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Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene.
Analyse- og strategifasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Dette arbeidsdokumentet drøfter hvilke strategiske valg og hvilke tiltak og virkemidler som bør gjøres
på miljøområdet innenfor etatenes og Avinors ansvarsområder.

Anbefalingene i notatet står for prosjektgruppens egen regning.
Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Sidsel Kålås – Statens vegvesen, leder
Jørn Arntsen – Statens vegvesen
Gry Dahl – Jernbaneverket
Mari Bjørhei – Jernbaneverket
Olav Mosvold Larsen – Avinor
Rolf Jørn Fjærbu – Kystverket
Eva Isager – Kommunenes sentralforbund.
Det har vært gitt verdifulle bidrag fra 4 undergrupper med deltagere fra hver av etatene og Avinor.

Oslo, 30. september 2014

Sidsel Kålås
Prosjektleder for miljøutredningen
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1. Innledning
Det forventes økte krav til etatenes miljøarbeid i neste NTP-periode. Regelverket blir strengere, og
samfunnets forventninger til et godt miljø vil øke. Transportbrukere og entreprenører blir stadig mer
opptatt av å levere miljøriktige produkter og tjenester. Det forventes stadig høyere krav til
dokumenterbar effekt av de miljøtiltakene som gjennomføres. Dette må gjenspeiles i en langsiktig
strategi for prioritering av miljøinnsats i sektoren.
Det er to vesentlige hovedtrender i samferdselsutviklingen som i særlig grad vil gi økte miljø- og
helseutfordringer framover: økt utbygging av infrastruktur, og økt fortetting i byområder. Fortetting er
en del av løsningen for flere miljøproblemer, men forsterker andre. Sektorens miljøinnsats må styrkes
og tilpasses disse trendene.
2. Sentrale forventninger og strategiske valg
Samfunnets forventninger og kunnskapsstatus gjenspeiles i lover, forskrifter, stortingsmeldinger og
NOU’er. Sentrale forventninger til samferdselssektoren er:
• Økosystemtjenester 1 skal opprettholdes, gjennom funksjonelle økosystemer som leverer rent
vann 2, ren luft, ren mat, naturmangfold, flomdemping, klimaregulering, grunnlag for friluftsliv
og danning av jordsmonn med mer. Det er en forutsetning for naturmangfold at leveområder
og mulighetene for vandring og spredning mellom disse bevares.
• Det skal tilrettelegges for bedret folkehelse 3, gjennom redusert støy og forurensning og ved
økt aktivitet og trivsel. Arkitektur 4 og knutepunktutvikling skal brukes som et virkemiddel til
fremme attraktive og gjennomtenkte løsninger som bidrar til at flere velger å gå, sykle og å
reise kollektivt.
• Alle samfunnssektorer har et selvstendig miljøansvar 5. Dette innebærer at alle sektorer selv
skal ta ansvar for å ha oversikt over miljøpåvirkninger, problemomfang, virkemidler,
kostnader og på eget initiativ iverksette forebyggende, avbøtende eller kompenserende tiltak.
Miljøgruppen anbefaler videreføring av dagens prinsipper for prioritering av miljøtemaer. Dette betyr
at reduksjon av klimagassutslipp og tap av naturmangfold, som gir irreversible endringer, må være de
viktigste og høyest prioriterte miljøtemaene for transportetatene også i neste tiårsperiode. I tillegg må
fokuset på livstruende helsekonsekvenser opprettholdes.
Grunnlaget for det videre miljøarbeidet vil være som i NTP 2014-2023, men i NTP-perioden 20182027 vil følgende strategiske tilnærminger bli nødvendige som følge av økt utbygging, økt fortetting
og strengere miljøkrav:
• Redusere uønsket konsekvens av økt utbygging. Dette betyr i praksis at 0-vekstmålet,
bruk av 4-trinnsmetoden og tiltakspyramiden, og fokus på samlet miljøbelastning, må
forsterkes og i større grad være utslagsgivende for valg i tidlig planfase. Planprosessene må
koordineres bedre på tvers av etatene. Miljøhensyn må tas så tidlig som mulig for å unngå de
største konfliktene, sikre enklest mulig integrering av miljøtiltak og for å gi en forutsigbar
plan- og utbyggingsprosess med redusert risiko for forsinkelser. Å skape robuste løsninger
med lang levetid skal være sentralt i planlegging og tiltaksgjennomføring. Tilrettelegging for
effektiv og miljøvennlig drift av infrastrukturen skal være en del av planleggingen.
• Redusere uønsket konsekvens av økt fortetting. Det blir særlig viktig å øke innsatsen
mot helseskadelig luftforurensning og støy. Nasjonale og generelle støy- og
forurensningstiltak er nødvendige i tillegg til lokale tiltak. Det må sikres at tiltakene ikke

