
 

  

 

 

      

  
  

    

 

 

NOTAT  

Gateprosjektene – Behov for KS2? 
 

Vår referanse 

Saksnr.  

Vår dato 

12.06.2019 

 

 

Til: 

 

Kontaktutvalget 

  

  
1. Innledning 

 

I mandatet for gateprosjektene er det angitt at det er behov for KS2 - Ekstern kvalitetssikring av 
styringsunderlag for de største gateprosjektene, Elgeseter gate og Innherredsvegen. 
 
Vi stiller spørsmål om nødvendigheten av KS2 for disse prosjektene, da kostnadsrammene er langt under det 
Finansdepartementet setter som terskelverdi (1 mrd). KS2 er en tidkrevende og kostnadskrevende prosess og 
man kan forsere framdriften dersom man kan unngå dette. 
 
Gateprosjektene må være å anse som enkeltstående prosjekter med ulike gjennomføringstidspunkt. Dersom 
man skulle tolke det som krav om KS2 for hele porteføljen (alle gateprosjektene samlet) måtte man jobbe 
fram alle gateprosjektene til samme detaljnivå før man kunne gjennomføre KS2, noe som ville medført flere 
års forsinkelse for de prosjektene som er foreslått gjennomført først.  
 
Hensikten med KS2 er å sikre gjennom ekstern kvalitetssikring at prosjektet er tilstrekkelig modent og at 
beslutningstakerne har all nødvendig informasjon og kontroll på kostnadene når de skal fatte beslutninger om 
statlige investeringer. Vi mener dette kravet skal bli ivaretatt uten ekstern kvalitetssikring av 
styringsgrunnlaget. 
 

2.  Styrende dokumenter med drøfting 
 

Bymiljøavtalen 12.2.2016: 
I bymiljøavtalen fra 2016 står det følgende om KS2: 
Staten bidrar ikke til å dekke eventuelle kostnadsoverskridelser etter at styringsrammen er endelig fastsatt av 
Stortinget i den ordinære budsjettprosessen på bakgrunn av gjennomført KS2. 
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For de prosjektene som ikke har krav om KS2 legges byggeplanen (før anbud) til grunn for beregning av statens 
bidrag. Byggeplanen må foreligge senest 15.juni året før igangsettelse. Det gjennomføres en årlig dialog 
mellom avtalepartene om neste års tilskuddsbeløp. 
 
Kommentar: I bymiljøavtalen er det ikke nevnt hvilke prosjekter som skal underlegges KS2. Vi antar derfor at 
det refereres til krav om KS2 for de prosjektene som overskrider terskelverdien fra Finansdepartementet 
 
 
 
Mandatet for planlegging av gateprosjektene, behandlet i kontaktutvalget 27.4.2018:  
Statens endelige bidrag fastsettes av Stortinget i den ordinære budsjettprosessen på bakgrunn av gjennomført 
KS2 eller godkjent byggeplan før anbud. 
 
Elgeseter gate og Innherredsvegen er store prosjekter som vil kreve finansiering over flere år. Her krever 
Finansdepartementet også kvalitetssikring av kostnadene (KS2) etter regulering. 
 
Kommentar: Vi er usikre på årsaken til at Elgeseter gate og Innherredsveien er nevnt spesielt i mandatet, men 
vi antar dette skyldes usikkerhet om investeringsbehovet på det tidspunktet mandatet ble utformet. Vi vet nå 
at styringsrammen både for Elgeseter gate og Innherredsveien vil komme langt under terskelverdiene for KS2, 
også den gamle terskelverdien på 750 millioner.  
 
Byvekstavtale Trondheimsområdet 15.03.19 

Det skal etableres endringslogger for prosjektet i sin helhet og for delprosjektene. Endringsloggene skal 
omfatte kostnadsendringer fra fastsatte styringsmål og fram til KS2 for delprosjekter over 1 mrd. kr og 
fra fastsatte styringsmål og fram til vedtak om anleggsstart for prosjekter under 1 mrd. kr. 
Endringsloggene skal forankres i den administrative koordineringsgruppen for byvekstavtalen 
(kontaktutvalget).  
 
