
Hvorfor er det så mange omkamper – 
planlegger vi for realisering? 

Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk 

? 



Offentlig planprosess 



Regjeringen vil effektivisere 
planarbeidet bl.a ved å: 

• bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til å 
samordne ulike interesser og tidlig involvering i 
planarbeidet, særlig av statlige interesser. 

• sette tidsfrister for utarbeiding av planer og 
behandling av samferdselsprosjekter. 

• bruke ordningene for konseptvalgsutredning (KVU) 
og ekstern kvalitetssikring (KS1) for å kunne 
effektivisere planleggingen etter plan- og 
bygningsloven.  



Realiserbare løsninger 

 



Budsjett 

• Årlige budsjett krever at neste års budsjett også har 
midler til prosjektet om det går over flere år. 

• Må få gjennomslag for budsjettbehov 

• Trenger ikke bare midler til bygging, men også til 
planlegging 



Politiske svingninger 

• Politikere kommer og går 

• Hva som er «politiske korrekt» et år kan endres noen 
år senere. 

• Vanskelig å holde på en langsiktig strategi uten sterk 
politisk styring og kontinuitet 



Manglende visjon og tydelige mål 

• En hver plan må planlegges ut fra at man vil oppnå 
noe (tydelig mål) 

• Er det ikke en klar visjon om hvor etaten skal gå og 
hvorfor planen er prioritert, kommer omkampene 



«KVU» kan fastsette mål 

KVU-metodikken kan brukes på mindre prosjekter for å effektivisere 
etterfølgende planlegging etter plan- og bygningsloven: 
• Klarlegge hva man skal oppnå med prosjektet – fastsette mål 
• Uhensiktsmessige alternativ velges bort tidlig  
• Gir grunnlag for at  særlig konfliktfylte alternativ knyttet til f.eks. jordvern, 

naturmangfold, kulturmiljø etc. velges bort. 
• Større bevissthet på hva prosjektet skal svare ut – ikke «bare» finne 

alternativ» 
• Hovedlinjer for trasé/korridor og utbyggingsstandard kan avklares.  

 

Hva kan oppnås: 
• Planleggingstid og øvrig ressursbruk kan reduseres. 
• I dialog med aktuelle kommuner og fylkeskommuner gis det  føringer for 

videre planprosess.  
• Det kan også vurderes å samordne behandlingen av «KVU» og 

planprogram i større grad. 
 
 
 



9 

1 

 

2 

 

3 

4 

1 2 

3 4 

Alt. 1- dagens lokalisering                    Alt. 2- Ny stasjon sør  
                

 

Alt. 3-Ny stasjon nord for sentrum        Alt. 4 – Ny stasjon øst for sentrum   

Tegnforklaring: 
 
Stasjonslokaisering  

 
Sentrumssonen  
 
Etablerte  
sentrumsfunksjoner  

 
Nærliggende  
Boligområder   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Hva gjør stasjonslokalisering 
med sentrumsutviklingen på 
Kolbotn? 

Eksempel Kolbotn: 

Brukt KVU-metodikken for å 
avklare stasjonsplassering 



Faglig uenighet - interessekonflikter 

• Mange interessekonflikter som kan føre til innsigelser 

• Må gå i dybden på utfordringer som avdekkes tidlig 
og ikke skyve problemet foran seg – strutsepolitikk – 
bruk tid på dette! 

• Må finne traseer /korridorer i tidlig planfase som 
påviselig viser færrest konflikter – synliggjør ulike 
interesser (tema)  på kart og legg disse på hverandre 

• Dokumenter mulige avbøtende tiltak 



Mellommenneskelig relasjon for å bygge 
tillit 

• Snakke sammen – samarbeid og involvering  

• Forklare hva man MÅ legge til grunn og beskriv 
HVORFOR 

• Ha respekt for at andres fagkunnskap og ståsted 

• Lytt til andres syn på planen og forsøk å forstå 
hvorfor 

• Vær ærlige overfor hverandre 

• Ikke skjul kunnskap og informasjon  



Eksempel hensetting Drammen 
• Det var behov for økt hensettingspor 

(parkering av tog) i tilknytning til ny 
ruteplan. I Drammen må antall plasser 
økes. Jernbaneverket eier området 
Skamarken hvor det er et stort nok 
område for flere spor. Området er 
regulert til park. 

