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Refleksjoner rundt KVU/KS1 og 

bypakker
Jomar Lygre Langeland, byplansjef

Ett av mange godsterminalområder 

i Drammensområdet – “Sundland”

Buskerudbyen



Refleksjoner rundt KVU/KS1 og 

bypakker
Jomar Lygre Langeland, byplansjef

Ett av mange godsterminalområder 

i Drammensområdet – “Lierstranda”

Buskerudbyen



Refleksjoner rundt KVU/KS1 og 

bypakker
Jomar Lygre Langeland, byplansjef

Ett av mange godsterminalområder 

i Drammensområdet – “Holmen”

Buskerudbyen



Hva er KVU/KS1?



• Mao en statlig utredning for statlige investeringer over 500 mill – Hensikt å 

foreta kloke valg når man skal bruke mye penger
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• Mao en statlig utredning for statlige investeringer over 500 mill – Hensikt å 

foreta kloke valg når man skal bruke mye penger

• Utredning på tidlig stadium - før planlegging etter pbl starter (ikke alltid 

praksis…)

• Valgt konsept kan bli gjenstand for planlegging etter pbl og etter hvert inngå i 

NTP for prioriteringsdrøfting der

• Så hvis en bypakke ikke inneholder statlige investeringer over kr 500 mill, så 

er det heller ikke krav om KVU/KS1, men hva får man for kr 500 mill i dag?

Hva er KVU/KS1?
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• Overordnet kravdokument
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Hva er KVU/KS1?

4 deler:

• Behovsanalyse

• Mål- og strategi

• Overordnet kravdokument

• Alternativsanalyse

Og:

Utarbeides som et samlet dokument

Åpen prosess – det skal informeres og åpnes for innspill i verksted

KVU skal til høring

Skal gi svar på effekter og gi konklusjon om videre planlegging



Hva er KVU/KS1?

Firetrinnsprinsippet:

1. Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valg av transportmiddel

2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur 

og kjøretøy

3. Begrensede utbyggingstiltak

4. Større ombygginger eller ny trase

Konseptanalysen må innholde:

– 0-alternativet (ingen investering utover allerede vedtatte tiltak) 

– Minst to ulike konsepter

Samfunnsøkonomisk analyse

Måloppnåelse

Bærekraft og fordelingsvirkninger (grupper, geografi, generasjoner)



Beslutningsgrunnlag for Regjeringen:

• Konseptvalgutredningen

• Ekstern kvalitetssikring

• Høringsuttalelser

• Regjeringsnotat fra Samferdselsdepartementet

• Regjeringsbehandling før videre planlegging

Hva er KVU/KS1?



• Et prosjekt = en investering over kr 500 mill
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• Et prosjekt = en investering over kr 500 mill

• En bypakke = en rekke virkemidler som forhåpentligvis er godt 
samstemt i forhold til hverandre og som derfor gir god effekt i 
forhold til definerte mål.
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• Et prosjekt = en investering over kr 500 mill

• En bypakke = en rekke virkemidler som forhåpentligvis er godt 
samstemt i forhold til hverandre og som derfor gir god effekt i 
forhold til definerte mål.

• Arealpolitikk som fremmer miljøvennlige transportalternativer

• Parkeringspolitikk som bilbegrensende tiltak

• Trafikantbetalingssystem som bilbegrensende tiltak

• Styrket kvalitet og drift av kollektivtransport

• Markedsføring av miljøvennlig og helsefremmende 
transportalternativer

• Mange mindre investeringer i infrastruktur for gående og syklende

• Flere middels store investeringer som øker framkommeligheten 
for kollektivtransporten (mindre enn kr 500 mill pr stk)

• Økt satsing på vintervedlikehold for miljøvennlig transport

• Mobility Management

• Noen større investeringer i infrastruktur for kollektivtransport og 
bilbruk (mer enn kr 500 mill)

Prosjekt = bypakke



Nye krav til bypakker

Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)):

• Etablering av bompengepakker i et byområde må skje på grunnlag av 
planer som ser arealbruk og transportsystem for det berørte området i 
sammenheng.
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inneholder antakeligvis mange tiltak som ikke utløser krav til KVU/KS1 
og noen tiltak som utløser krav til KVU/KS1.