1

Fra NOU 2013:10 Naturens goder: Økosystemtjenester: Økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. Begrepet
omfatter både fysiske goder og ikke-fysiske tjenester vi får fra naturen.
St.meld nr. 14 2006-2007: Sammen for et giftfritt miljø og NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter
Meld. St 34 2012-2013 Folkehelsemeldingen
4 Norsk arkitekturpolitikk: Arkitektur.nå
5 Rikets miljøtilstand og regjeringens miljøpolitikk
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•

motvirker hverandre. Knutepunktutviklingen må legge til rette for mer miljøvennlig transport
og økt trivsel og helse.
Bedre drift og vedlikehold av miljøtiltak. Mange av miljøtiltakene som gjøres er
begrunnet i lover, forskrifter og reguleringsbestemmelser og det er derfor viktig å sikre at
tiltakene vedlikeholdes slik at de beholder den forventede effekten også i årene framover.

3. Tiltak og virkemidler for å nå nasjonale miljømål og implementere
de strategiske valgene
Det er særlig innenfor støy/nattestøy og inngrep i natur, landskap og dyrka jord at miljøkonfliktene
kommer til å øke i neste NTP-periode, samtidig som det kreves sterke grep for å overholde EUdirektiv og forurensningsforskriftens bestemmelser om lokal luftkvalitet.
Tiltak som i stor grad er felles på tvers av miljøtemaer og etater:
• Etterlevelse av prinsippene i 4-trinnsmetoden 6: «0-alternativet» må i større grad utredes som
et reelt alternativ, hvor kollektivtrafikk, påvirkning av transportbehov og reisevaner, samt
intelligente transportsystemer og andre fremkommelighetstiltak erstatter nybygging.
• Beslutninger basert på tiltakspyramiden: I dette ligger at skade på natur og miljø i prioritert
rekkefølge må unngås, avbøtes, repareres eller kompenseres. Forebygging av miljøpåvirkning må
dermed prioriteres i alle planfaser.
• Vektlegge samlet belastning og integrere miljøhensyn i alle planfaser: Etatene og Avinor
må videreføre overordnede mål, prinsipper og faglige hensyn i alle planfaser. Fokus på samlet
belastning må videreføres i analyser og prioriteringer, og felles metodeverk og kunnskapsgrunnlag må utvikles og benyttes. Miljøkompetanse skal inngå i alle prosjekter i rett tid og i rett
omfang. Tilrettelegging for effektiv og miljøvennlig drift skal være en del av planleggingen.
• Prioritering av kilderettede tiltak. Erfaringer viser at kilderettede tiltak er økonomisk
fordelaktige og gir samvirkende effekter, og disse må derfor prioriteres.
• Systematisk og dokumentert miljøarbeid i prosjektene. Miljømål i alle prosjekter,
systematisk målstyring, bruk av livssyklusanalyser, gjennomføring og kontroll av egen og
leverandørers virksomhet og retting og/eller sanksjoner der miljømålene ikke nåes er viktig.
Miljøarbeidet må planlegges som del av tidlig planfase og inkludere alle arbeidsprosesser.
Hensynet til felles mål og strategier, prioriteringskriterier og effektiv ressursbruk må vektlegges.
• Kunnskapsbasert forvalting og prioritering. Sikrere kunnskapsgrunnlag øker treffsikkerheten
i tiltakene, bedrer miljøtilstanden og reduserer faren for feilinvesteringer eller forsinkelser i
utbyggingsprosjekter.
• Miljøvennlig drift og vedlikehold. I planleggingen og utbyggingen av nye prosjekter skal det
tilrettelegges for miljøvennlig drift og vedlikehold av anleggene. Fysisk utforming skal ikke være
et hinder for dette. Drift- og vedlikeholdsnivået skal sikre at tiltak opprettholder effekten og
ivaretar krav i lover, forskrifter og reguleringsbestemmelser.