• Drammen kommune ville ikke gi 
dispensasjon før Jernbaneverket 
forpliktet seg å jobbe for å frigi   
områder som er regulert til                   
byutvikling.  



Åpen og involverende planprosess 

• Involvering betyr at partene samarbeider om utarbeidelse av plan – 
og ikke «bare» informasjon 

• Bred deltakelse med eksterne parter i prosjektet 

• Sikre at kommunalpolitikere er godt informert og fått anledning til å 
få frem ulike synspunkt  

• Ha respekt for at andre har et annet ståsted og valg enn det du har 
og dokumenter valg og tydeliggjør hvorfor. Være tydelig på 
«vanskelige» valg 

• Invitasjon til omgivelsene- velforening, naboer, aksjonsgrupper etc. 
og vær lydhør for innspill.  

 



Eksempel Ski stasjon 

• Skape en felles arena med eksterne 

• Drøfte løsninger i fellesskap – ikke på «kammerset» 



Eksempel Skarnes 
2009-2013: 

• Jernbaneverket har jobbet med en hovedplan 
for ombygging av stasjonen som også 
inkluderer en undergang.  

• Kommunen var helt uenighet med JBV  om 
utforming av planfri kryssing da denne ble 
presentert fordi byutviklingsperspektivet ikke 
var ivaretatt.  

 2014: 
• Jernbaneverket , Kommunen, Statens 

vegvesen, Fylkeskommunen jobber 
tett samarbeid om utforming av 
undergang.  

• 9 mnd etter foreligger  endelig 
reguleringsplan  

• JBV vil igangsetter detaljplan nå 



Eksempel Rånåsfoss/Auli 

• Jernbaneverket har utarbeidet en utredning for å 
avklare hvilken løsning som skal legges til grunn for å 
slå sammen 2 stasjoner. Utredningen konkluderte med 
å oppgradere den ene og ikke bygge ny midt mellom 
dagens stasjoner noe som var signalisert tidligere 

• Kommunene var lite                                                      
involvert i utredningen.                                       
Konklusjonen skapte stor                                            
misnøye. 

• JBV har invitert kommunene                                              
til et samarbeid om en KU                                                                
med bred involvering 



Godt samarbeid skaper tillit 

Vi må aksepterer at vi 
ikke kan/bestemmer alt 
og at de fag/ansvar vi 
ikke kan/har, blir 
ivaretatt av andre. 
 
Dette er basis i godt 
samarbeid og grunnlag 
for tillit. 



Prosjektstyring 

• God forankring for prosjektet – politisk og 
administrativt 

• God ledelse og styring av prosjektene 

• Sikre avklaringer og forankring 

• Tydelig fremdriftsplan med klare milepeler 

• Sikre at «alle» fag er med 

• Sikre gode overganger mellom faser - god 
kontinuitet – betyr også avklaring mht budsjett 

 

 

 



Faseoverganger 

• Overgang mellom en fase til neste må skje smidig 

• Unngå omkamper – starter på nytt 

• Overlapp og involvering i overgangene – raskt stafett 
bytte 

 



Gode og enkle system 

• Dokumentasjon/gode rutiner 

• Klarhet i hva som MÅ ivaretas 

• Gjennomføre risikovurdering og søk å 
minimalisere de «røde» punktene (høy risiko) 

• Ikke gå videre med løsninger som har høyt 
konfliktnivå uten å gå i dybden på å finne 
løsning  



 
 

Vi må sikre at alt går på skinner!! 


