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Forord
Det er lett å kritisere dårlige utredninger, men hvor finner vi de virkelig gode som kan inspirere
andre? Flere har etterspurt eksempler og anbefalinger som kan gi anvisning på det som kan kalles
god praksis, det gjelder både utredere, kvalitetssikrere og beslutningstakere. Per dags dato er det
utarbeidet mer enn hundre konseptvalgutredninger (KVU) så det burde være nok å ta av. Men
det er vanskelig å finne en god KVU som kan brukes som mal for andre. Da er det enklere å
trekke frem deler fra forskjellige KVUer som er gode, og gode metoder som kan benyttes av
andre. Det er intensjonen med denne studien.
Finansdepartementet har laget det metodiske opplegget for utarbeidelse av KVU. Departementet
har også laget en veileder (nr. 9) som skal skape felles forståelse om hva som er nødvendig faglig
kvalitet på dokumentene som inngår i beslutningsgrunnlaget. Den skal gi fagdepartementer og
etatene veiledning om hva som forventes, og sikre at de ulike kvalitetssikrerne stiller de samme
kravene. Dette er et sentralt dokument.
I 2013 gjennomførte Concept-programmet en studie med tittelen «Mulighetsrommet». Denne
studien så nærmere på praksis når det gjelder å identifisere og analysere konsepter som grunnlag
for store statlige investeringsprosjekter. Den var basert på analyse av 17 prosjekter som hadde
vært igjennom KVU-prosessen. Rapporten viste at det var et betydelig rom for forbedringer.
Denne studien kommer i forlengelsen av rapporten fra 2013, ved å se nærmere på det vi antar er
forbedret praksis i inneværende avtaleperiode. Studien trekker frem god praksis i arbeidet med
KVU, og kommer med anbefalinger til videre arbeid.
Studien er gjennomført av Hilde Aspenberg Jordal og Knut Samset fra forskningsprogrammet
Concept, og Ole Henning Nyhus fra Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU i
Trondheim. Under arbeidet har en snakket med en rekke sentrale personer knyttet til KVU-/KSordningen og fått mange gode innspill og forslag fra disse.
Takk til alle som har bidratt med informasjon, erfaringer og synspunkter.

Trondheim, september 2018
Gro Holst Volden
Forskningssjef

Ansvaret for informasjonen i rapportene som produseres for Concept-programmet ligger hos forfatterne.
Synspunkter og konklusjoner står for forfatternes regning og er ikke nødvendigvis sammenfallende med
Concept-programmets syn.
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Sammendrag
Problemer med store kostnadsoverskridelser og lav lønnsomhet i statlige prosjekter var årsaken
til at Finansdepartementet i år 2000 innførte en ordning for ekstern kvalitetssikring av
beslutningsgrunnlaget før dokumentene havnet på politikernes bord. Fem år senere ønsket man
å sikre nytten av investeringen og utvidet ordningen til å omfatte valget av en konseptuell
løsning. Altså hvilket konsept som var det beste for å løse et gitt behov. Staten ved
departementene ble pålagt å utarbeide beslutningsgrunnlaget etter en bestemt mal, som ble kalt
konseptvalgutredning KVU (i forsvarssektoren Konseptuell løsning).
I denne studien ser vi nærmere på god praksis i arbeidet med KVUer. Det er enkelt å kritisere
dårlige utredninger, men det er viktigere å fokusere på de virkelig gode som kan inspirere andre.
Det er vanskelig å finne en KVU som oppfyller alle krav for en «god» KVU, men det er enklere å
trekke frem deler fra forskjellige KVUer som er gode, og gode metoder som kan benyttes av
andre.
Analysen
En KVU er bygd opp av seks deler; behovsanalysen, strategianalysen, overordnede krav,
mulighetsstudie, alternativanalysen og føringer for forprosjektfasen. Til nå (september 2018) har
over 100 prosjekter gjennomgått en KVU og KS1. Denne studien gjennomfører en
dokumentanalyse av 24 prosjekter som har vært igjennom denne prosessen. Disse prosjektene er
fordelt likt i de tre rammeperiodene. Hovedresultatene fra denne analysen er:









