realisert

Formidlingsmål
er realisert

Tilbakeførbarhet?
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Eiksundsambandet
”Prosjektet skal bidra til at det private og offentlige
servicetilbudet utvides for regionen som et hele, ved
at fastlandskommunene med offentlige tilbud som
sykehus og høgskoler og øykommunene med industri
knyttes sammen i et fergefritt samband. Prosjektet
skal bidra til at arbeidsmarkedet for regionen både
blir større og mer fleksibelt.”

Øyforbindelse
er bygget

Bedret tilgang til
servicetilbud

Servicetilbud
er utvidet

Økt, mer fleksibelt
arbeidsmarked

Samfunnsmål ?
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E6 Steinkjer
”Prosjektet omfatter bygging av 10 km
ny riksveg, som vil avlaste Steinkjer
sentrum for gjennomgangstrafikk og
gjøre det mulig med en miljømessig
opprusting i sentrum.”

Ny riksvei er
bygget

Gjennomgangstrafikk er redusert

Sentrum er
opprustet
miljømessig?

???
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Krav til målformulering
• Enkeltstående – ikke koplete utsagn
• Beskrive sluttilstand – ikke prosess eller
”bidra til”
• Konkret – ikke generelt eller henvisning til
overordnet strategi eller policy
• Entydig, slik at den kan tolkes likt av alle
• Verifiserbar, eventuelt målbar
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Krav til målstruktur: prosjekt
Samfunnsmålet skal være
tilstrekkelig høyt til at det
gir god begrunnelse for
tiltaket og rom for
vurdering av alternative
løsninger

Det skal være ett samlende
mål på hvert målnivå,
eventuelt med
underliggende sidestilte
delmål spesifisert

Ressurser

Resultatmål

Ressurser

Resultatmål

Ressurser

Resultatmål

Ressurser

Resultatmål

Dersom sidestilte delmål,
skal innbyrdes vektlegging
eller ressursallokering være
avklart

Effektmål

Samfunnsmål

Overordnete mål skal angi
det en konkret ønsker å
oppnå og være utgangspunkt
for valg av konsept
Effektmålet skal være
realistisk oppnåelig innen
angitt tidsramme, gitt at
resultatmålene er
realisert

Samfunnsmålet skal ikke
være høyere enn at
realiseringen til en viss
grad kan tilbakeføres til
prosjektet

NTNU - Concept

Krav til målstruktur: Portefølje

Portefølje
Prosjekt

Program 1

Prosjekt

Prosjekt
Prosjekt

Program 2
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Krav til målstruktur: Portefølje
Resultatmål

Effektmål

Samfunnsmål

P1

P2

P3

P4

P 5, . . .
Prosjektnivå

Programnivå

Portefølje
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SD’s mandat for arbeidet med KVU: Mål
Transportsystemet skal sikre befolkningen
god mobilitet og være bærekraftig

Veksten i persontransporten skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange

økt kapasitet i eksisterende metroog jernbaneinfrastruktur

Hva er målet for maurene i
en maurtue: Mobilitet?

gods skal overføres fra vei til sjø og jernbane
der det er samfunnsmessig gunstig
et vegnett som gir økt fremkommelighet og kapasitet for buss og trikk
en by- og tettstedsutvikling med store nye
boligområder nær kollektivknutepunkt
NTNU - Concept
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Diverse forutsetninger/krav?
Observasjoner
• Sterk befolkningsvekst i Oslo de neste tiårene?
(høykonjunktur, innvandring, tilflytting?)

• Dimensjonering i forhold til reelt behov, eller et
rushtidsproblem? (passive, aktive tiltak?)
• Investeringens størrelse i forhold til byens
befolkningstall? (Oslo vil allikevel være en småby)
• Trinnvis utvikling av kapasiteten? (stor usikkerhet
knyttet til langsiktige behov)

Vurderinger
• Mye av føringene er på detaljert nivå (konsept,
prosjekt, resultat)
• Det er behov for nærmere klarlegging av
overordnete forutsetninger, krav og mål
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Mulige tiltak ?
Innenfor boksen
• Utbygging av infrastruktur
Utenfor boksen
• Etablere parkeringsmuligheter ved
tilslutningspunktene for kollektivtransport
• Legge restriksjoner på parkering i by
• Utvide rushtidsperioden og spre trafikkbelastningen med rushtidsavgifter
• Økonomiske insentiver for bruk av kollektiv
transport, tidsavhengig prising?
• Etc.
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http://www.akademikaforlag.
no/en/prosjektitidligfasen

http://www.concept.ntnu.no/Publikasjoner/tem
ahefter/CONCEPT_temahefte_nr5_2014.pdf
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www.concept.ntnu.no
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