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Hvor mye er tidsbruken på planprosessene redusert med i inneværende NTP-periode? 

 

Svar: 

Gjennom denne regjeringsperioden er det gjort en rekke tiltak for å redusere 

planleggingstiden. Et av målene med Regjeringens veireform er å jobbe raskere og sikre 

kortere planprosesser. Forsøkene hvor Nye Veier AS på E18-strekningene Dørdal – 

Tvedestrand og Arendal – Grimstad gis ansvar også i en tidlig planleggingsfase etter plan- og 

bygningsloven er et eksempel på dette. 

 

Tiltaket som foreløpig vurderes å gi størst effekt er å starte reguleringsplanarbeidet direkte 

etter godkjent KVU/KS1, uten å først utarbeide kommunedelplan. Dette krever at KVUen er 

innrettet for å kunne gjøre dette, og at planprogrammet med ev. silingsrapport gir godt nok 

grunnlag for å lage reguleringsplan for ett alternativ. Dette vil ikke være aktuelt i alle tilfeller, 

men bl.a. der trasévalg følger nokså direkte av konseptvalget. 

 

Videre brukes statlig plan i større grad for store prosjekter og dette forventes å gi mer 

forutsigbarhet og mindre tidsbruk. Ved bruk av statlig plan, og ved å starte 

reguleringsplanarbeidet direkte etter godkjent KVU/KS1 antas det for eksempel at 

planleggingstiden for prosjektene E10 Hålogalandsveien, og E16 og jernbane mellom Arna 

og Stanghelle, Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss er redusert med to til fire år. 

For E6 Fauske – Mørsvikbotn ble det gjennomført høring og behandling av KVU/KS1 og 

planprogram for reguleringsplan parallelt. Planprosess ble gjennomført på vanlig måte med 

kommunen som planmyndighet. Reguleringsplanen ble vedtatt bare 11 måneder etter at 

regjeringen bestemte hovedprinsippene (konsept) for ny veg.  

Andre gjennomførte tiltak som bidrar til redusert planleggingstid inkluderer:  

- Endringer i plan- og bygningsloven som gir raskere og enklere behandling av 

plansaker, for eksempel nye tidsfrister som gir mer forutsigbar saksbehandlingstid for 

samferdselssaker. 

- Det planlegges nå for lengre, mer sammenhengende strekninger enn tidligere. Slike 

planer gjennomføres i hovedsak som statlig plan.  

- Mindre prosjekter samles nå i større grad i prosjektpakker og planlegging foregår 

mer samlet for disse.  

- Statens vegvesen forbedrer og videreutvikler sitt kvalitetssystem for planlegging av 

vegprosjekter. Det legges vekt på redusert tidsbruk, og riktig plankvalitet og 

ressursbruk. I tilknytning til dette arbeidet revideres også Statens vegvesens 

retningslinjer for styring av vegprosjekter og det utvikles opplæringstiltak. Et 

tidsbesparende resultat av dette er bedre styring og bedre overgang mellom 

planfasene og mellom planleggings- og gjennomføringsfasen. 
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Disse tiltakene vil gi gjennomsnittlig kortere planleggingstid, men det er imidlertid ikke 

gjennomført noen systematisk kartlegging av konkret tidsbruk i planleggingen av 

samferdselsprosjekter etter at NTP 2014-2023 ble lagt fram i 2013.  

  

 

 


