
KS1/KVU 

Med ”Fredrikstad-briller” på



KS1 – en omstart
Kravet om KS1 med regionalt grep, kom etter og 
som følge av lokalpolitisk vedtak om  
Fredrikstadpakken. 

Fredrikstadpakken var kun rettet mot Fredrikstad,
da det ikke var politisk modenhet for
lokalfinansiering i Sarpsborg. 

I Fredrikstad hadde vi kommet så langt at KVU føles
som en omstart og forsinkelse både av 
administrasjonen og politisk. 



Prosessen tar svært lang tid  
Utgangspunktet er Østfoldpakke som ble delt opp i 
fase 1 og 2. (1999/2000)
Fase 2:  bypakkene

Lokalt initiativ endte med vedtak i Fredrikstad og fylket:
- Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse (des. 2004)
- Fredrikstadpakken mai 2007

Forventet ferdigstillelse 1. prosjekt i pakken 2016. 
Dvs 9-10 år etter lokalt prinsippvedtak om finansiering og 
rekkefølge.      

Behov for mange runder med nye kostnadsberegninger



Hensikt: 

Sikre statlig styring av at de ”riktige” prosjektene

planlegges og gjennomføres. 

Metoden gjenspeiles av dette.

Ikke ferdig gjennomarbeidet mht bypakker med lokalt 

initiativ og lokal finansiering. 

Statlig engasjement er lettere å forstå der staten i

større grad bidrar med statlige virkemidler. 



KVU-metodikken kan brukes i tidlig fase –

men da som et grunnlag for regionale

transportplaner. 

Behov for KS1/KVU bør vurderes som en del av 

Fylkenes planstrategier?

Fylket bør da trolig være oppdragsgiver? 



Ansvar/roller

Hoveddelen av vegnettet og transportssystemet

er fylkeskommunalt. Hvordan tenker man dette i

framtiden?  Skal staten fortsette å kvalitetssikre

”andres” pakker/prosjekt?

Hvordan er ”maktbalansen” mellom lokal, regional og 

statlig politikk? Hvem avgjør reelt sett innholdet i pakka 

– og finansieringen? Hvilken rolle har man nå 

lokalpolitisk? 



Metodikk

• Hva er egentlig konsept? Behov for 
tydeliggjøring.

• En stor regional transportmodell brukes som 
utgangspunkt – gir den et riktig nok bilde?

• Vil endelig løsning inneha nødvendig 
fleksibilitet, slik at en kommune ikke 
”hemmes” av et evt. ønske om ikke lokal 
finansiering i nabokommunen?



Medvirkning
• Skal medvirkning mot næringsliv og befolkning være 

på dette nivået – eller først og fremst på kommune-
og fylkesplannivå? 

• Hvor setter man grensen for medvirkning? Hvem skal 
høres og hvem skal ikke høres?

• Reell medvirkning – stiller krav til at resultatene fra 
KVU fremstilles og drøftes slik at aktørene forstår 
dem. Klarer vi det? 