Det har vært en positiv utvikling med hensyn til KVUenes gjennomgang av utløsende
behov. Nesten alle prosjektene (21) har en omfattende behovsanalyse.
At arbeidet med mål og strategi er vanskeligere enn analysen av behov. Det er en negativ
utvikling over tid når det gjelder å få definert entydige samfunnsmål, ettersom kun tre av
KVUene analysert i siste rammeavtaleperiode vurderes som gode.
At krav er et vanskelig tema som er preget av ulike oppfatninger av hva som skal
oppfattes som krav. I strid med intensjonen er de fleste kravene knyttet til tekniske og
funksjonelle forhold. Vi finner at bare en femtedel av kravene gjelder overordnete,
samfunnsmessige forhold.
Utredningene viser en forbedring når det gjelder hvordan mulighetsrommet blir beskrevet
og utnyttet. Når det gjelder hvorvidt utredningene er tilstrekkelig omfattende, er
vurderingen av de 24 utvalgte KVUene at 14 har gjennomført en tilfredsstillende
mulighetsstudie.
At alternativanalysen er gjennomgående omfattende og at alle rapportene identifiserer flere
alternativer. Videre er nullalternativet i de fleste tilfeller behandlet på lik linje med andre
alternativer som forutsatt i KS-ordningen.

Innspill fra intervjuer
Vi har i denne studien valgt å snakke med en rekke kvalitetssikrere, samt departement, etat og
statsforetak om godheten av KVUer. Samtalene har gått ut på å belyse hva som er de sterke og
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svake sidene ved KVUene i sin nåværende form, og innhente forslag til forbedringer når det
gjelder alle kapitlene i en KVU, samt prosessen rundt utarbeidelsen av denne.
Når det gjelder hva som er den sterkeste delen av en KVU fremhever de fleste behovsanalysen.
Den svakeste delen av en KVU er ifølge de fleste strategikapittelet og kravkapittelet. Det ble
poengtert at både formulering og vurdering av mål og krav er vanskelig. «Man må gjette på hva
som menes med dette og hva som skal/ikke skal tas med som krav». De kom også med en rekke
forslag til forbedringer for de enkelte kapitlene i KVUen:











I behovsanalysen er det viktig at behovet for prosjektet utredes tilstrekkelig.
«Behovsanalysen er grunnlaget for å få frem en beskrivelse av mulighetsrommet, og bør
gjøres av de samme som gjør mulighetsromsanalysen for å sikre samsvar».
Strategidokumentet må inneholde et klart målhierarki med realistiske og definerte mål. Det
er viktig at ambisjonsnivået er avklart i mandatet for utredningen. «Spesielt effektmålet er
veldig viktig for å forstå hva som er det konseptuelle perspektivet i et prosjekt»
Krav er noe av de vanskeligste i en KVU. Her er det et stort behov for avklaring av
definisjoner og bedre veiledning. En må forstå hva som menes med krav. Det skal handle
om det overordnede prinsipielle som gjelder valg av konsept, og ikke tekniske eller
dimensjonerende krav. Disse kan komme i etterkant, nærmere KS2.
Mulighetsrommet er nyttig fordi det skal tvinge utredere til å tenke ut over det tekniske og
rent praktiske. Stiavhengighet er ofte et problem. De skal løfte blikket, og åpne for andre
alternativer enn det opplagte eller forutbestemte. «Utredere må bli flinkere til å være
bredere i sin analyse. Det krever tilstrekkelig kreative prosesser og kanskje å trekke inn
aktører med ulike perspektiver og faglig bakgrunn». Mandatet for KVUen er viktig og må
gi klare føringer.
I Alternativanalysen er det viktig å få frem en god beskrivelse av nullalternativet og null
pluss alternativet, og drøfte hvor lenge kan en leve med nullalternativet.
Kapittelet om Beslutningsstrategi og føringer for forprosjektet er viktig, det er mandatet for neste
steg og krever tilstrekkelig med arbeid og klarhet. Det er ønskelig om det gir et klart svar
med hensyn til konseptvalg slik at man ikke starter på nytt med noe som kanskje er et
mindre hensiktsmessig konsept.

