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Informasjonsskriv - Miljøløftet 

Deltakelse i forskningsprosjekt «Byvekstavtaleordningen 

– et bidrag til inkluderende byer og omstilling til 

lavutslippssamfunnet?» 

 

Dette er et spørsmål om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å 

undersøke rollen til eksperter og ekspertkunnskap i prosessen med valg av 

prosjekter i porteføljestyring i Miljøløftet. I dette skrivet er det informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse innebærer. 

 

Formålet med prosjektet 

Studien inngår i en doktorgradsavhandling i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. 

Forskningsprosjektet er en del av INCLUDE-prosjektet som ledes av Senter for 

utvikling og miljø ved Universitet i Oslo. Prosjektet er finansiert av Norges 

Forskningsråd. 

 

Fokuset i doktorgradsavhandlingen er på byvekstavtaleordningen, de fire største 

byområdene i Norge, og en inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Byvekstavtalene handler om samordnet transport- og arealpolitikk. Aktørene i 

samarbeidet er blant annet transportekspertise med SVV og Jernbanedirektoratet, 

og arealekspertise med kommuner og fylkeskommuner.  

 

I forskningsprosjektet undersøkes det hvordan ulike koalisjoner og eksperter 

påvirker valg av prosjekter og virkemidler, og hvem som inkluderes i prosessene i 

Miljøløftet. Det undersøkes videre hvordan bruken av ekspertise er i fireårig og 

årlig porteføljestyring. Sentrale prosesser for dette er arbeidet med 

handlingsprogrammet og årlige budsjett. Forskningsprosjektet er et bidrag til en 

statsvitenskapelig debatt om bruk av eksperter og ekspertkunnskap i norsk 

bypolitikk.  

 

Forskningsprosjektet har fokus på dikotomien demokrati og epistokrati. Eksperter 

og ekspertkunnskap kan øke kvaliteten på de politiske beslutningene. Samtidig 

kan ekspertstyre utfordre den viktige demokratiske verdien om politisk 

inkludering (medbestemmelse).  

 

Reduksjon av CO2-utslippene fra transportsektoren er viktig for å nå nasjonale og 

internasjonale klima- og miljømål. Utslippene fra transportsektoren er redusert. 

De siste to årene har bilandelen økt, og kollektivandelen blitt redusert i flere 

byområder. Det kan være behov for å redusere CO2-utslippene fra 

transportsektoren med flere og andre virkemidler og prosjekter enn det som er de 

viktigste virkemidlene i dag.  

 

Opplysningene som samles inn gjennom denne studien vil brukes i forskerens 

doktorgradsarbeid. Dette inkluderer ulike typer forskningsmateriale som artikler i 
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vitenskapelige artikler, bokkapitler og andre tekster; samt i forbindelse med 

presentasjoner og undervisning. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norges 

Forskningsråd. 

 

Ansvarlig for forskningsprosjektet 

Universitetet i Oslo er vertskap for Include-senteret og er behandlingsansvarlig. 

Include er et samarbeid mellom følgende forskningspartnere: Universitetet i Oslo, 

Fridtjof Nansens Institutt, CICERO Senter for klimaforskning, 

Transportøkonomisk institutt, Universitetet i Tromsø og Durham University, 

UK.     

Kirsten Hegsvold, PhD-student i Include-prosjektet, Transportøkonomisk Institutt. 

Veiledere i prosjektet er Robert Huseby, Institutt for statsvitenskap, Cathrine 

Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo, og Aud 

Tennøy, Transportøkonomisk Institutt. 

 

Hvorfor får du spørsmål om deltakelse og hva innebærer deltakelse  

Studien er først og fremst basert på dybdeintervjuer. Intervjuene vil foregå i 

samtaleform og innebære spørsmål om bruk av eksperter og ekspertkunnskap i 

byvekstavtaleordningen. 

 

Dybdeintervjuene vil vare i ca. 1 time. Det kan bli aktuelt med noen testintervjuer 

for å undersøke hvordan intervjuguiden fungerer. Det kan også blir aktuelt med 

noen oppfølgingsintervjuer. Data registreres ved hjelp av lydopptak (med 

deltakers samtykke) og notater. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst 

trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger 

vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke 

vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette 

skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med 

personvernregelverket. All databruk vil bli anonymisert. På denne måten vil det 

være umulig å identifisere de ulike deltagerne i publisert forsking og rapporter, 

utover at du kanskje vil kunne kjenne igjen egne utsagn. Kun prosjektansvarlig og 

veiledere vil har tilgang til rådataene som generes av denne studien. Navn og 

kontaktopplysninger vil lagres sikkert og adskilt fra øvrige data. Det er mulig et 

fåtall andre enn prosjektansvarlig vil få tilgang til det anonymiserte datamaterialet 

i løpet av prosjektperioden, f.eks. i forbindelse med samarbeid og/eller 

transkribering av lydmaterialet. 
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Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent. Dette 

doktorgradsprosjektet skal etter planen fullføres høsten 2025. Innen prosjektslutt 

vil alt datamateriale anonymiseres ved å slette direkte personopplysninger (som 

navn/koblingsnøkkel), omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende 

sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som f.eks. bosted/arbeidssted, alder og 

kjønn), og ved å slette digital lyd. 

 

Dine rettigheter 

Dine rettigheter har sammenheng med at det er mulig å identifisere personer i 

datamaterialet. Rettighetene dine er: 

• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg. 

• mulighet til å få kopi av opplysningene om deg 

• å få rettet personopplysninger om deg 

• å få slettet personopplysninger om deg 

• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Senter for utvikling og miljø (SUM) og forskningssenteret 

INCLUDE har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Kirsten Hegsvold  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet [sett inn tittel], og har fått 

anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju med lydopptak  

 at innsamlet informasjon kan i anonymisert form benyttes til forskning 

publisert i tidsskrift, rapporter og/eller andre tekster eller presentasjoner 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 


