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KS1/KVU – egnede metoder for belyse 

effekter av virkemidler i bypakker? 

 Framtidens byer – mål og virkemidler 

 Utredningsinstruksen kontra utredningskrav 

under PBL 

 Metoder i KS1/KVU – hva er det egentlig 

 Krav til utredning 

 Anvendte metoder for å vurdere effekt av 

virkemidler  

 Fungerer metodene i praksis? 

 KS1-regimet – et nyttig verktøy? 
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Framtidens byer 

 Framtidens byer er bygget tett, så vi bor samlet. Da kan vi gå og 

sykle i stedet for å bruke bil, og vi forurenser mindre. Med færre 

biler og veier blir det også mer plass til sykkelstier og parker. 

Det gjør byen vakrere - og oss litt sunnere. Dessuten tar 

parkene av for regnvannet vi må vente oss i framtiden. 

 Framtidens byer vil: 

 få til en arealbruk og et lokaliseringsmønster som reduserer 

arealinngrep og transportbehovet og legger til rette for miljøvennlig 

transport 

 styrke kollektivtransport, sykkelbruk, gange og tilgjengelighet og 

stimulere til mer effektiv varetransport og gode fellesløsninger 

 styrke bruken av virkemidler som begrenser bilbruken 

 styrke samordning og samarbeid om arealbruk og transporttiltak 

(ATP?) 

 integrere arbeidet med arealbruk og transporttiltak   
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Hvilke tiltak og virkemidler disponeres?  

 Lover, regler, retningslinjer  

 PBL og RTP for areal og transport 

 Reguleringsvedtak – kommuneplaner     

 Økonomiske virkemidler:  

 Lokalt: Parkeringsavgifter, vegprising  

 Sentralt: (vegprising), avgifter  

 Investeringsprosjekter  

 Finansiering: bompenger  

 Skattefinansiering  

 Kommune/fylkeskommunale budsjetter 

 Statlige midler  

 Politiske prioriteringer: plan- og budsjettvedtak 
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KVU – nytt metodeverk eller ny drakt? 

KVU/KS1 – innhold og metoder 

 Behovsanalyse  

 Strategikapittel (mål) 

 Overordnede krav 

 Mulighetsstudie 

 Alternativanalyse- skal være 

bearbeidet i en samfunnsøkonomisk 

analyse 

 Føringer for forprosjektfasen 

  

 

Veileder i Samfunnsøkonomiske analyser 

 Første veileder i SØ-analyser i 1977, 

revidert i 2000 og 2005 

 bidra til at SØ-analyser skal være en 

viktig del av beslutningsgrunnlaget for 

offentlige tiltak og reformer. 

 Krav til SØ-analyser forankret i 

utredningsinstruksen  

SØ-analyse:  

 Problembeskrivelse – behov, 

etterspørsel 

 Mål  

 Spesifisering, beskrivelse av tiltak  

 Alternative løsninger  

 Nytte-kostnad, kostnad-virkning, 

kostnadseffektivitetsanalyser  
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KVU/KS1 versus PBL 

 To plan- og utredningstradisjoner: 

 En konsekvensutredningsprosess etter PBL er basert på demokratiske 

prinsipper, medbestemmelse og innflytelse.  

 KS1/KVU karakteriseres av flere som teknokratiske prosesser begrunnet i 

regjeringens behov for å styre statens investeringsmidler. Effektiv bruk av 

knappe ressurser – mest mulig samfunnsnytte ut av ressursene som 

brukes.  

 

 Rekkefølge:  

1: Konseptvalg basert på en kvalitetssikret KVU  

2: Planprosesser og planlegging etter PBL 

3: Sjekk av kostnads- og styringsgrunnlag før endelig bevilgningsvedtak 
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Hvordan fungerer samspillet mellom 

KVU og PBL i praksis?   

