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Større krav til kostnadsstyring og – reduksjon , økt nytte og god måloppnåelse i 
gjennomføringen av vegprosjekter

Vi skal:

● Levere riktig på planbestillinger –
ikke for dyrt og i tide

● Ha god omfangs- og kostnadsstyring

● Planlegge effektivt

SVVs oppdrag gjennom NTP, tildelingsbrev m.v. innebærer



Statens vegvesens plan- og byggherrestrategi

• Statens vegvesen kontraherer rådgiver og entreprenører  for byggefasen etter at 
reguleringsplan er vedtatt, KS2 (ekstern kvalitetssikring i ht krav fra 
Finansdepartementet) er gjennomført og anleggsbevilgning er vedtatt i Stortinget.

• Ved kontraktsinngåelse bør risiko være så lav som mulig mht alle forhold som 
entreprenør og rådgivere skal prise. 

• Målet om 30-40 % totalentreprise i 2020. 

• Planprosessen etter plan- og bygningsloven er viktig for politisk avveining av ulike 
hensyn, og bør være det viktigste grunnlag for avklaringer og godkjenninger etter 
øvrig lovverk bla av hensyn til åpenhet og demokrati.



Plan- og bygningsloven er den samordnende loven 
for arealbruk i Norge

● Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 

● Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

● Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

● Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår
og estetisk utforming av omgivelsene. 
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Hvorfor medvirkning og tidlig involvering?

● Legge til rette for at alle  berørte kommer til orde og alle hensyn 
blir vurdert og avveid

● Sikre at nasjonale og regionale statlig etater kommer tidlig inn 
med sine hensyn og krav i annet lovverk enn PBL

● Fremme kreativitet og engasjement – demokrati

● Bidra til et godt beslutningsgrunnlag

● Bedre planer og lavere usikkerhet for gjennomføringsfasen

● Bedre forankring av vedtatte planer i befolkningen

● Lovbestemt – forutsetning for gyldig plan



KVU

Utredning – og planprosess – fra idé til gjennomføring

Kommunedel-
plan Reguleringsplan KS 2

ANLEGG

Prosjektering
og Grunnerverv

Regjering
Storting

Hvordan håndteres overskuddsmasser i form av rene masser 
planprosessen i dag ?



Kommune(del)plan for vegprosjekt omfatter

• Beslutning om alternativ (trasé, standard, 
tunnel, kryss), større deponier

• Omfatter en konsekvensutredning av 
prissatte og ikke -
prissatte(konsekvensanalyse)

• Kostnadsoverslag

• Grunnlag for prioritering i NTP og KVU –
estimat fastsatt av SD

• Vedtas av kommunen
(KMD i enkelte konfliktsaker
-og statlig plan)



Reguleringsplan omfatter 

● Reguleringsplan er ofte en detaljering av beslutninger i forutgående 
kommunedelplan om
– Trasé 
– Standard
– Tunnel
–Kryssløsninger
–Massedeponier

● Reguleringsplan kan også utarbeides uten forankring i 
kommunedelplan, men da vil kravet til utredninger og prosess som 
regel bli mer omfattende, det kan kreves konsekvensutredning
– gjelder særlig for større prosjekter/ny veg



Konfliktavklaringsmekanismer 

● Medvirkning og dialog

● Statlig fastsatt planprogram  - KMD

● Innsigelse (kommune(del)plan og reguleringsplan)
– Virkemiddel for berørte myndigheter
– Kommunal- og moderniseringsdepartementet fatter endelig vedtak 

● Klage (reguleringsplan)
– Primært for berørte private parter 
– Fylkesmannen fatter beslutning

● Statlig plan - KMD   (økt bruk)
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● Overskuddsmasser forsøkes benyttet til samfunnsnyttige formål ( de neste 
innleggene). Det kan være svært vanskelig – prosjektene er blitt store.

● Det som ikke lar seg gjenbruke andre steder legges i deponi for rene  masser 
innenfor planområdet, eller vha egne planer for deponier andre steder.

● Behov for regionale/kommunale ordninger. For det enkelte prosjekt må det 
imidlertid oftest avklares gjennom kommunedelplan og reguleringsplan. 

● God massehåndtering er bra for miljøet og gir god samfunns- og 
prosjektøkonomi!

Hvordan håndteres rene masser i planprosessen for store 
prosjekter ?



● Konsekvensutredningen for vegprosjektet er den viktigste arenaen for utredning og 
konfiktavveining. Gjennomføres i kommunedelplan eller i reguleringsplanen.

● Konsekvenser for :
– Naturmangfold
– Friluftsliv
– by –bygdeliv
– Naturressurser
– Kulturarv
– støy, luft, vann m.m

Konsekvenser utredes og avbøtende tiltak foreslås av vegprosjektet – i størst mulig 
grad inkluderes nødvendige deponier.

Utredes og planbeskrivelse bør dekker behovet for faglig grunnlag for tillatelser etter 
annet lovverk  - der det er nødvendig

Konsekvensutredning og planbeskrivelse – grunnlag for 
avveining



Takk for oppmerksomheten!
gyda.grendstad@vegvesen.no
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