Konseptvalgutredning:
Prosess og fremdrift

Referansegruppemøte 1
KVU for Vegforbindelser øst for Oslo
Lillestrøm, 4. mars 2019
Lars Kr. Dahl

Tegning fra KVUverkstedet v/ Daniel
Nordland

Hva er et konsept, og hvorfor konseptvalgutredning ?
● Konsept er et løsningsprinsipp, et
overordnet grep for å nå et
bestemt mål for samfunnet og
brukerne av transportsystemet

● Bidra til planlegging og realisering
som gir størst nytte for samfunnet
● Forhindre at det brukes mye
penger i planlegging av
prosjekter som gir liten nytte eller
ikke lar seg gjennomføre

Tegning fra KVUverkstedet v/ Daniel
Nordland

Korridorer og tilknytninger som
utredes
● Riksveg 22 og riksveg 111 FetsundSarpsborg-Fredrikstad

● Fylkesveg 120 Moss – Elvestad- Lillestrøm
● Tilknytning til E6 nord for Oslo og riksveg 4
inngår også i utredningen
● Det er aktuelt å se på både et
utbedringsalternativ og et utbyggingsalternativ
for begge korridorene

HVA er innholdet i en KVU-prosess?

KVU-prosessen
● Konseptvalgutredning (KVU) overleveres
Samferdselsdepartementet

● Konseptvalgutredningen skal på høring og
kvalitetssikres av eksterne (KS1)
● Regjeringen vedtar konseptvalg og legger
rammer for videre planlegging – eller at det
ikke skal planlegges videre

Framdrift og prosessplan

• Konkludere konsept

• Datainnsamling,
situasjonsbeskrivelse og
behovsvurdering
• Skisser til
veglinjer
• Kalibrere
transportmodell

• Samfunnsøkonomisk
analyse
(Effektberegninger)
• Gjennomføre anslag
• Trafikkanalyser
• Konseptutvikling
• Forberede
anslag

• Kna
konseptanbefalingen
• Forberede øvrige
analyser

PÅSKE

Mars

April

• Risiko- og
sårbarhetsanalyse
• Eventuelle
tilleggsberegninger

• Grafisk utforming

• Drøfte og kna
anbefaling
• Skrive og
sammenstille rapport

• Vegdirektøren/
styringsgruppas
gjennomgang

SOMMERFERIE

Mai

Juni
Ferdig ILKArapport

Referansegruppemøte 1 – 15/3

• Sammenstilling
prissatte og ikke
prissatte effekter

Referansegruppemøte 2
(uke 21) dato?
• Presentere foreløpige
konseptskisser
• Presentere foreløpig ILKA + drøfte
prissatte/ikke prissatte effekter
• Problemstillinger og utfordringer
• Så langt har vi kommet, hva
tenker dere?

Juli

August

September

Konkludere
konsepter

Referansegruppemøte 3
(uke 35) dato?
• Drøfte konseptene

Oktober
Beslutning
om
anbefaling

Ferdige
delutredninger

November

Desember

Oversendelse
Samferdselsdepartementet