 Innføringsfasen:  

 Mange planprosesser etter PBL var kommet langt; KVU/KS1 opplevdes 

som en overstyring av lokale vedtak og kommunepolitikere 

 opplevdes som ressurskrevende med til dels liten nytte for det lovpålagte 

planarbeidet 

 ..men flere peker på at det kan være positivt å stille spørsmål ved gamle 

planvedtak og tidligere vedtatte strategier 

 Større bidrag utover i planperioden  

 Viktig å sikre at KVU-en tar hensyn til eksisterende planvedtak og pågående 

lokale/regionale planprosesser som vil kunne bli berørt av konseptvalget for 

det statlige investeringsprosjektet som skal utredes.  

 Noe overlapp mellom prosessene – rom for forbedringer og forenklinger 

 Inneværende periode:  

 KVU/KS1 skal komme før andre planprosesser settes i gang (eller er 

kommet for langt) 

 KVU-arbeidet er gitt en rolle og funksjon for det videre arbeidet – det gjøres 

mer enn det som kreves for den statlige beslutningen  
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Hva har KVU/KS1 gitt? 

 Fra intervjuene: 

 KVU/KS1 har tilført plansystemene nye måter å tenke på ved å ta 

utgangspunkt i hvilke behov og problemer som skal løses, og deretter tenke 

alternative måter å løse problemet på.  

 KVU/KS1 har bidratt til å øke mulighetsrommet og synliggjør også at arealer 

og områder har en alternativ verdi, eller en annen anvendelse som kan gi 

vel så store verdier.  

 KVU/KS1 synliggjør effekten av flere virkemidler – og også hvilke tiltak og 

virkemidler som ikke fungerer  

 Bevisstgjøring mht hvordan ulike virkemidler og tiltak virker sammen  

 Samlet vurdering: 

 Staten legger i større grad premissene for lokal- og regional planlegging.  

 Rikspolitiske retningslinjer (RTP) har fått økt vektlegging i den regionale- og 

lokale planleggingen.  
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Positive erfaringer 

Prosessene knyttet til KVU/KS1 

 har vært med på å få fram hva som er det egentlige behovet for 

prosjektene  

 har brakt inn en ny dimensjon i planarbeidet ved at man blir 

tvunget til å tenke gjennom alternative måter å løse de 

avdekkede behovene på. 

 bidrar til å skape større bevissthet om realismen i ulike 

alternativer og hvilke lokale/regionale behov som kan forventes 

løst gjennom statlige investeringer.  

 vil over tid gi grunnlag for bedre beslutninger, konseptvalg og 

prioriteringer av statlige investeringsmidler i transportsektoren.   
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Kritiske merknader fra informanter 

 Det er vanskelig å komme fram til kun ett prosjektutløsende behov, særlig i byområder hvor 

transportsystemet dekker mange behov som bl.a. kan være forskjellige på kort og lang sikt.  

 Svakheter ved eksisterende metoder og transportmodeller (EFFEKT og RTM) – lite egnet 

for byområder. 

 Det er svært varierende hvilken nytte KS1-rapportene gir. Mange gir svært lite eller ingen 

nytte.  

 Kvalitetssikrer har manglende kompetanse innen vegplanlegging og byplanlegging når det 

gjelder fag, prosess og lovverk.  

 Konsulentene fokuserer på samfunnsøkonomi og i mindre grad på bakenforliggende 

analyser og beregninger av trafikkgrunnlaget. Ikke-prissatte konsekvenser neglisjeres. 

 I flere KS1-rapporter forenkles problemstillingene ved at bl.a. konsepter tas ut av 

kvalitetssikringen. Dette gjelder bl.a. i KVU-er hvor man har valgt å rendyrke konsepter. Her 

er kollektivkonsept tatt ut fordi de ikke utelukker andre konsept.  

 Ressurs- og tidsbruk forsvarer ikke resultatene fra KVU/KS1-prosessene 

 Staten får for stor innflytelse over lokale planprosesser (noe av hensikten med KS1/KVU) 
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Konklusjon og forbedringsforslag 

 Kravene til KVU/KS1 og tydeligere krav til samfunnsøkonomiske analyser gir 

muligheter for bedre vurderinger av tiltak og virkemidler i forkant  

 … men metodene og bruken kan bli bedre  

 En tydeligere rolle- og ansvarsavklaring mellom forvaltningsnivåene ved statlige 

investeringer i transportinfrastruktur – rom for forenklinger mellom prosessene 

 Tydeligere krav til KVU-ene om å behandle alle relevante effekter i den 

samfunnsøkonomiske delen av analysen. Den samfunnsøkonomiske 

alternativanalysen bør i prinsippet inkludere alle utredningspunktene som er 

aktuelle for en KU, men behandle problemstillingene på et mer overordnet nivå.  

