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Indikatorer for smart mobilitet 

- i smarte byer

Hvorfor indikatorer?

Hva nytt?

Hvorfor nå? 

Hvilke?

Utfordringer framover
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Fra enkeltvise indikatorer 

til sammensatte indikatorer/indikatorsett 

for miljøvennlig - bærekraftig og smart - mobilitet

 som får fram sammenhenger og koblinger – på tvers 

av politiske mål, politikkområder, sektorer

 som brukes til sammenligninger – bl.a. som 

kursendrende kappestrid (’benchmarking’) mellom byer
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Smart City – grønn og digital 

 videreføring av sustainable city, digital city, green city, ..

 «… a city well performing in a forward-looking way in economy, people, 
governance, mobility, environment, and living, built on the smart combination 
of activities of self-decisive, independent and aware citizens» 

 «…a winning urban strategy using technology to increase quality of life in 
urban spaces»

 Smart City:

 smart economy (competetiveness)

 smart environment (natural resources preservation)

 smart governance (participation)

 smart living (quality of life) 

 smart mobility (ICT and transport)

 smart people (human and social capital) 
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‘Smart’ - har vært i bruk lenge   

 et samlekrav til indikatorer om at de skal være 

«SMARTE»: Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, 

Tidsfestete og Enkle (NORAD 2009)

Oslo samarbeidet med Siemens og Bellona om ‘Smart 

City’ i 2010

 i EUs forskningsprogram (2014-2020) Horizon 2020 er 

‘smart city’ særlig knyttet til IKT/ITS, energi og transport 
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Hvorfor et samlet blikk på mobilitet og miljø

– i Smarte byer?

 for å synliggjøre synergier - målkonflikter eller ’vinn-vinn’-

situasjoner

 for å se/oppdage nye tendenser og sammenhenger (indikatorers 

varslings- eller antennefunksjon)  og dermed

 for å sette ’problemer under debatt’ , få satt ting på dagsorden, 

 for å få fram utvidete årsakssammenhenger – livssyklusanalyser, 

dpsir-modell, o.a

 for å få en integrering og institusjonalisering av miljø/klimahensyn 

inn alle planer og programmer, horisontalt og vertikalt

 for å kunne se ’mange miljøproblemer ett sted, ikke ett og samme 

miljøproblem mange steder’ – et territorielt perspektiv på miljø og 

transport
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Smart mobilitet – mangfoldige mål: 

 redusert trafikkork

bedre flyt og framkommelighet

 reduserte transportkostnader

økt trafikksikkerhet

bedre tilgjengelighet – bedre tilgang og likere fordeling 

av transportressurser

 redusert luftforurensning 

 reduserte klimagassutslipp

 reduserte grå arealer, redusert arealbelastning, 

plassbesparing (offentlige arealer)  
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Smart mobilitet – strategier/virkemidler

 ‘Avoid’

– redusert behov for mobilitet/transport gjennom alternativ og 

innovativ organisering (f.eks. delemobilitet: B2C, P2P)

 ‘Shift’

 overgang til smartere, mer miljøvennlige transportmåter 

 ‘Improve’

 forbedre infrastruktur og teknologi, kjøretøy, og drivstoff
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Mobilitet stadig høyere opp på by-agendaen

Smart mobilitet ⊂ Smart by

særlig store problemer for en 

rask overgang til en smartere 

by 

særlig stort potensial for å få 

fram en smartere byutvikling,

et felt som endrer seg 

fundamentalt for tiden 

(tilgjengelighet viktigere enn 

fysisk forflytning)

vibeke.nenseth@toi.no 

EEA Signals 2016
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Hvorfor indikatorer? – forankret i høyst 

ulike policydiskurser

 fra regel- til målstyring med vekt på resultatmåling og 
resultatindikatorer gjennom innføringen av 
markedsorientert styringsideologi – New Public 
Management – fra (slutten av) åttitallet

 fra hierarkisk kommando-og-kontroll til større vekt på 
kommunikative styringsmidler, frivillige avtaler og 
selvregulering/-korrigering i horisontale policynettverk (fra 
’governing’ til ’governance’)

 miljøpolitisk kursendring til et integrert 
bærekraftperspektiv som kobler miljø, velferd og økonomi 
(lansering av ’sustainability indicators’ i Rio 1992)

 fra Sustainable til Smart (mer teknologidrevet) 
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Hvorfor nå?