Respondentene ble også bedt om å komme med forslag til forbedring av selve KVU-prosessen
og hadde flere interessante innspill:






Det er viktig å forankre prosessen hos de nærmeste interessentene, samt øverste nivå, slik at
det ikke bare blir en byråkratisk øvelse. De nærmeste interessentene bør bidra i
prosessen, spesielt for å gi innspill til behovsanalysen.
Bruk av eksterne ressurser burde minimeres der det er mulighet til det. Etat/departementet
burde ta et sterkere grep og i mindre grad bruke eksterne til å utarbeide KVUer. Det
handler om en balansegang mellom bruk at eksterne og interne ressurser, det viktigste er
at KVUen er forankret i departementet eller etaten.
Når det gjelder tidsbruken i prosessen mente de fleste at dagens praksis er nødvendig.
Arbeid med KVU er en modningsprosess som normalt vil bedres dersom det settes av
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tilstrekkelig med tid. Et alternativt utfall vil kunne være at prosessene tar lengre tid på et
senere tidspunkt.
Når det gjelder kostnaden for prosessen var meningene delte. Det varierer selvsagt med
prosjektets størrelse og kompleksitet, men i løpet at årene mener man at kostnaden er
presset litt ned. Det avhenger også av omfang og detaljeringsgrad, og der kan det være
mye å spare. Dette avhenger av bestillingen som en får. Et for høyt detaljeringsnivå er
ikke hensiktsmessig og man skal holde seg på et overordnet konseptuelt nivå. «KVUen
bør være mindre omfattende. Alt kan gjøres raskere, men leseren må forstå det
konseptuelle»
Når det gjelder intern kvalitetssikring, var det utbredt oppfatning at forvaltningen har blitt
bedre på dette, men de kan fortsatt bli bedre ved å involvere seg mer. Når det gjelder
ekstern kvalitetssikring tar dette mye tid, er forslag var at den eksterne kvalitetssikringen kan
foregå samtidig som utarbeidelsen av KVUen.
Tilbakemeldinger fra ekstern kvalitetssikrer til utreder er ofte kun i form av en
sluttpresentasjon. En forbedring er om den eksterne kvalitetssikrer gir tilbakemeldinger
underveis i prosessen slik at utreder har mulighet til læring. De som har arbeidet med
KVUen har innsikt som burde bygges videre på. God diskusjon og læring underveis i
kvalitetssikringsprosessen er avgjørende for en god KVU og KS, og vil bidra til læring
begge veier.

