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Hva er KS1 og KVU?

Statlige investeringsprosjekter og bypakker inkl. bompenger med 
antatt kostnad over 500 mill kr skal kvalitetssikres i en tidlig fase 
(KS1) som grunnlag for statlige vedtak om videre planlegging

KS1 er nytt i samferdselssektoren fra 2006

Som grunnlag for KS1 skal det utarbeides en 
konseptvalgutredning (KVU) som omfatter avklaring av 
interessenter, behov, mål og alternative løsninger (konsepter)

KVU er utredning på et overordnet nivå (konseptnivå)

KVU og KS1 skal gjennomføres før konsekvensutredning og 
tiltaksplanlegging etter Plan- og bygningsloven

KVU skal gi anbefaling i forhold til videre planlegging og utbygging

Basert på KVU m/ tilhørende høringsuttalelser og KS1, skal 
regjeringen vedta hvilket konsept som skal planlegges videre (evt. at 
prosjektet skrinlegges) og legge rammer for videre planlegging



Hvem gjør hva?

KVU utarbeides av transportetatene (tiltakshaverne)
– Basert på bestilling fra Samferdselsdept.
– Oversendes til Samferdselsdept.

Samferdselsdept. og Finansdept.
- KVU kvalitetssikres (KS1) ved hjelp av egne konsulenter

Regjeringen
- Vedtar konseptvalg (eller at prosjektet skal skrinlegges) basert på:

• Konseptvalgutredningen (KVU)
• Høringsuttalelsene
• Kvalitetssikringen (KS1)

- Legger rammer for videre planlegging



Bestilling fra Samferdselsdept.

Krav om KVU
– Hovedvegsystemet i Moss
– Fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold

Gjennomføres som to separate KVU’er

KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
– Omfatter sentrale deler av kommunene Moss og Rygge

• Rv19 mellom Jeløy og E6 ved Mosseporten
• Fv118 og Fv119 mellom Moss sentrum og E6 ved Årvoll

– Alt. løsninger for fergesambandet Horten-Moss holdes åpent





KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Høst 2010: Konseptutvikling

– Verksted/gruppearbeid: september (referat)

– Fagseminar/oppfølgingsseminar: oktober (referat)

– Behov og mål

– 2-3 konsept (prinsipielt ulike måter å løse transportbehovet på)

Vår 2011: Konseptutredning

– Transportmessige og samfunnsøkonomiske virkninger

– Måloppnåelse

– Anbefaling

Sommer 2011: KVU rapport til Samferdselsdept. 

Høst 2011: Høring og KS1

Neste revisjon av NTP (2014-2023)



Organisering og medvirkning

Styringsgruppe: Ansvarlig for det faglige arbeidet
– Statens vegvesen/Vegdirektoratet
– Jernbaneverket
– Kystverket

Samarbeidsgruppe: Dialog og medvirkning undervegs
– Østfold fylkeskommune
– Fylkesmannen i Østfold
– Regionrådet for Mosseregionen v/arbeidsutvalget 

(kommunenes ordførere)

Verksted, fagseminar og høring

Orienteringer i diverse sammenhenger etter invitasjon
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