 etter hvert godt datatilfang – god datatilgang

 etter hvert gode, jevnlige, representative og lett tilgjengelige data og gode 

databaser (ikke bare sporadiske enkeltstudier) 

 betydelig etterspørsel og interesse (NTP, bypakker, bymiljøavtaler, SN 

Indikatorsett for bærekraftige byer/lokalsamfunn,…) 

 mange enkeltvise (men spredte) indikatoropplistinger og –prosjekter 

(miljostatus.no, SSB, MD, KS, TØI)

 utstrakt bruk av samme data – utbredte, godt etablerte og 

anerkjente

 tåler internasjonal sammenlikning, spesielt relatert til TERM



=> dvs. har etter hvert fått (ganske) gode, pålitelige og 

relevante/gyldige, data; m a o indikatorer for miljøvennlig – smart og 

bærekraftig - mobilitet på norsk har høy reliabilitet og validitet
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Sentrale, mest mulig heldekkende og jevnlige oppdaterte data

Statistikkbanken og KOSTRA, www.ssb.no (fra 2000)

Reisevaneundersøkelsene (RVU) 

Nortraf/NVDB (Vegdatabanken) 

stadig bedre data gjennom utvikling av ITS/IKT-

monitorering framover (bomstasjoner, AVL (automatic

vehicle location), etc), ‘big data’ 

datatriangulering – for bedre datakvalitet, når bruk av 

ulike datakilder (forhåpentligvis) viser det samme

vibeke.nenseth@toi.no 

http://www.ssb.no/
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En rekke ulike – autoritative - indikatorsett

EEA ( TERM core set of indicators (TERM-CSIs)

 TERM 01: Transport final energy consumption by mode 

 TERM 02: Transport emissions of greenhouse gases 

 TERM 03: Transport emissions of air pollutants 

 TERM 04: Exceedances of air quality objectives due to traffic 

 TERM 05: Exposure to, and annoyance by, traffic noise 

 TERM 12: Passenger transport volume and modal split

 TERM 13: Freight transport volume and modal split 

 TERM 20: Real change in transport prices by mode 

 TERM 21: Fuel tax rates 

 TERM 27: Energy efficiency and specific CO2 emissions 

 TERM 31: Share of renewable energy in the transport sector 

 TERM 34: Proportion of vehicle fleet by alternative fuel type 
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Indicators for Smart Mobility

indicators weighting

Local accessibility 3 25%

(Inter-)national accessibility 1 25%

Availability of ICT-infrastructure 2 25%

Sustainable, innovative and safe transport systems 3 25%

9 100%

vibeke.nenseth@toi.no 

*http://www.smart-cities.eu/why-smart-cities.html
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How to 

measure the

performance

of smart 

cities? 
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ISO 37120:2014: Sustainable development of communities —

Indicators for city services and quality of life
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SN – ISO ‘Environment»
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Policymodeller som ligger til grunn

 kobling mellom miljø, økonomi og velferd

 utvidet årsak-virkningskjede

for miljøproblem (DPSIR-modell)
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indikatorer for

samfunnsmessige DRIVKREFTER

 transportgenererende eller –endrende faktorer ved 

befolkningen eller lokalsamfunnet/byen

 sentrumsstruktur, fysiske strukturer som avgjørende 

drivkrefter for transportmønsteret

MOBILITET - indikatorer for transportmønsteret

MILJØ - press- og tilstandsindikatorer for miljøet

POLITISKE TILTAK for en mer miljøvennlig bytransport

(planlegging og fysiske, økonomiske, regulative og 

kommunikative tiltak; kombinerte virkemidler – eller 

ASI (avoid-shift-improve)-strategier)
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vesentlige Indikatoranalyser 

vekt på bi-(tri)variate sammenhenger som kan gi 

indikasjoner på underliggende forklaringsfaktorer 

som spesielt ser miljøforhold i sammenheng med trekk ved 

økonomisk og velferdsutvikling

som igjen kan kobles til sentrale trekk ved institusjonelle og 

politiske endringer – ny virkemiddelbruk, policyskifter 

kunnskapsutvikling, nye samarbeids- og organiseringsformer 

(i lys av by- og politikkutvikling som ”kobler”: høy 

mobilitet/lave utslipp (EUs siste whitepaper 2011); miljø- og 

klimavennlige og sosialt inkluderende byer = Smarte Byer
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Måling av smart mobilitet - utfordringer

 få fram mer heldekkende indikatorer for bytransportens
miljørelaterte konsekvenser for byen og befolkningen 
(tilgjengelighet, handel, ulykker, helse, støy,  o.a)

 få fram mer heldekkende og kontinuerlige indikatorer for 
plan og politikk, ikke bare om tiltak finnes eller ikke

øke institusjonell kapasitet for bruk av indikatorer for smart 
mobilitet, gjennom felles bruk og –innsats, jevnlige 
oppdateringer og utvekslinger, rangeringer og rapporteringer

 få fram en (fler)årlig kappestrid mellom norske by(region)er 
om å bli best på smart mobilitet

vise nye sammenhenger for hvilke drivkrefter som særlig 
(må) påvirkes for en mer miljøvennlig bytransport
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takk!
spørsmål?

kommentarer?
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