Anbefalinger
På bakgrunn av gjennomgangen av et utvalg KVUer, tilbakemeldinger fra et utvalg av rådgivere
med lang erfaring med kvalitetssikring av KVUer som kom med en del konkrete forslag til
forbedringer, og våre egne faglige vurderinger har vi følgende anbefalinger:
1. Tidspunkt for KVU-arbeidet.
Det må være en forutsetning at utredningen gjennomføres på et tidlig tidspunkt.
2. Problemanalyse.
Det bør innføres en selvstendig problemanalyse som eget punkt i KVUen. Det er viktig
at man har en svært god forståelse for problemet. Man må unngå at konseptuelle
løsninger avgrenses for mye i forhold til antatt behov.
3. Strategidokument.
Hva skal defineres som samfunnsmålet når man har fastslått hva som er det
underliggende problemet og behovet? Dette er et enkelt spørsmål som det
erfaringsmessig er vanskelig å besvare. Man må unngå at samfunnsmålet enten er for vidt
eller bare begrenset til hva brukerne kan få ut av den konkrete løsningen. Det er viktig at
effektmålet, og spesielt effektmålenes indikatorer, ikke blir brukt for å begrense
mulighetsrommet.
4. Kravdokument.
Erfaringen i denne og tidligere studier er at kravdokumentet er noe av det vanskeligste,
selv om utgangspunktet er enkelt: Kravene er de overordnede rammebetingelsene som
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skal avgrense mulighetsrommet, og samtidig åpne for ulike konseptuelle løsninger. Vi
anbefaler derfor at kravdokumentet endres til Rammebetingelser for konseptvalg.
5. Fjerne dårlige konsepter.
Å fjerne dårlige konsepter på et tidlig tidspunkt bør være en prioritert oppgave, og bør
gjøres før den mer detaljerte utredningen og samfunnsøkonomiske analysen starter.
6. Detaljeringsgrad
En omfattende analyse krever en viss grundighet. Dette innebærer at den ofte blir ganske
detaljert på enkelte punkter. Dette kan være nødvendig, men også en ulempe. Det kan
virke tilslørende på helheten, utredningene skal ikke bli for omfattende og
utredningsarbeidet ikke mer kostnads- og tidskrevende en nødvendig. Et viktig prinsipp
er først og fremst å gjøre en systematisk grovsiling av alternative konsepter med tanke på
å fjerne de dårligste. Dette krever ikke presisjon, men en grundighet og bruk av
referanseprosjekter. Samtidig vil man unngå kostnadsøkninger mellom KS1 og KS2, noe
som krever en viss detaljeringsgrad på et tidlig tidspunkt. Det er derfor viktig å finne
balansegangen i graden av detaljer som en KVU skal ha.
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1. Innledning
Et godt investeringsprosjekt kjennetegnes ved at det løser et samfunnsbehov på en
kostnadseffektiv måte. Jo større prosjektet er desto større er risikoen for feil bruk av ressurser.
Dersom problemet ikke blir løst eller behovet det var ment for ikke blir dekket, da er midlene til
dels bortkastet. I noen tilfeller viser det seg i ettertid at problemet det skulle løse ikke var reelt. I
andre tilfeller undervurderes kostnadene ved ulike beslutningspunkter, og prosjektet blir langt
dyrere enn antatt. Netto nytte blir tilsvarende lavere. For samfunnet som helhet vil
lønnsomheten forverres ytterligere ved at andre lønnsomme prosjekter prioriteres bort,
nedskaleres/endres eller utsettes i tid.
For å unngå slike problemer er det viktig å ha et godt faglig og institusjonelt apparat som legger
til rette for å treffe gode investeringsvalg. I Norge har vi siden årtusenskiftet en egen ordning for
kvalitetssikring av de største statlige investeringene. Det har ført til at vi har fått god
kostnadskontroll i utbyggingsfasen, og i hovedsak gjennomføres slike prosjekter nå innenfor den
forventede kostnadsrammen. I 2005 ønsket man å sikre at nytten av investeringene ble ivaretatt
best mulig, og utvidet ordningen til å også omfatte valget av konseptuell løsning. Altså hvilket
konseptvalg som var det beste for å løse et gitt behov i samfunnet.
Staten ved departementene ble nå pålagt å utarbeide beslutningsunderlaget etter en bestemt mal,
som ble kalt «Konseptvalgutredning» eller KVU. I forsvarssektoren kalles dokumentet
«Konseptuell løsning», forkortet KL. En KVU foreligger som et underlag for kvalitetssikringens
første punkt, KS1. KVUen skal være strukturert etter en bestemt mal bestående av seks punkter.
Det første punktet er behovsanalysen. Den skal kartlegge interessenter samt vurdere normative
(politiske) føringer og etterspørselsbaserte behov på det aktuelle området. Det andre punktet er
Det overordnede strategidokumentet. Det skal definere samfunnsmål og effektmål for tiltaket.
Det tredje punktet er kravdokumentet. Det skal sammenfatte betingelsene som skal oppfylles
ved gjennomføringen. For eksempel andre samfunnsmål som danner rammebetingelser for
tiltaket. Det fjerde punktet er mulighetsstudiet. Her skal behovene, målene og kravene til
sammen definere et mulighetsrom. Det er her veldig viktig at tilnærmingen til dette ikke blir for
snevert. Det femte punktet er alternativanalysen. Den skal omfatte nullalternativet og minst to
andre konseptuelt ulike alternativer. Alternativanalysen skal være bearbeidet i en
samfunnsøkonomisk analyse. Det siste, og sjette punktet er føringer for forprosjektfasen. Her
skal gjennomføringsstrategi for valgt alternativ legges frem. Ordningen har fått betegnelsen
Statens prosjektmodell. En KVU skal kvalitetssikres av eksterne kvalitetssikrere i form av en
KS1, noe som blir dekket av rammeavtalen.
Til nå er mer enn hundre prosjekter utredet på denne måten, med gode resultater. Denne studien
har sett nærmere på en del av disse KVUen for å trekke lærdom om hva som er god praksis og
hva som kan forbedres.
Concept-programmet har tidligere gjennomført to studier som bidrar til å utfylle bildet om
nytten og godheten av KVU-ordningen. Den ene studien resulterte i en forskningsrapport med
tittelen «Mulighetsrommet. En studie om konseptutredninger og konseptvalg» (Samset m.fl. 2013). Studien
så nærmere på situasjonen da det gjelder å identifisere og analysere alternative konsepter som
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grunnlag for store statlige investeringsprosjekter. Den var basert på en studie av dokumenter og
samtaler med sentrale aktører og informanter, og tok for seg hvert enkelt av kapitlene i KVUen.
Den viste at det var betydelig rom for forbedring, men også at dette ikke avhenger av metodikk