Kommentar: Slik vi forstår presiseringene i den nye byvekstavtalen, forholder man seg kun til delprosjekter 
over og under terskelverdien på 1 mrd kr. Det er grunn til å definere hvert enkelt gateprosjekt som 
delprosjekter godt under denne terskelverdien. 
 
Rundskriv R-108/19 – Finansdepartementet (08.03.2019) 
Statlige investeringsprosjekter med anslått kostnadsramme over terskelverdien skal følge kravene til 
utredning, planlegging og kvalitetssikring i statens prosjektmodell, herunder gjennomgå ekstern kvalitetssikring 
ved to kontrollpunkter før prosjektet eventuelt legges frem for Stortinget. KS1 er en kvalitetssikring av 
konseptvalgutredningen (KVU) som gjennomføres før det tas beslutning om konsept. KS2 er en kvalitetssikring 
av forprosjektets styringsunderlag og kostnadsoverslag som gjennomføres før investeringsbeslutning og 
kostnadsramme ev. legges frem for Stortinget. KS2 kan i enkelte tilfeller gjennomføres før avsluttet 
forprosjekt. 
 
Terskelverdien er 300 mill. kroner for digitaliseringsprosjekter og 1 mrd. kroner for øvrige prosjekter. 
…… 
 
Ved utredning av transportløsninger i byområder der statlige tiltak samlet overstiger terskelverdien og inngår i 
en samlet løsning med lokale tiltak, eller der det er aktuelt med statlige bevilgninger til lokale tiltak med 
anslått kostnadsramme over terskelverdien, skal statlige, fylkeskommunale og kommunale tiltak utredes i 
sammenheng gjennom en KVU og kvalitetssikres samlet gjennom KS1, i tråd med føringene i dette rundskrivet.  
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Ved bompengepakker der pakkens totale omfang overskrider terskelverdien, skal det gjennomføres KS2 av 
finansieringsgrunnlag og underliggende forutsetninger for finansieringsgrunnlaget, i tråd med dette 
rundskrivet. For tiltak i slike pakker som enkeltvis eller i naturlig sammenheng har anslått kostnadsramme som 
overstiger terskelverdien, skal det i tillegg gjennomføres KS2 av styringsunderlag og kostnadsoverslag på det 
tidspunkt tiltakene er kommet tilstrekkelig langt i planleggingen. 
 
Kommentar: Slik vi forstår dette, er det krav om KS2 av finansieringsgrunnlaget for hele miljøpakken. Med 
tanke på at prosjektporteføljen er fastsatt gjennom bymiljøavtalen og store deler av miljøpakken allerede er 
gjennomført, oppfatter vi at dette kravet må være oppfylt tidligere gjennom tidligere prosesser.  
 
KS2-kravet må derfor tolkes til å være knyttet til enkeltprosjekter som har anslått kostnadsramme over 
terskelverdien på 1 mrd. Selv om gateprosjektene planlegges i sammenheng, må man kunne karakterisere disse 
som enkeltstående prosjekter som vurderes, planlegges og gjennomføres som uavhengige enkeltprosjekter.  
 

3. Oppsummering og anbefaling 
 
KS2 er en tidkrevende og kostnadskrevende prosess. Tidligere erfaringer tilsier at det er behov for opptil ett år 
til prosessen.  
 
Gateprosjektene må være å anse som enkeltstående prosjekter med ulike gjennomføringstidspunkt. Dersom 
man skulle tolke det som krav om KS2 for hele porteføljen (alle gateprosjektene samlet) måtte man jobbe 
fram alle gateprosjektene til samme detaljnivå før man kunne gjennomføre KS2, noe som ville medført flere 
års forsinkelse for de prosjektene som er foreslått gjennomført først.  
 
Hensikten med KS2 er å sikre gjennom ekstern kvalitetssikring at prosjektet er tilstrekkelig modent og at 
beslutningstakerne har all nødvendig informasjon og kontroll på kostnadene når de skal fatte beslutninger om 
statlige investeringer. Vi mener dette kravet blir ivaretatt uten ekstern kvalitetssikring av styringsgrunnlaget. 
 