Luftforurensning.

Befolkningen skal ikke utsettes for luftforurensning som gir helseskader. Beregninger viser at uten
ekstra tiltak vil forurensningsforskriften brytes til 2020-2025 for NO 2 , og de nasjonale målene vil være
langt fra å nås. Det må legges til rette for fortsatt rask overgang til lavutslipps- og
nullutslippsløsninger. 0-vekstmålet for personbiltrafikken og den teknologiske utviklingen på
bilparken gir betydelig drahjelp i riktig retning og må videreføres. Innenfor skips- og luftfartssektoren
bør det stimuleres til utvikling av mer miljøvennlig fremdrifts- og kraftforsyningsteknologi. Skip som
ligger på hjelpemotorer i bynære havneområder utgjør et betydelig bidrag til lokal luftforurensing.
6

I henhold til firetrinnsmetoden skal tiltak som påvirker (1) transportetterspørsel og valg av transportmiddel prioriteres framfor (2) Tiltak
som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, framfor (3) Forbedringer av eksisterende infrastruktur og(4) Nyinvesteringer og
større ombygginger av infrastruktur.
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Landstrømstilkobling vil redusere disse utslippene. Det vil også være behov for andre lokale tiltak,
som lavutslippssoner og vegprising. Kommunene må gis de nødvendige virkemidlene for å iverksette
lokale tiltak. Støvforurensningen (PM 10 og PM 2,5 ) fra vegtrafikken, spesielt fra piggdekkbruk, vil ikke
reduseres av teknologiutvikling i samme grad som avgassutslippene. Det er behov for videreføring av
piggdekkgebyr, reduserte fartsgrenser, støvbinding og støvfjerning. I tillegg bør mulighetene for
støvreduksjon gjennom valg av vegdekker og samhandling med eller krav til bildekkprodusenter
utforskes og utprøves i større grad. Det er behov for kunnskapsoppbygging om kilder til og
virkemidler mot finfraksjonen av støvet, PM 2,5 .
Tema
Luft
NO 2

Luft
PM 10/2,5

Viktigste
utfordring
Overholde
eksisterende
forskrift

Overholde
forventede nye
forskriftskrav

Viktigste tiltak og virkemidler
Teknologiutvikling og kapasitetsøkning
på bane sammen med restriktive
virkemidler for tunge og lette kjøretøy
0-vekstmålet for personbiltrafikk
Landstrøm for skip
Kommunale virkemidler for lokale tiltak
Bruke hastighetstiltak, støvbinding/feiing
og velge riktige vegdekker

Viktigste synergi (S) og
målkonflikt (M)
S: Teknologiutvikling kan gi redusert
støy

S: Hastighetstiltak kan gi redusert støy
og bedret sikkerhet.
M: Vegdekketiltak må støyoptimeres.