og analysepraksis alene, men i langt større grad av organisatoriske og politiske forhold som er
førende for analysen, sektoravgrensning, detaljeringsgrad og annet.
Den andre studien var basert på en gjennomgang av beslutningsdokumenter fra før og etter at
ordningen ble innført, og samtaler med sentrale aktører i åtte berørte departementer og etater.
Det resulterte i en arbeidsrapport i 2015 med tittelen: Har regjeringen fått et bedre beslutningsgrunnlag?
(Kvalheim m.fl., 2015) hvor konklusjonen i det store og hele var ja.
Studien og spesielt samtalene viste at motforestillingene mot ordningen, som da den ble innført
var kontroversiell, hadde avtatt. Det var overraskende hvor positiv og enstemmig
tilbakemeldingene fra departementene var nå, 15 år senere. Konklusjonen var at det var stor
enighet blant respondentene om at:
1. Politikernes beslutningsgrunnlag er blitt bedre
2. En har fått med de vesentligste momentene for valg ved KS1
3. Premissene for valg er godt belagt gjennom analyse
4. Rapportene og anbefalingene er tilstrekkelig klargjørende og tydelige, og
5. Prosjektet er modent til å tas videre av Stortinget når det har passert KS2
Dokumentgjennomgangen viste at beslutningsgrunnlaget er blitt vesentlig bedre, både ved at en
gjør grundigere analyser, som dekker flere sentrale momenter, og vurderer flere alternativer mot
hverandre. Videre at grunnleggende forutsetninger er tydeliggjort og man har innført et felles
format. To av de spurte gikk så langt som å si at om ikke ordningen hadde eksistert, så hadde de
måttet finne den opp.
Finansdepartementet har utgitt en veileder (nr. 9), med tittelen Utarbeidelse av KVU/KL
dokumenter (Finansdepartementet, 2010). Denne gir nærmere anvisning om innholdet i
dokumentet og hvordan de enkelte analysene skal gjennomføres. At Finansdepartementet nå ser
et behov for å oppdatere denne veilederen er mye av bakgrunnen for at denne studien ble
gjennomført.
I denne studien ser vi på gode KVUer og prøver å finne beste praksis. Vi analyserer et utvalg
KVUer etter analysemetoden fra studien om Mulighetsrommet (Samset m.fl, 2013) og trekker
frem gode eksempler. KVUer er vanskelig, og vi har hatt samtaler med kvalitetssikrere,
departement, etat og statsforetak om deres forslag til forbedringer. Til slutt kommer vi med en
rekke anbefalinger til forbedringer av prosessen og utredningen.
Rapporten er organisert som følger: Kapittel 2 beskriver Statens prosjektmodell og
systemanalyse. Kapittel 3 beskriver gjennomgangen av et utvalg av KVU-dokumenter, med
metode og analyse av delkapitlene i en KVU. Kapittel 4 beskriver kvalitetssikrernes vurderinger.
Kapittel 5 beskriver konklusjonen og anbefalinger for god praksis.
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2. KVU-ordningen
2.1 Generelt om systemanalyse
Statens prosjektmodell bygger på logikken i det som er kjent som systemanalyse. Den tradisjonelle
tilnærmingen i prosjektutforming er at en velger ett eller flere tenkte konseptuelle løsninger og
deretter vurderer godheten av den/disse. Prinsippet i systemanalyse er et annet. Her skal man
først definere helheten, det vil si det systemet som prosjektet skal bidra til å forbedre. Det skjer
ved at man etablerer rammebetingelsene som definerer handlingsrommet, og deretter
identifiserer mulige konsepter som faller innenfor dette og gjør et valg blant disse.
I det første tilfellet starter man med det antatt beste konseptvalget som underkastes nærmere
analyse. I det andre tilfellet er det en overordnet analyse som fører til mulige konseptuelle
alternativer. Det er ingen klar grunnleggende motsetning i dette. I begge tilfeller må det stilles
krav til at analysen må ha et overordnet perspektiv og at man skal identifisere alternative
konseptuelle løsninger. Men i praksis viser det seg at den første tilnærmingen blir en snarvei til
målet som ofte ender opp med det alternativet som ble lagt til grunn i utgangspunktet, og som
ofte i prinsippet vil være det en variant av samme som man har gjort tidligere. Eller det som er
kjent som stiavhengighet. Det er heller ikke noen grunnleggende motsetning her, fordi det samme
som tidligere kan ofte være det beste valget. Men man utelukker muligheten for at det finnes
alternativer som kunne vært et bedre valg.
En tidligere studie av erfaringene med Statens prosjektmodell (Samset m.fl., 2013) viste nettopp
at utgangspunktet for en KVU ofte er én konkret konseptuell løsning, som gjerne også oppstår
lokalt eller på etatsnivå. Det er i mange tilfeller det riktigste, fordi brukerne vet ofte best hvor
skoen trykker, og faginstansen er best til å vurdere de tekniske sidene av en sak. Men det er heller
ingen garanti for at man ender med den løsningen som gir størst samfunnsnytte i forhold til
kostnadene. Dette finnes det mange eksempler på. Noe av problemet er at statlig finansiering gir
lokalsamfunnet insentiver til å velge dyrere løsninger enn strengt tatt nødvendig, og at tekniske
fagetater i noen tilfeller er mer opptatt av selve løsningens praktiske sider og gjennomføringen av
prosjektet, enn det overordnete spørsmålet om samfunnsnytten.
Samtidig er det vel slik at folk flest bekjenner seg til demokratiet som styreform og ikke et
teknokrati. Det betyr at aktørene i den politiske verden også vil kaste inn konkrete løsninger på
problemer som så må analyseres. Beslutningssituasjonen er med andre ord kompleks, og når det
gjelder landets største investeringsprosjekter ofte ganske langvarig. Hvilket gir god begrunnelse
for at prosjektforslagene bør underlegges systematisk overordnet analyse av den typen
systemanalysen representerer.
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Figur 1 Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige prosjekter
Statens prosjektmodell med to kvalitetssikringspunkter ble innført av Finansdepartementet i
2005, og metodikken er generisk. Den er i prinsippet innført som standard i alt statlig
utredningsarbeid. I Utredningsinstruksen fra 2016, som forvaltes av Direktoratet for
økonomistyring, er det etablert et minimumskrav til utredning i form av seks spørsmål som skal
besvares i alle utredninger (DFØ, 2018). Disse korresponderer godt med kravene til KVU
innenfor Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige
investeringsprosjekter som figur 1 viser.

