
Konseptvalgutredninge
r  

Ta over blikket 
strategisk valg 

Konseptvalgutredning 

 - ta overblikket og gjøre de 
riktige valg 



Konseptvalgutredning -planverktøy 

● Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes på 
statlige investeringer over 750 mill.  

● De brukes på et tidlig stadium for velge de hovedprinsipper 
som skal legges til grunn for framtidige transportløsninger 

 

 

● Staten  ønsket  
– bedre styring på store prosjekter 

– mer strategiske vurderinger i tidlig planfase 

– mer helhetlig utvikling av transportnettet 

– styring planressurser inn mot de realistiske tiltakene  

 

Denne metodikken brukes nå også på fylkesvegnettet og i andre 
store offentlige investeringsprosjekter 
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1. Konseptvalgsutredning er en faglig utredning og 
analyse av alternative transportløsninger i et 
området. 

 

2. KVU skal ha et helhetlig og tydelig 
samfunnsperspektiv – hvilken transportløsning er 
det som best fremmer regional utvikling. 

 

3. Den skal konkludere med et forslag til den samlet 
sett beste transportløsning for området. 

 

4. Politisk beslutningsgrunnlag for videre planlegging. 
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Beslutnings- og gjennomføringsprosess 

Konseptvalgutredning  
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Regulerings-
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Byggeplan og 
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Bygging 

Samkjøres med 

fylkestransportplan  

Rullering av 
fylkestransportplan 

Dette er  KVU prosessen 

3./4. okt 2013 

5 



Framtidige transportløsninger må ha brei 

forankring i samfunnet 

● Bestillingen ligger i Regional Transportplan for 
Nordland 

 

● Befolkning, næringsliv, kommuner og andre offentlige 
interessenter skal involveres i utredningsarbeidet 
gjennom deltakelse i prosessen 

 

● KVU for Brønnøysund  - Sandnessjøen, Herøy Dønna 
er et planverktøy for strategiske valg  av framtidige 
transportkorridorer 
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Fylkestinget og vegvesnet 
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Lokal avgrensing er 
Brønnøysund i sør, 
Sandnessjøen i nord og 
Vega, Herøy/Dønna i 
vest.  
 
Valg av 
transportløsning vil 
også ha betydning for 
området mellom  
Lovund/Mo i Rana i 
nord, 
Vennesund/Sømna i sør 
og E6 i øst.   
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Konseptvalgutredning  

Styringsgruppe  

Regionvegsjef  leder 

Strategisjef 

Avdelingsdirektør  Vegavdeling 

Nordland 

Fylkesplansjef  

Samferdselssjef 

  
  

  

  

Prosjektgruppe* 
Prosjektleder fra Statens vegvesen    

Personell fra Statens vegvesen Region nord 

Personell fra Nordland fylkeskommune, 

avdeling for samferdsel og avdeling for næring 

og regional utvikling  
  

Referansegruppe(administrativ) 

Brønnøy kommune 

Vevelstad kommune 

Vega kommune 

Alstahaug kommune 

Herøy kommune 

Dønna kommune 

Sør-Helgeland regionråd 

Helgeland regionråd 

Indre Helgeland regionråd 

Næringslivets hovedorganisasjon 

LO 

Transportnæring 

Norsk Lastebileierforbund 

Olje/Petrorettet næringsliv 

Oppdrettsnæring 

Reiselivsnæring 

Nordnorsk Veiforum 

Landbruksnæringen 

Helgelandssykehuset 

Avinor 

Miljøorganisasjoner 
  

  

  

.. 

  

Politisk samrådingsgruppe 

 

Fylkesråd for Samferdsel 

Fylkesråd for næring og regional 

utvikling 

Ordfører Brønnøy kommune 

Ordfører Vevelstad kommune 

Ordfører Vega kommune 

Ordfører Alstahaug kommune 

Ordfører Herøy kommune 

Ordfører Dønna kommune 

Leder Sør Helgeland regionråd 

Leder Helgeland regionråd 

Leder Indre Helgeland regionråd 

Ungdommens fylkesting 

  

  

  

  

  

  

Prosjekteier 

Fylkesrådet/fylkesråd for 

samferdsel 
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Tidsperspektiv 

  

  

Konseptvalgutredning  

Fase Måned År Produkt 
0 

 

Mai 2013 Prosjektplan sendes Nordland 

fylkeskommune 
Oktober 2013 Situasjonsbeskrivelse  

A Oktober/november 2013 Gjennomføring av verksted. 