Støy:

Støy fra økt person- og godstransport på veg, bane, luftfart og i havner er, og vil være et stort problem
for folkehelsen. Det er behov for betydelige tiltak for å redusere problemene, særlig for de som er
utsatt for de høyeste støynivåene, og nattestøy. Trafikkøkning og fortetting gir økt støyplage utendørs.
Det er en økning i antall bosatte i områder med utendørs støy over støyretningslinjens anbefaling på 55
dB. Den generelle støyemisjonen må reduseres betraktelig for å redusere antall støyutsatte.
Kilderettede tiltak som skinnesliping, stillere togmateriell/togbremser særlig for godstog, støysvake
vegdekker, bildekk og kjøretøy, alternative innflyvingstraseer ved flyplasser og helikopterbaser,
støysvakt utstyr og mindre nattarbeid i bolignære havner, er del av løsningen. Kilderettede tiltak for å
redusere støyplagen er kostnadseffektivt, og kan bidra til å redusere behovet for kostnadskrevende
lokale tiltak. Det er også viktig å sikre tilstrekkelig vedlikehold av tidligere støytiltak, og å sikre
støysvake driftstiltak for bolignær infrastruktur. I byplanlegging og planlegging av boliger må det
legges økt vekt på tilgang til stille side og stille utendørsarealer til rekreasjon. Arbeidet med
støyreduksjon i de mest støyutsatte boligene (over 38 dB) må fortsette med lokale tiltak. I tillegg til
lokale tiltak for de mest utsatte boligene må det legges økt vekt på tiltak som reduserer støyen ved
kildene.
Tema

Viktigste utfordring

Støy

Forbedringer for de høyeste støynivåene
innendørs (over 38 dB)
Overholde forventede nye forskriftskrav
Snu utviklingen for omgivelsesstøy
Innfri nye nasjonale mål om
nattestøyreduksjon
Redusere og forebygge helseplager av
fortettingspolitikken

Viktigste tiltak og
virkemidler
Økt bruk av og
kunnskap om
kilderettede tiltak.
Videreutvikle tiltak mot
nattestøy, spesielt fra
tog, kanskje også fra
havner

Naturmangfold

Viktigste synergi (S) og
målkonflikt (M)
M: Vegdekketiltak kan gi økt
støvproduksjon
M: Støyskjermer er barrierer i
nærmiljøet og kan gi dårligere
reiseopplevelse.
M: Fortetting øker
befolkningens eksponering for
støy.

Arealbeslag som følge av økt utbygging av infrastruktur er en viktig påvirkningsfaktor på
naturmangfold. Valg av bred infrastruktur og/eller stiv linjeføring gjør tilpasningsmulighetene mindre.
Infrastruktur er også barrierer for vandring og spredning og gir fragmenterte landskap. Tapet av
naturmangfold kan ikke stoppes uten en arealforvaltning som i større grad tar hensyn til
landskapsøkologiske sammenhenger og i varetar leveområder. Inngrep i særlig viktige naturområder
må i mye større grad unngås, og oftere må anlegg og linjeføringer som er mindre plasskrevende og
lettere å tilpasse til naturområdene velges, selv om dette kan bety at potensialet for redusert reisetid

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2027 | ANALYSE- OG STRATEGIFASEN

PROSJEKTGRUPPEN FOR MILJØ | SIDE 5

ikke utnyttes fullt ut. Ved å integrere hensyn til naturmangfold i tidlige faser av planleggingen, og i
størst mulig grad unngå særlig viktige naturområder, vil ressursbehovet knyttet til avbøtende og
kompenserende tiltak reduseres. Å unngå bit for bit utbygginger, og å se større områder og flere
sektorer i sammenheng for en mer helhetlig planlegging, er også en viktig del av løsningen. Særlig
viktig er det å unngå irreversible endringer og at samlet belastning ikke blir for stor. I tillegg må både
bygging og drift av anleggene miljøoptimeres for å avbøte resterende negativ påvirkning.
Videreutvikling og implementering av miljøvennlige skjøtselsmetoder som ivaretar naturmangfold i
sideområdene er viktig. Det er avgjørende at man alltid forsøker å unngå skade på naturen før man
vurderer avbøtende tiltak, restaurering eller kompensasjon. Fysisk kompensasjon for naturområder
(økologisk kompensasjon) er under utvikling og uttesting i Norge. Økologisk kompensasjon innebærer
å erstatte arealer og økologiske funksjoner som går tapt, ved å sikre tilsvarende arealer og økologiske
funksjoner andre steder. Det er behov for å tydeliggjøre rammene for de juridiske og økonomiske
virkemidlene for at kompensasjon skal kunne fungere etter hensikten.
Tema