Figur 2 Systemanalysens systemgrenser avgrenser mulighetsrommet. Kravene er avgjørende for
hvilke konseptuelle løsninger som kan være aktuelle, og ikke.
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Elementene som inngår i en systemanalyse er illustrert i figur 2. Det sentrale i første instans er å
definere et mulighetsrom som skal trekke grensene for hva som er mulige konseptuelle løsninger
på et gitt problem. På et overordnet nivå handler dette om det underliggende behovet, hvilke
muligheter og restriksjoner en ser faglig og politisk, og hva som er målet med det hele. På
bakgrunn av disse spesifiseres en rekke krav, som mer konkret avgrenser mulighetsrommet og
hvilke konseptuelle løsninger som kan aksepteres. Kravene skal brukes videre til å drøfte
godheten av de gyldige konseptuelle alternative i en alternativanalyse. Kravene skal derfor
utformes med sikte på virkninger av tiltaket, og ikke til teknisk vurdering av bestemte tekniske
løsninger eller detaljert utforming.

2.2 KVU
Statens prosjektmodell stiller krav om at det skal foreligge en KVU, som beslutningsgrunnlag for
regjeringens valg av hvilket konsept som eventuelt skal videreføres i forprosjektfasen.
Finansdepartementets veileder om utarbeidelse av KVU/KL dokumenter (2010) angir at en
KVU skal inneholde følgende analyser som skal gjennomføres i en bestemt rekkefølge:
1. Behovsanalyse skal kartlegge interessenter/ aktører i en interessentanalyse og vurderer
tiltakets relevans i forhold til samfunnets behov.
2. Strategianalyse skal med grunnlag i behovsanalysen definere samfunnsmål og effektmål
for tiltaket. Det skal legges vekt på konsistens, fravær av motsetninger, realisme og
verifiserbarhet.
3. Overordnede krav skal sammenfatte betingelsene som skal oppfylles ved
gjennomføringen av tiltaket. Kravene kan enten utledes fra samfunns- og effektmålene,
eller være ikke-prosjektspesifikke samfunnsmål (rammebetingelser for tiltaket). Fokus
skal være på effekter og funksjoner, ikke på tekniske løsninger og detaljer.
4. Mulighetsstudie. Behovene, målene og kravene skal til sammen definere et
mulighetsrom. Det er viktig at tilnærmingen til dette ikke blir for snever.
5. Alternativanalyse skal omfatte nullalternativet og minst to andre konseptuelt ulike
alternativer. Dersom nullalternativet har svært kort levetid, bør det også utvikles et ”null
pluss”-alternativ. For alle alternativene skal det være angitt resultatmål (innhold, kostnad,
tid), usikkerhet og finansieringsplan. Alternativanalysen skal være bearbeidet i en
samfunnsøkonomisk analyse.
6. Føringer for forprosjektfasen, herunder gjennomføringsstrategi for valgt alternativ.
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Figur 3 Statens prosjektmodell sammenliknet med de grunnleggende analytiske
stegene i systemanalyse

