


Dagens program
11:45 Hva er utfordringene fremover og hvilken 

kompetanse trengs? v/ Anne Ogner, 
Statens vegvesen og Gunhild Synnestvedt, 
Bane NOR
Kunnskapsbehovet i samferdsels-sektoren 
sett fra en kommunes perspektiv v/ Ola 
Nordal, ordfører Ås kommune
Samferdsel og bærekraft v/Therese 
Bodding Sæthre, Multiconsult
Smakebiter på NMBUs arbeid med 
bærekraft

12:45 Lunsj
13:30 Cafédialog om bærekraft og fremtidens 

kompetansebehov med etterfølgende 
debatt

14:30 slutt for dagen

10:30 Velkommen v/ Curt Rice, Rektor NMBU

Statens veivesen og satsing på bærekraft  
v/ vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Jernbanedirektoratet og jernbanens satsing 
på bærekraft v/ Jernbanedirektør Knut 
Sletta

Samtale med innlederne

Samferdselssektorens bærekraftspris for 
beste masteroppgave 

Lansering av samarbeidet KONNEKT og 
NMBU v/Abdul Basit Mohammad, 
KONNEKT og Kristin Lien Skog, NMBU

11:30 Benstrekk





Framtida er på veg
Statens vegvesen 2023

Vi er på veg - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=PbiGdwzQiYU


Mål i Nasjonal transportplan 2022-2033 og 2025 - 2036

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050

Bærekraftsutfordringene

SVV bidar til FNs bærekraftsmål gjennom NTP-målene. I tillegg bidrar vi særlig for tema som likestilling, 
antidiskriminering og anstendig arbeidsliv. 



• Sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet i 
leverandørkjeden og 
transportnæringen 

• HMS, arbeidstid- og 
lønnsbestemmelser for 
leverandører og 
underleverandører

• Trafikksikkerhet

• Miljøvennlig transport 

• Universell utforming

• Helsepåvirkning fra 
støy- og 
luftforurensning

• Inngrep, tap og 
tilbakeføring av natur 
(arealbeslag og 
arealbruksendringer)

• Påvirkning på plante-
og dyreliv

• Optimalisering av 
ressursbruk (valg av 
materialer, masse- og 
avfallshåndtering)

• Sirkulære løsninger 
(gjenbruk og ombruk)

• Klimatilpasning av 
veginfrastruktur

• Klimagassutslipp i hele 
verdikjeden

• Energiforbruk
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Klimagassutslipp og 
klimatilpasning

Ressursbruk og 
sirkulærøkonomi

Biologisk mangfold og 
økosystemer

Ringvirkninger for 
lokalsamfunn og 
trafikanter

Seriøsitet og 
arbeidsforhold i 
leverandørkjeden

SVVs strategiske posisjon på bærekraft

Bærekraft for Statens vegvesen - fem områder



Stort behov for kompetanse og kunnskapsutvikling

• Utredning og  planlegging – gode 
beslutningsgrunnlag

• Prosesser som er inkluderende og demokratiske
• By- og stedsutvikling
• Samfunns- og ressursøkonomi
• Landskapsarkitektur 
• Grunnerverv
• Miljøvennlig transport
• Vannmiljø
• Naturmiljø
• Jordfag
• Vegetasjon
• Tekniske løsninger , for eksempel mht

vannhåndtering, jord, vegetasjon
Osv….



Foto: Skjalg Vian, Design og prosjektering: Zenisk

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag



Hva er utfordringene fremover og hvilken 
kompetanse trengs?

Anne Ogner
Statens vegvesen



Foto: Knut Opeide

Samferdsel og bærekraft



Foto: Skjalg Vian, Design og prosjektering: Zenisk

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag
Foto: Steinar Skaar



Hva er utfordringene fremover og hvilken 
kompetanse trengs? 

Gunhild Hernes Synnestvedt 
Bærekraftsansvarlig, Bane NOR



I N T E R N

I N T E R N

Tog, en pålitelig transportform

Teknologi

Måling og 
oppfølging

Samarbeid

Planlegging og 
finansiering

Mennesker og 
kultur 

Styring og system



Kommunenes kompetansebehov –
bærekraftig samferdsel

Ola Nordal
Ordfører, Ås kommune



Hva trenger kommunen?
• Dyktige studenter/kandidater
• Dyktige fagfolk hos etatene, konsulentene og i kommunene
• Forskere som utfordrer mytene våre

• Metodikk for medvirkning - barn og unge/ alle

• Metoder for tidlig avklaring av alt som kan stoppe prosjektene
• Trygghet for kvalitet i utredninger
• Reell medvirkning – metoder..
• Innsikt i begreper, håndbøker
• Kunnskap om sammenhenger mellom samferdsel og utvikling



Hva trenger kommunen?