Viktigste utfordring

Viktigste tiltak og virkemidler

Naturmangfold

Økt utbygging gir økte inngrep (økt
fragmentering og økt samlet
belastning)
Infrastruktur for høy hastighet og stor
sikkerhet må være rett, og gir mindre
fleksibilitet til lokal tilpasning for å
unngå inngrep i verdifulle områder
Vanskeligere å opprettholde
leveområder og vandrings- og
spredningsveger
Drifte sideområdene uten å redusere
naturmangfoldet

Unngå inngrep som gir meget stor
negativ konsekvens for naturmiljø
Følge tiltakspyramiden
Fleksibel bruk av standardkrav til
infrastrukturanlegg
Ny metodikk for å vurdere
landskapsøkologiske
sammenhenger/samlet belastning
Tilpasset drift og skjøtsel av
sideområdene
Redusert bruk av plantevernmidler
Arealeffektive transportløsninger

Viktigste synergi
(S) og
målkonflikt (M)
S: Felles mål og
innsats på tvers av
etater
S: Fortetting
minsker
arealbruksbehov
M: redusert tap av
naturmangfold kan
være i konflikt med
arealkrevende mål

Dyrka jord

Utbygging beslaglegger dyrka jord. Omdisponering av dyrka jord til samferdselsformål må begrenses
gjennom planprosesser der større områder og flere samfunnsbehov ses i sammenheng. Man må ta
ytterligere hensyn i trasevalg hvis tapet skal reduseres. Kompensasjonsområder kan i likhet med for
naturområder benyttes dersom tapet ikke kan unngås, avbøtes, eller restaureres.
Tema

Viktigste utfordring

Dyrka
jord

Større og flere utbygginger gir flere
inngrep
Infrastruktur for høy hastighet og stor
sikkerhet må være rett, og gir mindre
fleksibilitet til lokal tilpasning for å unngå
inngrep i verdifulle områder

Viktigste tiltak
og virkemidler
Følge
tiltakspyramiden
Fleksibel bruk av
standardkrav til
infrastrukturanlegg

Viktigste synergi (S) og
målkonflikt (M)
S: Felles mål og innsats på tvers
av etater
S: Fortetting som minsker
arealbruksbehov
M: Bevare dyrka jord kan være i
konflikt med arealkrevende mål

Vannkvalitet og miljøskadelige kjemikalier:

Transportetatenes virksomhet innebærer fysisk, biologisk og kjemisk påvirkning av vannkvaliteten og
vannøkosystemer i form av konstruksjoner, spredning av fremmede arter og avrenning av
miljøskadelige kjemikalier fra transport og vedlikehold. På grunn av økt byggeaktivitet for alle typer
transportanlegg øker viktigheten av skånsomme inngrep og effektive tiltak som opprettholder
habitater, vandringsveger og vannstrømmer. For å unngå forurensning fra skadelige kjemikalier må
bruk av miljøgifter utfases. Innsatsen for å bruke substitusjonsprinsippet ved planlegging av tiltak må
økes. Bruk av såkalt «nye miljøgifter» må vies særlig oppmerksomhet. Utlekking av tilførte
kjemikalier og miljøgifter, tungmetaller og radioaktive nuklider fra berggrunnen og avrenning av
partikler fra anleggsarbeid må forhindres. I drifts- og vedlikeholdsfasen er det særlig viktig å finne
bærekraftige løsninger for avising, vegetasjonskontroll og tunnelvask. Tilgjengelig kunnskap må
benyttes, og iverksetting av allerede innfør regelverk (REACH og substitusjonsplikten i
produktkontrolloven) må sikres. Det kan være rasjonelt å i størst mulig grad ha samme ambisjonsnivå
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og samme tiltaksportefølje for veg-, jernbane- og flyplassutbygginger. Dette gjelder både innsatsen for
å fase ut miljøskadelige kjemikalier og i anskaffelsesprosesser ved nye.
Beredskap mot akutte utslipp må være tilstrekkelig dimensjonert i forhold til de natur- og miljøverdier
som skal beskyttes. Sannsynligheten for utslipp og påfølgende konsekvenser, kan reduseres gjennom
forebyggende tiltak og effektive opprenskingsløsninger. Beredskapen må ha tilstrekkelig tilgang på
personell, ressurser og utstyr for effektivt å kunne håndtere aksjoner både på land og til sjøs. Det er
viktig med et sterkt fokus på regelverk for transport av farlig og potensielt forurensende last.
Tema

