
Mandat – Miljø – strategifasen NTP 2018-2027 

1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen NTP 2018-2027. Arbeidet i strategifasen skal oppsummeres i en 

hovedrapport og vil legge en vesentlig del av grunnlaget for etatenes arbeid med planforslaget og 

departementets arbeid med stortingsmeldingen. Det er behov for en oppdatert beskrivelse av 

aktuelle og nødvendige tiltak og virkemidler innen transportsektoren for å nå de relevante nasjonale 

målene på miljøområdet.  

2. Oppdrag  
Transportetatene og Avinor skal gi en kortfattet analyse av aktuelle tiltak/virkemidler i 

transportsektoren i perioden 2018-2027 for å nå de nasjonale målene for miljø. Dette skal 

hovedsakelig skje ved oppdatering av arbeidet som ble gjort i NTP 2014-2023, men det skal tas 

hensyn til nye mål og krav. Det skal også vurderes om det er behov for å gjøre nye strategiske valg 

innenfor transportområdet for å møte utfordringene 

1. Hver etat og Avinor bidrar i tidlig fase av arbeidet med de viktigste utfordringene på 
miljøområdet innenfor sine områder.  

2. Parallelt med dette arbeidet starter arbeidet med hvordan utfordringene kan møtes.  
Også her skal hver etat komme med innspill. Etterfølgende områder skal inngå i leveransene 
fra prosjektet: 

 Støy 

 Lokal luftkvalitet 

 Naturmangfold 

 Vannkvalitet  

 Kulturmiljø 

 Arkitektur og stedsutvikling 

 Miljøgifter  

 Dyrket jord 
 

I det videre arbeidet kan prosjektgruppen vurdere om det også er andre områder som skal 

behandles. Der det anbefales nye strategiske valg for å møte utfordringene skal det tydelig framgå av 

leveransen. Det skal også tydelig framgå der dette betyr målkonflikter mot andre mål i 

transportpolitikken eller målkonflikter mot andre miljøtema.  

3. Mål og suksesskriterier 
Målet er å oppdatere NTP 2014-23, ta med nye mål og krav, og vurdere om det er behov for nye 
strategiske valg, herunder hvilke miljøområder som skal inngå. Det skal redegjøres for eventuelle 
målkonflikter. 

4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
Klimagassutslipp og klimatilpasning dekkes av en annen analyse. Arbeidsgruppe miljø samordner sitt 

arbeid med andre delprosjekter, særlig Klima, Byområdeutfordringer og Drivkrefter og 

utviklingstrekk.  

5. Produkt  
Det skal utarbeides et sluttnotat på 5 sider. 



6. Organisering og gjennomføring  

Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): Styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Sidsel Kålås (Statens vegvesen) 

 Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 10. april 2014. 
 

Styring og rapportering 

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder programstyret, delegert til kontaktperson 

Therese Ustvedt 

 Koordinering av forutsetninger for det løpende arbeidet gjøres gjennom sekretariatet og 

gjennom de fastlagte koordineringsmøtene (se pkt. 7 Tid nedenfor) 

 Avklaring av uklarheter og uoverensstemmelser gjøres mot sekretariatet og programstyret 

 Koordinering og samordning: Dette er en del av et felles oppdrag «Klima og miljø» som av 
hensyn til omfang er delt i to deloppdrag. Det er følgelig viktig med tett koordinering mot 
arbeidsgruppa «Klima» og de andre gruppene nevnt i pkt 4. 

Ressurser 

 Bemanning: 

o Sidsel Kålås (Statens vegvesen, leder) 

o Eva Britt Isager (klimasjef Bergen kommune / KS) 

o Olav M Larsen (Avinor) 

o Gry Dahl (Jernbaneverket) 

o Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket) 

o Jørn Arntsen (Statens vegvesen) 

o Fagekspertise fra etatene og Avinor til undergrupper 

 Etatenes forpliktelse til å stille tilstrekkelig kompetanse er regulert i Samarbeidsavtalen 

mellom etatene og Avinor AS 

 Budsjett – avklarte budsjettrammer som samsvarer med ambisjonsnivået må foreligge 

7. Tid 
 Sluttprodukt leveres innen 30. september 2014 

 Delleveranser/milepæler – statusrapport om framdrift til 19. juni (halvvegsmøtet) 

 Analyse av oppdraget – kontroll mot oppdragsgiver innen 1. april (oppstartsmøte) 

 Møter: 

o Prosjektledermøter  

o Halvvegsmøte: 19. juni 