 Ved å stille tydeligere krav til den samfunnsøkonomiske analysen om å 

inkludere og behandle alle vesentlige effekter, bør KVU-en kunne gi et positivt 

bidrag til det lokale og regionale planarbeidet etter PBL. Dersom det også stilles 

krav til samfunnsøkonomiske analyser i konsekvensutredningen i tilknytning til 

infrastrukturprosjekt i transportsektoren, kan KVU-arbeidet få en bedre 

forankring i den lokale planprosessen og fungere som en relevant 

tidligfaseanalyse for det videre planarbeidet.  
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Eksempel på en ressurssløsende 

planprosess der SØ ikke er hensyntatt 

 Etterbruken av Fornebu ble forutsatt å gi mellom 11000 og 14000 

boliger.  Samfunnsøkonomisk verdi ble beregnet til 2,1 – 2,6 mrd 1991-

kroner (SNF, 1992). Verdien på etterbruken er en av flere premisser for 

nedleggelsen av Fornebu som flyplass.  

 Tilbringertjeneste til ny flyplass; 19 minutter fra sentrum en premiss for 

nedleggelse og valg av Gardermoen.  

www.vista-analyse.no 



Kampen om indrefileten  

 Bærum kommune, 

reguleringsmyndighet: maks 5 000 

boliger og 15 000 arbeidsplasser 

 Oslo kommune, eier av nærmere 

halvparten av arealene ønsket 

større utbygging.  

 Statsbygg, forvalter av statens 

eierinteresser: minst 6 000 boliger 

og 20 000 arbeidsplasser er mulig  

IT – Fornebu (Storting, 

Regjering, flere st.meld/st.prp)  

I St.prp. nr. 1 (1995-96) 

«Fornebu skal fremstå som et 

resultat av miljø- og samfunnsrettet 

planlegging». 
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Planer og visjoner ved årtusenskifte 

Arbeids- og administrasjonsminister Laila 

Dåvøy (2000): Området skal etter hvert by 
på fremtidens bomiljøer, et nasjonalt IT-og 
kunnskapssenter, og attraktive natur- og 
rekreasjonsområder til glede for hele 
regionen. …. bærekraftig utvikling og 
miljøforhold 

• 6 000 – 6200 boliger 

• 15 000 arbeidsplasser 

• Kyststi / strandområder 

• Verneområder 

• Park 

• Byggesoner ca 50 pst av arealene 

 

+ Føringer fra planminister om  

rekkefølgebestemmelse for å sikre bane 

 

 

 



Noen av meningene…. 

 AAD: Støtter Statsbygg legges til rette for boligbebyggelse med høy 
arealutnyttelse og trafikkgrunnlag for kollektivløsning, minst 6000 boliger 

 NHD: utbyggingsstrategien for boliger må ikke medføre at arealene som er 

planlagt til næringsvirksomhet reduseres. 

 SD: Utbyggingspress, økning i bolig liten innvirkning på trafikkavvikling, godt 

utgangspunkt for høy arealutnyttelse, minst 6000 boliger og 15-20 000 

arbeidsplasser 

 SFT: planen ikke er av en slik karakter at viktige nasjonale eller regionale 

interesser står på spill – vekt på godt kollektivtilbud, anbefaler at Statsbyggs 

innsigelse ikke tas til følge  

 Ingen viser til de opprinnelige premissene, ei heller samfunnets samlede 

verdirealisering 

 Resultat: Eksempel på en lite bærekraftig samfunnsplanlegging der hensynet til 

klima og samlet nytterealisering forsvant – sløsing med fellesskapets ressurser? 
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Fremtidens løsninger- klart til bruk  
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