I statens prosjektmodell inngår en serie analytiske trinn som skal gjennomføres i en KVU. Den
er beskrevet i figur 3, og sammenliknet med en tradisjonell systemanalyse slik den er beskrevet i
kapittel 2.1. Det fremgår av figuren at det er tre forskjeller i de to tilfellene.
For det første ser man at problemanalysen mangler i statens modell. Det er den viktigste
forskjellen, som gjør at utgangspunktet for behovsanalysen blir mangelfullt. Uten en analyse av
hva som er det bakenforliggende problemet vil grunnlaget for å vurdere hvilke løsninger som er
relevante bli svakere. Dette er drøftet nærmere i kapittel 3.
For det andre har man i statens modell innført en egen strategianalyse etter behovsanalysen.
Dette er for så vidt logisk ettersom et mål i prinsippet er et uttrykk for forventet
behovstilfredsstillelse på et gitt fremtidig tidspunkt. Behov og mål er altså nær beslektete
fenomener, eller i prinsippet samme sak. På den andre siden vil strategien måtte klarlegges etter
at konseptet er identifisert. Hensikten med strategianalysen bør derfor være avgrenset til å få
etablert de overordnete målene som skal gjelde for alle alternative konsepter, og som vil fremstå
som overordnete krav i systemanalysen. Strategien for prosjektet vil måtte fastlegges i mer detalj
på et senere tidspunkt når konseptet er valgt.
For det tredje har en innført en mulighetsstudie, som med bakgrunn i de overordnete kravene
definerer mulighetsrommet. Det mulighetsstudien skal komme frem til er å beskrive mulige
alternative konseptuelle løsningene som faller innenfor mulighetsrommets systemgrense. Den
etterfølgende alternativanalysen har til hensikt å vurdere alternativene mot hverandre. Dette
gjøres ved å vurdere i hvilken grad de ulike konseptene tilfredsstiller de enkelte kravene,
etterfulgt av en sammenfattende sammenlikning konseptene imellom.
Da ordningen med KVU ble innført i 2005 var det forutsatt at mulighetsrommet ble utforsket
som del av alternativanalysen. Dette hadde imidlertid en tendens til å bli ignorert, og dermed var
det trolig fornuftig å skille ut mulighetsstudien som eget analytisk steg. Samtidig er det viktig i
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henhold til systemanalysen at kravdokumentet tillegges vekt og fremstår som selvstendig
analytisk steg, og at det ikke flyter sammen med mulighetsstudien.
Mulighetsanalysen, står sentralt og er en nødvendig betingelse for å ende opp med et godt
konseptvalg. De innledende delene av KVU-en, behov, strategi og krav, legger i realiteten
føringer for hvor stort mulighetsrommet er, og er derfor også viktige i denne sammenhengen.
Ettersom problemanalysen mangler i den nåværende ordningen, har vi tatt med et eget
delkapittel (3.3) om dette i denne studien.
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3. En gjennomgang av KVU-dokumenter
3.1 Utvalget
Denne studien skal på bakgrunn av erfaringene til nå gi forslag om hva vi vil anse som god
praksis når det gjelder å utarbeide KVU-dokumenter. Den bygger i betydelig grad på en tidligere
Concept rapport nr. 34 om mulighetsrommet (Samset m.fl., 2013). Utvalget i denne studien
består av alle prosjektene i den studien, men vi ser ikke på prosjektet Alnabru godsterminal
ettersom dette ikke er et KS-prosjekt.
Tabell 1 Oversikt over prosjekter som inngår i studien.
Nr.