Spesifikk behov
• Metodikk for klimagassberegninger -
• Støyoptimalisering og støytiltak – utenfor rød sone
• Overvann – rensing og trygge vannveier
• Massedeponering – ressurs
• Jordflytting – konflikter og muligheter
• Naturkunnskap: biologisk mangfold, uønska arter, vilt..

Svar på de store spørsmålene:





Samferdsel & Bærekraft

Therese Bodding Sæthre 
Multiconsult



multiconsult.no

Planlegging og prosjektering er et kompromiss mellom mange bærekraftsmål



multiconsult.no

Kompetansebehov
• Arealplanlegging
• Klimarobusthet
• Naturbaserte løsninger
• Klimaavtrykk
• Materialer
• Ombruk
• Natur- og biologisk mangfold
• Restaurering av natur
• Miljødesign
• Fremtidens mobilitetsløsninger
• Kost/nytte /samfunnsøkonomi
• Helhetsforståelse og verdiskapning



multiconsult.no



NMBUs fagportefølje – et overblikk

Elise Nordberg – Prorektor utdanning
Vigdis Johansen – Avdelingsdirektør Senter for etter- og 

videreutdanning (SEVU)



Studier ved NMBU

Ca. 6500 studenter – fra hele verden

Landets mest fornøyde universitetsstudenter!

65 studieprogram
• 3-årige BSc program
• 2-årige MSc program
• 5-årige studier
• Profesjonsstudier (5 og 5,5 år) 

Etter- og videreutdanning
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Realfag og 
teknologi

Landskap og 
samfunn

Miljø-
vitenskap og 

natur-
forvaltning

Handels-
høyskolen Biovitenskap Veterinær-

høgskolen
Kjemi, 

bioteknologi 
og 

matvitenskap

Fakultetene våre
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Realfag og teknologi Landskap og samfunn Miljøvitenskap og 
naturforvaltning Handelshøyskolen

FAKULTETER VED NMBU
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• 160 årsverk 
• 1300 studenter 
• 13 studieprogram

• Forskning:
• 6 EU prosjekter, tre talenter, to 
• 2 ERC prosjekter og en 
• Nasjonal forskerskole 
• Ca. 100  forsknings- og utviklingsprosjekter

• SITRAP: Senter for fremragende utdanning 
(SFU) innen by- og regionplanlegging

Vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling med 
forskning og fremtidens fagfolk! 



Aktuelle fagområder LANDSAM
• Eiendom (5 årig master): eiendomservervelse, verdsetting og 

eiendomsforvaltning, jordskifte, juridiske forhold

• By- og regionplanlegging (5 – årig master): kommunal- og regional 

planlegging, planprosesser, samferdsel/ mobilitet

• Landskapsarkitektur (5 – årig master): landskapsplanlegging, -

tilpassing og -analyser, gate- og byromprosjektering

• Landskapsingeniør (3 årig bachelor): forvaltning, drift, vedlikehold 

og utvikling av uterom og landskap

• Plantevitenskap: rød- og svartelistede planter, salt og vegetasjon, 

tilpassede gress- og plantesorter

• Folkehelsevitenskap (2-årig master)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet27



Norges landskapslaboratorium NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet28 https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/institutt/la/landskapslaboratoriet

Foto: Sindre Nyborg

En arena for tverrfaglig forskning med fokus på bærekraftige naturbaserte løsninger i møte med samfunnsutfordringer 

Overvann som ressurs: Forskningsinfrastruktur i fullskala
- Grønne tak – instrumentert for å måle nedbør. Potensiale for utvikling av vegetasjon
- Regnbed – instrumentert -Vegetasjon, substrat, vann, biomangfold & opplevelse 
- Bioswale / vegetert grøft anlegges 2019-20 – Vann, vegetasjon, substrat, biomangfold & 

opplevelse

https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/institutt/la/landskapslaboratoriet


Thorvald30

Fakultet for realfag og teknologi: forskning og 
utdanning innen robotikk, geomatikk, 
datavitenskap, fysikk, matematikk, bygg, vann, 
industriell økonomi og miljø.
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Data-
vitenskap Robotikk

Miljøfysikk
og fornybar

energi

Maskin, 
Prosess- og

Produkt-
utvikling

Bygg, vann
og

miljøteknikk
Geomatikk

Industriell
økonomi

Lektor-
utdanning

Anvendt
matematikk

VÅRE STUDIEPROGRAM

Eksempler på MSc og PhD oppgaver:

• Mikroplast/dekkslitasjepartikler i veiavrenning

• Tunnelvaskevann

• Rensedammer for veiavrenning 

• Sandfang 

• Bruk av gater som flomløp 

• Kulverter 

• Bærekraftige rørgrøfter

• ….