Nye krav til bypakker

Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)):

• Etablering av bompengepakker i et byområde må skje på grunnlag av 
planer som ser arealbruk og transportsystem for det berørte området i 
sammenheng.

Refleksjon:

• Mao bypakker er nå ”altomfattende” mht virkemiddelbruk, de 
inneholder antakeligvis mange tiltak som ikke utløser krav til KVU/KS1 
og noen tiltak som utløser krav til KVU/KS1.

• Dersom belønningsmidler (4-årsavtale inngår), så er det krav om at 
bilrestriktive tiltak inngår og med:

• Helhetlig analyse av tiltakspakken, i samarbeid med eller 
forelagt SVV der det ikke er igangsatt eller gjennomført KS1

• Fleksibilitet i forhold til resultat av politiske vedtak i etterkant av 
eventuelle KS1 eller tilsvarende helhetlig analyse



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Rapporten stiller også et særegent krav til KVU av bypakker. Det er 
nemlig slik at så lenge vi ikke kan regne med at pakkene blir grundig 
vurdert seinere, er det rimelig å legge en slik analyse til KVU-stadiet. 
Det innebærer å gå inn i pakkene og identifisere prosjekter som ikke 
bidrar positivt, eller finne kombinasjoner av prosjekter som kan gjøre 
det bedre enn den kombinasjonen som er foreslått. Dette skal også 
gjerne kombineres med en best mulig prispolitikk. Til dette bruk kan 
eksisterende modeller vise seg å være for tungvinte, og det er mulig at 
nettverksdesignmodeller basert på forenklet sonestruktur og nettverk 
bør utvikles. Dette må imidlertid avveies mot de store 
utviklingskostnadene og kostnadene ved å rette opp barnesjukdommer, 
kanskje lenge etter at modellen er etablert (kapittel 10).”



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Rapporten stiller også et særegent krav til KVU av bypakker. Det er 
nemlig slik at så lenge vi ikke kan regne med at pakkene blir grundig 
vurdert seinere, er det rimelig å legge en slik analyse til KVU-stadiet. 
Det innebærer å gå inn i pakkene og identifisere prosjekter som ikke 
bidrar positivt, eller finne kombinasjoner av prosjekter som kan gjøre 
det bedre enn den kombinasjonen som er foreslått. Dette skal også 
gjerne kombineres med en best mulig prispolitikk. Til dette bruk kan 
eksisterende modeller vise seg å være for tungvinte, og det er mulig at 
nettverksdesignmodeller basert på forenklet sonestruktur og nettverk 
bør utvikles. Dette må imidlertid avveies mot de store 
utviklingskostnadene og kostnadene ved å rette opp barnesjukdommer, 
kanskje lenge etter at modellen er etablert (kapittel 10).”

Refleksjon: Til å bli svett av!



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Enhver vurdering av strategier i storbyområder må ha grunnlag i et 
transportmodellsystem som tar hensyn til køer i rushtida, variasjoner i 
kollektivtilbudet over døgnet osv. Modellsystemet Fredrik/Emma dekker 
dette behovet i Oslo. Vurderingen av bypakker kan ikke gjennomføres 
uten å ha grunnlag i kjøringer av et slikt modellsystem. På 
konseptvalgstadiet er det tvert imot behov for omfattende 
modellkjøringer og nytteberegninger av bypakker og andre større 
strategiske planer. Grunnen er at det finnes så mange måter å utforme 
strategien på. En kan legge hovedvekt på bil eller kollektiv, 
prisvirkemidler, driftstilskudd, reguleringer eller investeringer, indre by 
eller innfartsårene osv. Seinere vil fastlåste oppfatninger ofte forhindre 
en tilstrekkelig brei utforsking av handlingsrommet.”