Definering av behov 
B Februar 2014 Mål defineres 
C Mai 2014 Konseptbeskrivelser ferdig 

  
D 

 

Aug 2014 Måloppnåelse 

Samfunnsøkonomisk analyse 
September 2014 Andre virkninger  

Drøfting og anbefaling 
Desember 2014 Rapportutkast sendes fylkesrådet 
Februar 2015 KVU sendes på høring høringsfrist 

1. juni 
 Oktober 2015 Fylkestingsbehandling 
  2016 Rullering av regional transportplan 
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Situasjonsbeskrivelse (- okt 2013) 

● Regionale og lokale myndigheters 
behov, så som eksisterende planer eller 
andre politiske lokale samfunnsmessige 
mål 

● Etterspørselsbaserte behov 
(trafikkvekst, framkommelighet, 
trafikksikring 

● Andre behov (nye områder for bolig og 
industri, styrke en region, 
fordel/ulempe for eksisterende 
institusjoner, aktuelle vernehensyn 
m.m.) 
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Behovsanalyse (okt/nov 2013-feb 2014) 
● Interessentanalyse 

– Interessentanalysen skal kartlegge hvem 
interessentene i prosjektet. 

  

 

● Informasjonsmøter   3-4 oktober 

● Arbeidsverksted 7-8 november 

– Arbeidsverksted utføres normalt i løpet av en 
til to dager og gir innspill til behov, mål og 
konsepter. 

  

● Behovsanalyse 

– Definering av behov utføres med 
utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og 
arbeidsverkstedet.  

3./4. okt 2013 Konseptvalgutredning  

Situasjonsbeskrivelse 

 

 

Definering av mål 

 

Konseptutvikling 

 

Konseptanalyse 

 

Drøfting og anbefaling 

 

Høring og fylkestings- 
behandling 

13 



Definering av mål  (feb 2014) 

 

● Samfunnsmål: 

– Den nytte eller verdiskapning som et 
investeringstiltak skal føre for 
samfunnet. Samfunnsmålet skal vise 
eiers interesser. 

 

● Effektmål: 

– skal uttrykke den direkte effekten av 
tiltaket, for eksempel den 
virkningen/effekten tiltaket skal føre til 
for brukerne.  

  

● Målene skal være korte, tydelige, få og 
realistiske. 
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Konseptutvikling (februar - mai 2014) 

● Referansealternativet er dagens 
situasjon.   

 

● Identifisering av konseptalternativer 
har som formål å sikre at alle reelle 
løsningsalternativer blir vurdert. 

 

● Alternative konsepter skal være 
prinsipielt ulike vise genuint 
forskjellige måter å dekke behovene og 
oppfylle målene på.  
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Drøfting og anbefaling (sept-nov 2014) 
 

  

● Samfunnets behov og samfunnsmessige 
effekter skal legges til grunn.  

 

● Konseptvalgutredningen skal anbefale 
konsept på grunnlag av måloppnåelse, 
samfunnsøkonomisk analyse og andre 
konsekvenser 

.  

● Konsepter som har liten eller ingen virkning 
på måloppnåelse taes ikke med som 
alternativ 

 

● Utredningen skal være utformet slik at 
grunnlaget for anbefalingen lett kan 
etterprøves. 
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Oppbygging av KVU 

 

● Situasjonsbeskrivelse 

 

● Behovsanalyse – «fundamentet» for KVU 

 

● Definering av mål, overordnede/underordnede  

 

● Utvikling av konsepter 

 

● Konseptanalyse 

 

● Drøfting og anbefaling 
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Høring og fylkestingbehandling (feb - okt 2015) 

● Det legges opp til at fylkesrådet 
sender konseptvalgutredningen på 
høring i perioden feb– mai 2015 og at 
saken behandles i fylkestinget  i okt 
2015. 
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Tilgrensende utredninger og andre viktige 
planprosesser 

● Andre utredninger som har betydning i dette arbeidet 

– By og regionsenterpolitikk for Nordland 

– Fremtidig flyplasstruktur på Helgeland 

– Øvrige relevante handlingsprogram i Transportplan 
Nordland  

  

● Forholdet mellom pågående planprosesser og arbeidet med 
konseptvalgutredningen koordineres i gjennom 
prosjektgrupper og referansegrupper.  

 

● Det legges vekt på en løpende dialog slik at pågående 
planprosesser i minst mulig grad forsinkes. 
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Dere vet hvor «skoen trykker»  
 

● Hva slag transportbehov har dere bruk for? 

● Hva slags løsning tenker dere på ? 

 

● Dere vil treffe oss på facebook fra 1.nov og på vegvesnets - 
hjemmesider 

 

● Skal vi møte dere engang til?  
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