
Hvordan planlegger vi for 
bedre folkehelse?

Hva mangler ……………..?



Eksempel: Hagejordet boligområde



Plantema og 
folkehelse

• Utnyttelsesgrad vs bokvalitet, 
innendørs og ute (solinnfall og
utearealer)

• Rekkefølgekrav til utbyggingen, 
evig byggeplass

• Snarveger og trygg skoleveg

• Støy



Kunnskap

• Har vi nok kunnskap?

• Mye kunnskap om hva som påvirker 
befolkningens helsen

• Lokalkunnskap gjennom folkehelseoversikt i 
kommuner og fylkeskommuner

• Bruk (og ikke) bruk av kunnskap

• Arenaer for å dele kunnskap?

• Tverrsektorielt samarbeid?

• Hvilke hensyn veier tyngst?

• Aktører med ulike målsettinger?



Helsekonsekvensutredning 
(HKU)
Et verktøy til hjelp for å belyse 
konsekvenser for 
befolkningens helse

«(...) en kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan 
brukes til å vurdere en politikk, et program eller et prosjekt i forhold til 
potensielle konsekvenser for helsen i en befolkning, og fordelingen av 
disse virkningene i en befolkning.»

• Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken 
eller tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkingens helse 
eller helsens fordeling i befolkningen. Dette er en plikt som er 
forankret i lov.



E6 Valdres – Hvor er
folkehelseperspektivet i
vegbyggingen?



E16 – Valdres. Økonomi vs 
folk(ehelse)

• E16 utbygging gjennom 
Valdres etter 
«Valdresmodellen»

• 500 mill til opprusting av 
E16. 

• Det tas utgangspunkt i 
den eksisterende vegen 
fra 70-talet, retter ut 
kurver, driv 
masseutskifting der det 
er behov og breier 
vegen til 8,5 meter der 
det er mulig. 

• «Ny» veg til ¼ av prisen 
til en ny veg. 



Dette er 
planen 

• Trafikksikkerhet for personbiler og godstransport er 
prioritert

• Trafikksikkerhet og hensynet til myke trafikanter er 
nærmest fraværende

• Økt hastighet til 80 kmt

• Breiere veg

• Færre kurver

• Vegskulder erstatter g/s

• Vegskulder ved enkelte bussholdeplasser

• Det finnes ikke midler til gangveg, alternative turstier, 
eller kulvert for å kunne bevege seg fra en side til den 
andre av vegen. 



Eksempel fra planbeskrivelsen



2.5.1 Utvidet skulder ved 
bussholdeplasser 

Planforslaget legger opp til at 
det skal etableres utvidet 
skulder til bussholdeplasser fra 
nærliggende lokalveger, slik at 
det blir tryggere for gående å 
komme seg fra og til 
bussholdeplassene. 



Eksempel fra planbeskrivelsen



Må vi gjøre andre ting enn i dag?
Den ideelle folkehelse og planrådgiveren er:

• PROAKTIV; er på tilbudssiden før planen er i planforum og 
legges ut til offentlig ettersyn 

• RÅDGIVER mer enn «sensor»

• KUNNSKAPSFORMIDLER; deler ny kunnskap – siste nytt –
eksempler og inspirasjon

• RIK PÅ TID;



PÅSTAND: Den ideelle kommune og 
fylkeskommune jobber tverrfaglig 

Folkehelse Samferdsel Klima Plan
Kultur
Kulturarv