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Enhver vurdering av strategier i storbyområder må ha grunnlag i et 
transportmodellsystem som tar hensyn til køer i rushtida, variasjoner i 
kollektivtilbudet over døgnet osv. Modellsystemet Fredrik/Emma dekker 
dette behovet i Oslo. Vurderingen av bypakker kan ikke gjennomføres 
uten å ha grunnlag i kjøringer av et slikt modellsystem. På 
konseptvalgstadiet er det tvert imot behov for omfattende 
modellkjøringer og nytteberegninger av bypakker og andre større 
strategiske planer. Grunnen er at det finnes så mange måter å utforme 
strategien på. En kan legge hovedvekt på bil eller kollektiv, 
prisvirkemidler, driftstilskudd, reguleringer eller investeringer, indre by 
eller innfartsårene osv. Seinere vil fastlåste oppfatninger ofte forhindre 
en tilstrekkelig brei utforsking av handlingsrommet.”

Refleksjon: Fortsatt til å bli svett av!



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Når det gjelder omfattende bypakker med veg- og banetiltak, 
driftstiltak, parkeringskostnader og bompenger som varierer med 
kjøretøytype og tidsperiode, har transportmodellene, EFFEKT, 
Trafikantnyttemodulen og Kollektivmodulen det meste av den 
funksjonalitet som skal til. Det store problemet er etter vår mening at 
transportmodellenes beregningstid er så lang at man ikke får gjort de 
kjøringene det er behov for i KVU.”
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av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 
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driftstiltak, parkeringskostnader og bompenger som varierer med 
kjøretøytype og tidsperiode, har transportmodellene, EFFEKT, 
Trafikantnyttemodulen og Kollektivmodulen det meste av den 
funksjonalitet som skal til. Det store problemet er etter vår mening at 
transportmodellenes beregningstid er så lang at man ikkje får gjort de 
kjøringene det er behov for i KVU.”

Refleksjon: Det beste må ikke bli det godes fiende! F eks hvor mange år 
med utredninger må vi gjennomføre før vi kan gjennomføre det vi tror 
er fornuftig og det en ekstern konsulent også tror er fornuftig uten slike 
modellkjøringer? 



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Når det gjelder omfattende bypakker med veg- og banetiltak, 
driftstiltak, parkeringskostnader og bompenger som varierer med 
kjøretøytype og tidsperiode, har transportmodellene, EFFEKT, 
Trafikantnyttemodulen og Kollektivmodulen det meste av den 
funksjonalitet som skal til. Det store problemet er etter vår mening at 
transportmodellenes beregningstid er så lang at man ikkje får gjort de 
kjøringene det er behov for i KVU.”

Refleksjon: Det beste må ikke bli det godes fiende! F eks hvor mange år 
med utredninger må vi gjennomføre før vi kan gjennomføre det vi tror 
er fornuftig og det en ekstern konsulent også tror er fornuftig uten slike 
modellkjøringer? 

Refleksjon: Problemer oppstår idet man blander ”ukloke” tiltak inn i 
pakken saman med de ”kloke” tiltakene. Da trenger man analyse!



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Den kanskje viktigste beslutningen i forbindelse med en bypakke er en 
lokal politisk avklaring før KVU av kva de overordnede målene skal 
være. Bare det kan gi en tilnærmet fordomsfri diskusjon om 
virkemidlene og konseptalternativene og en stabil styring seinere, i 
gjennomføringsfasen.



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Den kanskje viktigste beslutningen i forbindelse med en bypakke er en 
lokal politisk avklaring før KVU av kva de overordnede målene skal 
være. Bare det kan gi en tilnærmet fordomsfri diskusjon om 
virkemidlene og konseptalternativene og en stabil styring seinere, i 
gjennomføringsfasen.

• Refleksjon: Klokt sagt, målene for Buskerudbyen er formulert på et 
overordnet nivå. Men får man da ”reduserte” krav til modellkjøringer 
dersom en ekstern konsulent bruker ”sitt gode skjønn” og støtter 
forslaget til sammensetning av bypakke?