StudentinnovasjonStudentinnovasjon



• Senter for forskningsdrevet Innovasjon (SFI) earthresQue
― bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall
― 2020 – 2028 budsjett om lag 220 mill. NOK
― Prosjektleder professor Helen French

• SFI SmartForest (2020-2028, 230 mill. NOK)
― Digitalisering i hele verdikjeden knytta til skogressurser
― Kartlegging og overvåking
― Logistikk og transport

• Seksjon Miljøkjemi + Seksjon Jord- og vannfag
― Veisalt, alunskifer og andre forurensingspørsmål
― Geologi og Hydrologi

• Seksjon Fornybar energi og skogvitenskap + Seksjon Økologi og naturforvaltning
− Viltforvaltning – økologi og atferd (ref viltpåkjørsler bil og bane)
− Kartlegging og verdivurdering av skog (verdsetting av skog ved ekspropriasjon)
− LCA, miljødokumentasjon, sirkulær økonomi
− Arter, livsmiljø og biodiversitet

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/40577


SFI: earthresQue 2020-2028

+ partner i SFI SmartForest ledet av Nibio 2020-2028

SiEUGreen aspires to enhance the EU-China 
cooperation in promoting urban agriculture for food 
security, resource efficiency and smart, resilient 
cities. Building on the model of zero-waste and 
circular economy, …

EU Horizon 2020-
project

The primary objective of 
SmartForest is to improve the 
efficiency of the Norwegian 
forest sector by enabling a 
digital revolution transforming 
forest information, silviculture, 
forest operations, wood supply 
and the overall digital 
information flow in the sector.

https://www.sieugreen.eu/


Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet36
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Handelshøyskolen



Tittel på presentasjon38

Etter- og videreutdanning NMBU

Kurs: Urban mobilitet – beregningsverktøy og

transportplanlegging

Planleggerstudiet SVV



Tittel på presentasjon39

Etter- og videreutdanning NMBU
Fra NMBUs strategi 2023-2030 – Innsatsområde Livslang læring:

NMBU skal ha relevante, attraktive og fleksible kompetansetilbud, som bidrar til at næringsliv og offentlig
forvaltning får nødvendig kompetanse for det grønne skiftet.

Digital planlegging for bærekraft

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Kontakt oss gjerne: sevu@nmbu.no



Tverrfaglig handlingskompetanse 
kommer ikke av seg selv

(utdanningens utfordringer)

Elin Børrud
Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

Senter for fremragende utdanning





SITRAP er opptatt av:

- det tverrfaglige arbeidet som foregår i praksisfeltet og at dette skal 
gjenspeiles i måten vi underviser på.

- hvordan ulike profesjoner innen romlig planlegging tilegner seg 
kompetanse, hvordan de lærer og utvikler kompetanse til å håndtere  
komplekse bærekraftsutfordringer.

- hvordan studentene håndterer tilsvarende utfordringer i undervisningen, 
hvordan de lærer å lære og utvikler profesjonsbevissthet.

Ved å utvikle en didaktikk for romlig planlegging vil vi bidra til en 
nødvendig innovasjon av planleggerutdanningene i Norge. 
Arkitektur, landskapsarkitektur, by- regionplanlegging, eiendomsutvikling, arealplanlegging, samferdselsplanlegging 
etc. 



Tre strategiske områder: 



AP 7: Interaktivt læringsarkiv (didactical notes )

Læringsaspekter i romlig planlegging : 
• Planleggingens metoder
• Historie og profesjonsutvikling (tidsaspektet og tradisjoner)
• Romlige virkelighetserfaringer (1:1 erfaring, feltarbeid, befaring etc.)
• Tegning og visuell representasjon
• Skriving, begrepsforståelse og argumentasjon/resonering
• Prosjektsamarbeid og gruppelæring
• Digitalisering og bruk av teknologi



Takk for 
oppmerksomheten! 

Kontakt: 
elin.borrud@nmbu.no 

https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/sentre/sitrap

https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/sentre/sitrap


Senter for bærekraftig bruk av 
overskudds-masser og avfall 

i den sirkulære økonomien

Helen Kristine French
• Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning



• 24 brukerpartnere, 8 forskningspartnere

• Totalbudsjett over 8 år: 217 mill.kr 

• 2021-2028

Senter for bærekraftig bruk av overskudds-
masser og avfall i den sirkulære økonomien



Nye 
deponier

Aske fra 
forbrenning

Gamle 
deponier

Tunellboremaskin 
masser (TBM)

Bygg og 
anleggsavfall

Forurenset 
jord

Syredannende 
berg

Gjenbruksteknologi 
Material teknologi 
• Kombinere
• Stabilisere
• nye metoder
Eksisterende deponi 
• Sanering
• bedre kontroll - risiko
Nye deponi 
• Sikkerhet – risiko
• Gjenbruksmuligheter

Massefraksjoner

Kalk-sement 
stabilisert (KS) leire, 
bløt leire, mudrede 

sedimenter



Hva skal til for at sirkelen går rundt?