Viktigste utfordring

Viktigste tiltak og virkemidler

Vannkvalitet
og
miljøskadelige
kjemikalier

Fysiske konstruksjoner
Spredning av fremmede arter
Tap av leveområder
Utslipp og bruk av
miljøskadelige kjemikalier ved
anlegg og i drift
Spredning av forurenset masse
Utlekking av miljøgifter og
naturlig forekomne tungmetaller
og radionuklider
Risiko for akuttutslipp

Kunnskapsbasert planlegging for
å unngå eller redusere påvirkning
Avbøtende tiltak mot fysisk,
biologisk og kjemisk påvirkning
Reduksjon av utslipp, spredning
og bruk av miljøskadelige
kjemikalier
Mekanisk vegetasjonskontroll
Beredskap mot akuttutslipp

Viktigste synergi (S)
og målkonflikt (M)
S: Felles mål og
innsats på tvers av
etater
S: Felles planlegging
og koordinering av
tiltak med
miljømyndighetene
M: mer farlig gods på
veg/bane/sjø kan øke
risikoen

Kulturminner og kulturmiljø:

Det viktigste tiltaket for å ivareta verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, er å kartlegge dem og ta hensyn til
områdene på et tidlig stadium i planleggingsprosessen og om mulig inkludere dem i det ferdige resultatet. I
investeringsprosjekter skal de største negative konsekvensene unngås. Det skal gjennomføres avbøtende tiltak
eller restaurering der tiltaket vil forringe eller har forringet verdifulle kulturminner. Utvikling og bruk av
metoder for inngrepsfrie undersøkelser vil bidra til mer forutsigbare og effektive arkeologiske undersøkelser.
Alle transportetatene har utarbeidet landsverneplaner. Landsverneplanene viser hvilke kulturminner etatene selv
har prioritert for bevaring for kommende generasjoner. Objektene i etatenes landsverneplaner skal forvaltes og
vedlikeholdes i tråd med frednings- eller vernevedtak. For objekter som er i ordinær bruk, skal det alltid vurderes
om mindre omfattende tiltak er tilstrekkelig. Dersom dette ikke er mulig, skal det vurderes en balansering
mellom dagens krav til sikkerhet og fremkommelighet, og hensynet til kulturminnets verneverdi. For objekter
som er ute av bruk, er formålet å tilrettelegge disse for allmenn bruk. Utfordringen er å prioritere midler til
vedlikehold og istandsetting.
Tema

Viktigste utfordring

Kulturminner
og
kulturmiljø

Større og flere utbygginger
medfører økte konflikter
Opprettholde den verneverdien
på verdifulle
kulturminner/miljøer

Viktigste tiltak og
virkemidler
Følge tiltakspyramiden
Følge prinsippet om vern
gjennom bruk, hvis mulig
Fleksibel bruk av
standardkrav til
infrastrukturanlegg

