
Verksted i Horten 
11.–12. april

INVITASJON TIL

KonseptValg-
utredning for 
Kryss ing aV 
oslofjorden
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oslofjorden



statens vegvesen, jernbaneverket og Kystverket inviterer representanter fra 
myndigheter og berørte interesser til:

Verksted 11.–12. april 2012 
sted: Høgskolen i Vestfold (utenfor Horten)

KVUen skal formulere mål (for samfunnet og virkninger 
for brukere av transportsystemet) og krav til prosjektet. Ut 
fra mål og krav skal vi utvikle konsepter for transport på 
veg, jernbane eller på sjø. Det skal utredes tiltak som kan  
påvirke transportomfanget (etterspørselen), gi bedre ut- 
nyttelse av dagens transportsystem og utbygging av nye  
veg- og jernbaneforbindelser. Det er aktuelt å vurdere  
konsepter som kombinerer tiltak for flere av de nevnte 
transportformene.

Prosjektet vil vurdere muligheter for transporttiltak i ulike 
korridorer (ferdselsårer) mellom Horten/Tønsberg og Moss/
Rygge i sør og mellom Frogn og Sande i nord. 

Verkstedet er en viktig del av arbeidet med konseptvalg- 
utredningen. Formålet er å få innspill for å identifisere  
behov og mål og forslag til konsepter fra en bredt sam-
mensatt gruppe av interessenter. Verkstedet blir lagt opp 
med korte introduksjoner, gruppearbeid og diskusjoner i 
plenum.

Hva er en konseptvalgutredning (KVU)?
Alle statlige investeringer med antatt kostnad over 750 
millioner kroner skal gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1) 
før eventuell planlegging etter plan- og bygningsloven. 
Som grunnlag for kvalitetssikringen skal den ansvarlige 
statsetaten utarbeide en konseptvalgutredning (KVU). 

Konseptvalgutredningen skal anbefale hvilket konsept som 
vurderes å være det beste for samfunnet. På grunnlag av 
ekstern kvalitetssikring av KVUen vil regjeringen vurdere 
om det skal settes i gang  videre planlegging, og i tilfelle 
etter hvilket konsept.

Om oppdraget
Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket og 
Kystverket fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å 
utarbeide en KVU for et bedre tilbud for transport av per-
soner og gods på tvers av Oslofjorden. Det skal utredes 
løsninger (konsepter) for veg og jernbane. Virkninger for 
regional utvikling skal vurderes spesielt.

Utgangspunktet er ulike interessenters behov - knyttet til 
transport på tvers av Oslofjorden og til miljøvirkninger av 
infrastruktur og trafikk. Det legges spesielt vekt på å komme 
fram til det prosjektutløsende behovet, det vil si hvorfor vi 
bør forbedre transportsystemet på tvers av fjorden.
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Praktiske opplysninger:
Sted: Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen, 
 Raveien 197, 3184 Borre 
Tid: Onsdag 11. april kl. 09.30 – 15.30
 Torsdag 12. april kl. 09.00 – 15.00

Påmelding: 
Vi ønsker oss representanter fra både politikere og admini- 
strasjon og understreker betydningen av at deltakerne 
er med på begge dagene og alle diskusjonene. Dette er 
avgjørende for å gi oss best mulig resultat fra verkstedet 
som utgangspunkt for videre arbeid. 

Av praktiske hensyn må vi sette et tak på ca. 80 deltakere, 
men håper at alle som sender inn påmelding får delta. 
Endelig bekreftelse på deltakelse sendes ut så snart vi har 
en oversikt over de påmeldte.

påmeldingsfrist: 
Innen 2. mars til 
Marit Synnes Lindseth 
linmar@jbv.no 
tlf. 992 57 535. 
Eventuelle spørsmål sendes samme sted, 
eller til prosjektleder 
Anders Jordbakke: 
andjor@vegvesen.no 
tlf. 932 35 809.  

Med hilsen

Anders Jordbakke 
Prosjektleder 
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