Miljøgift-
er ut

Biologisk 
mangfold

Klimagass
utslipp 

ned

Økt 
ressurseff
ektivitet, 

Organisatoriske 
betingelser

Politiske 
betingelser

Økonomiske 
betingelser

Utvikle 
gjenbruksteknologi

Bærekraftig gjenbruk

Forbedre rammeverk



• Miljøvitenskap
• Økologi og 

naturforvaltning
• Skogfag

• Fornybar energi

• Miljøvitenskap
• Økologi

• Naturforvaltning
• Skogfag

• Fornybar energi
• Naturbasert reiseliv

Bachelor

Master

Studieprogrammer på MINA Ressursforvaltning (ny eksempelplan)



Fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter 
for sosial bærekraft 

Emma Charlott Andersson Nordbø
Institutt for folkehelsevitenskap



Norwegian University of Life Sciences52

Stavanger,	Foto:	Espen	Schiager



Sosialt	bærekraftige	samfunn	handler	om	samfunn	preget	av	tillit,	trygghet,	
tilhørighet	og	tilgang	til	goder	som	arbeid,	utdanning	og	gode	nærmiljø	(FHI,	2020)

Fysiske	faktorer:	
• Tilgang	til	lokale	tjenester	
• Infrastruktur
• Boligtyper	og	boligtetthet	
• Natur	og	grøntområder

Ikke-fysiske	faktorer:	
• Sosial	kapital
• Tilhørighet
• Sosial	rettferdighet	og	deltakelse
• Trygghet



Utvikler	og	implementerer	
smarte planleggingsløsninger	som	

fremmer bærekraftig	byutvikling, samt	
helse	og	livskvalitet	i	befolkningen.

Undersøker	betydningen	av	å	etablere	nye	
møteplasser	for	aktivitet	i	seks	kommuner	

på	Østlandet

Undersøker	betydningen	av	fysiske	
omgivelser, sosioøkonomisk	status	

og mobilitet på forekomst	av	Covid-19



Samfunnsøkonomiske analyser 
i samferdsel

Per Kristian Røstad - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Ståle Navrud - Handelshøyskolen



Norges miljø- og biovitenskapelige universitet56



MINA250 Tverrfaglig konsekvensanalyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet57 https://www.nmbu.no/emne/MINA250

https://www.nmbu.no/emne/MINA250


ECN 271 - Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og 
verdsetting av miljøgoder

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet58
https://www.nmbu.no/emne/ECN271

https://www.nmbu.no/emne/ECN271


Verdsetting av miljø, økosystemtjenester og helse 

Økosystemtjenester

• Marine oljesøl (rekreasjon, landskap, biologisk mangfold)

• Forurensede marine sedimenter /forurenset grunn

• Rekreasjon

• Landskapsinngrep

• Støy 

• Lokale luftforurensninger (Svevestøv, NOx etc)

• Klimagassutslipp

• Verdi av Statistisk Liv (VSL)  = 30 mill 2012-kr

• Utrygghet/velferdstap ved skred og flom
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet59

Verdsettingsmetoder:
- Valgeksperimenter
- Betinget verdsetting
- Verdioverføring - Enhetspriser 

Ikke-prissatte à Prissatte



Case: Skredutsatte strekninger med vei og jernbane

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet60

• Voss-Arna (Bergen), Hordaland 

ü E16

ü Bergensbanen

• Mo i Rana – Bodø, Nordland

üE6

ü Nordlandsbanen



Valgeksperimentet (eks: reise med tog; også vei)
Internett-
undersøkelse 
(Norstats
internettpanel)

Testet i 
fokusgruppe 
Voss og 1-til-1 
intervjuer i Mo-i-
Rana; samt 
pilottest 

Hoved-
undersøkelse i 
mai/juni 2019. 
Totalt utvalg: 
1903 personer
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Sannsynligheten for å dø = 10 til 1000 i løpet av de neste 10 årene  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Sannsynlighet for å dø – Utgangspunkt: 10 av 1000 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Sannsynlighet for å dø på grunn av trafikkulykker– Utgangspunkt: 10 av 1000 

Redusert sannsynlighet for å dø på grunn av tiltak mot trafikkulykker  

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 



Arealbeslag og naturrestaurering

Jonathan Coleman
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning


