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DESEMBER 2019 KONSEPTVALGUTREDNING -  VEGFORBINDELSER ØST FOR OSLO

Vedlegg 2
Mandat for KVUen 
Samferdselsdepartementet



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Jan Reidar 
Onshus 
22 24 83 31 

Statsbudsjettet 2019 - Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - Mandat for KVU 
for vegforbindelsen Fetsund - Sarpsborg - Fredrikstad (Øst for Oslo) 

Samferdselsdepartementet (SD) viser til brev fra Vegdirektoratet av 28. november 2018, 
vedlagt utfordringsnotat for KVU Vegforbindelser øst for Oslo. Vi viser også til påfølgende 
kontakt. 
 
Utfordringsnotatet omhandler bl.a. en redegjørelse for dagens transportsystem i området, 
sentrale utfordringer, geografisk og tematisk avgrensning for utredningsområdet, forslag til 
samfunnsmål og en skisse for videre fremdriftsplan og organisering av utredningsarbeidet. 
 
Utfordringsnotatet angir følgende forslag til samfunnsmål: 

- En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som avlaster E6 
gjennom Oslo. Vegforbindelsen skal sikre nødvendig beredskap ved hendelser på 
vegnettet. 
 

Samferdselsdepatrtementets vurdering 
SD slutter seg i hovedsak til avgrensningen og det skisserte opplegget for utredningen. 
 
SD slutter seg til det foreslåtte samfunnsmålet. Dersom det ila det videre arbeidet viser seg 
nødvendig å skulle justere samfunnsmålet, ber vi om tilbakemelding på dette.  
 
SD vil samtidig vise til at det er stort fokus på kostnadsstyring i samferdselssektoren i 
tidligfasen. Erfaring viser at for mange prosjekter finner det sted en vesentlig kostnadsvekst i 
tidligfasen, jf. bla. Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 ss. 60-65. Det 
er viktig at regjeringen har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, herunder mest mulig 
dekkende kostnadsanslag, når det skal tas stilling til ulike konsepter i den enkelte KVU/KS1. 
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Side 2 
 

Kostnadsestimatene som utarbeides til de ulike konseptene i KVU-en må derfor i størst mulig 
grad ta høyde for og ta opp i seg de ulike usikkerhetsmomenter som kan identifiseres i det 
enkelte prosjekt i tidlig fase og som vil kunne påvirke kostnadene i den senere planfasen. 
Kostnadsanslagene i KVU skal være basert på P50. 
 
SD ber om å bli holdt orientert, dersom det på grunnlag av mandatet viser seg behov for å 
gjøre vesentlige endringer av prosjektorganisasjonen, fremdriftsplanen eller evt. andre 
sentrale forutsetninger for arbeidet. 
 
Det opplyses i utfordringsnotatet at det tas sikte på levering av KVU-en til departementet 
innen utgangen av 2019. SD ber om å bli holdt orientert underveis om fremdriften i 
utredningsarbeidet, f.eks. i tilknytning til statusmøter om KVU/KS1. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Thomas Ruud Sollien (e.f.) 
underdirektør 
 
 

Jan Reidar Onshus 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Riksrevisjonen 
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Publikasjonen kan bestilles:
Statens vegvesen, 
Postboks 1010 Nordre Ål, 
2605 Lillehammer

Telefonnr: 22 07 30 00
E-post: firmapost@vegvesen.no
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