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Skal man bruke eksisterende modellsystemer til alle 
utredningsoppgaver som knytter seg til bypakker i de største byene, 
kommer man ikkje unna å bruke skjønn for å velge ut hvilke kjøringer 
som bør foretas. Det er mulig at skjønnet kan suppleres med stiliserte 
modeller som gir en pekepinn om hvordan den optimale 
virkemiddelbruken vil endre seg når trafikken vokser eller 
forutsetningene endres på annen måte.”



Metodiske utfordringer ved KVU 

av bypakker

TØI-rapport 1011/2009: 

Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

• ”Skal man bruke eksisterende modellsystemer til alle 
utredningsoppgaver som knytter seg til bypakker i de største byene, 
kommer man ikkje unna å bruke skjønn for å velge ut hvilke kjøringer 
som bør foretas. Det er mulig at skjønnet kan suppleres med stiliserte 
modeller som gir en pekepinn om hvordan den optimale 
virkemiddelbruken vil endre seg når trafikken vokser eller 
forutsetningene endres på annen måte.”

• Refleksjon: Hvilken kvalitet er det på de data som skal inngå i evt 
modeller? Kan man tenke seg godt skjønn uten modellkjøringer i det 
omfang TØI-utrederne ser for seg? Hva er SDs refleksjon på TØIs 
anbefalinger i denne rapporten?



Avsluttende spørsmål / refleksjoner

1. Hvordan (som byområde) skaffe seg forutsigbarhet for hvilket 

utredningskrav staten (SD / Fin) vil stille til en evt KVU av en bypakke, 

og kva slags prosess som følger med, f eks for Buskerudbyen?
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3. Hvem skal definere alternativer (ulik sammensetning av virkemidler) i 

bypakken (uendelig mange muligheter)?



Avsluttende spørsmål / refleksjoner

1. Hvordan (som byområde) skaffe seg forutsigbarhet for hvilket 

utredningskrav staten (SD / Fin) vil stille til en evt KVU av en bypakke, 

og kva slags prosess som følger med, f eks for Buskerudbyen?

2. Vil staten bidra med metodeutvikling / modelletablering / 

kompetanseutvikling etc?

3. Hvem skal definere alternativer (ulik sammensetning av virkemidler) i 

bypakken (uendelig mange muligheter)?

4. Det har blitt sagt i Framtidens byer at nå skal staten være mer aktiv i 

prosesser med lokal politikkutforming (f eks i Buskerudbyprosjektet) 

enn den var i f eks Oslopakke 3. Hvem skal være aktiv og på hvilken 

måte? De regionale statlige etater – i så fall hva slags rollefordeling 

dem imellom – VV, JBV, KV, FM, SD, MD?



Avsluttende spørsmål / refleksjoner

5. Hvordan vil staten (politisk styrt) forholde seg til byområdene (som 

også er politisk styrt, bare mye meir komplisert enn staten…) dersom 

det kun er visse virkemiddelsammensetninger som er politisk 

spiselige gjennom et lokalt/regionalt kompromiss? Ref Oslopakke 3.



Avsluttende spørsmål / refleksjoner

5. Hvordan vil staten (politisk styrt) forholde seg til byområdene (som 

også er politisk styrt, bare mye meir komplisert enn staten…) dersom 

det kun er visse virkemiddelsammensetninger som er politisk 

spiselige gjennom et lokalt/regionalt kompromiss? Ref Oslopakke 3.

6. Vil staten evt sette ned foten for iverksetting av et forslag til bypakke 

og i stedet la 0-alternativet ”råde”…



Avsluttende spørsmål / refleksjoner

5. Hvordan vil staten (politisk styrt) forholde seg til byområdene (som 

også er politisk styrt, bare mye meir komplisert enn staten…) dersom 

det kun er visse virkemiddelsammensetninger som er politisk 

spiselige gjennom et lokalt/regionalt kompromiss? Ref Oslopakke 3.

6. Vil staten evt sette ned foten for iverksetting av et forslag til bypakke 

og i stedet la 0-alternativet ”råde”…

7. Hva vil staten gjøre dersom det oppstår sprekker i det lokale/regionale 

samarbeidet om bypakke? Vil staten pålegge plansamarbeid?