Dyrepåkjørsler

Viktigste synergi (S) og
målkonflikt (M)
S: Økt trivsel og turisme v.
opprusting og tilrettelegging
M: Mulig konflikt med
fortetting

Dyrepåkjørsler er et problem både for veg, jernbane og lufthavner. Dyrepåkjørsler er i hovedsak et
dyrevelferdsspørsmål, sikkerhetsproblem og en næringsutfordring, og gir menneskelige belastninger
ved påkjørslene. Det gjøres i dag en rekke tiltak, men effekten er usikker. Det er viktig å videreføre
tverrsektorielt samarbeid, spesielt mellom Miljødirektoratet, Jernbaneverket og Statens vegvesen, for å
se tiltakene i sammenheng og effektivisere innsatsen rundt tiltak og virkning. De mest aktuelle
tiltakene er vegetasjonskontroll langs veg og bane, og jaging av fugl ved flyplasser. Viltgjerder brukes
mest langs veg og er et effektivt tiltak på strekninger der de er satt opp, men ikke nødvendigvis for et
større område under ett. Kortere strekninger med viltgjerder vil kunne forskyve påkjørslene til et sted
uten gjerde. Viltgjerder skaper uheldige barrierervirkninger for naturmangfoldet. Dersom gjerder
settes opp er det en forutsetning med gode kryssingsmuligheter for vilt over eller under vegen eller
banen på den inngjerdede strekningen.
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Tema
Dyrepåkjørsler

Viktigste
utfordring
Økt trafikk og flere
veger og baner gir
større risiko
Sikkerhets- og
næringsutfordring

Viktigste tiltak og virkemidler
Tilrettelegge gode krysningsmuligheter
Vegetasjonskontroll
Jaging av fugl ved flyplasser
God kommunikasjon og samarbeid
med grunn- og dyreeiere

Viktigste synergi (S) og
målkonflikt (M)
S: Synergi med
trafikksikkerhetsmål
M: Gjerder har barriereeffekt
og kan gi negativ effekt på
naturmangfold

Arkitektur, landskap og stedsutvikling:

Veksten i byer og tettsteder er en utfordring som vil kreve et tverretatlig samarbeid om fysisk
utforming av menneskenes omgivelser. Omgivelsene må fremstå som attraktive og funksjonelle først
og fremst for gående, syklende og kollektivreisende og dermed bidra til bedret folkehelse, i tillegg til å
være gode møteplasser. God arkitektur skaper steder der vi har lyst til å være og transportanlegg vi har
lyst til å bruke. Opprusting og utvikling av havner, jernbanestasjoner, kollektivknutepunkt og torg er
den sterkeste drivkraften for å oppnå en ønsket byutvikling. Etatene må sikre tilstrekkelig helhetlig
plan- og prosjekteringskompetanse i etatene, og samarbeide om utvikling av knutepunktene for å sikre
tilgjengelighet og fremme miljøvennlige reisevalg. For eksempel der en tidligere gjennomfartsveg
legges utenom et tettsted vil det være nødvendig med opprydding som gir gode rammer for en attraktiv
og bærekraftig utvikling i tettstedet. For de reisende er det viktig å ivareta den gode reiseopplevelsen.
Tema

Viktigste utfordring

Arkitektur,
landskap og
stedsutvikling

Bruke arkitektur og stedsutvikling
som tiltak for å nå mobilitetsmål
og 0-vekstmålet
Bruke arkitektur, landskap og
stedsutvikling til å fremme lokal
vekst og trivsel, samt reiseliv og
turisme

Viktigste tiltak og
virkemidler
Tverretatlig samarbeid om
utforming av knutepunkter
Tilrettelegg for god
reiseopplevelse
Fleksibel bruk av
standardkrav til
infrastrukturanlegg

Viktigste synergi (S)
og målkonflikt (M)
S: nasjonale mål om
friluftsliv, helse og
trivsel
S: Turisme
S: 0-vekstmålet
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