Prosjekt

Sektor:
Samferdsel
Forsvar, Bygg og
Annet
B
B
F

Årstall KVU

1

Nybygg Veterinærhøyskolen

2
3

Nasjonalmuseet
Fremtidig kampflykapasitet

4

Landbasert indirekte ildstøtte

F

2007

5

Boknafjordkrysningen

S

2007

6

Vegsystem Mjøsregionen

S

2008

7

Mekanisert brigade

F

2008

8

Dobbeltspor Arna - Fløen og Arnatunnel

S

2008

9

Håndtering av U-834 Fedje

s

2011

10

Modernisering av IKT i NAV

A

2011

11

Transportsystemet i Tromsø

S

2011

12

Stad skipstunnel

S

2012

13

Anlegg for livsvitenskap

B

2012

14

Nasjonal slepebåtberedskap

A

2012

15

Nytt logistikk-knutepunkt TRH-regionen

S

2012

16

E6 Mørsvikbotn - Ballangen

S

2012

17

Utviklingen av Nationaltheateret

B

2015

18
19

Fremtidig dekommisjonering av nukleære
anlegg
E134 Gvammen - Vågsli

S

2017

20

Rv 7 Hardangervidda og Rv 52 Gol-Voss

S

2017

21

Den Nationale Scene

B

2017

22

Grenlandsbanen

S

2017

23

Fremtidig rettsbygning i Stavanger

B

2017

24

Oslonavet

S

2017

15

A

2006
2006
2007

2016

Vi ser derfor på 16 av prosjektene fra studien om mulighetsrommet, og åtte nyere prosjekter fra
perioden etter 2015 da en ny og noe mer omfattende rammeavtale ble inngått. Antallet KVUer1
totalt er omtrent 100 (september 2018), og utvalget representerer derfor omtrent en fjerdedel av
totalen, som vi anser tilstrekkelig for å gi et rimelig godt bilde av praksis.
Nesten halvparten av utvalget er samferdselsprosjekter. I denne avgrensede deskriptive studien
har ikke representativitet vært et krav. Prosjektene er valgt tilfeldig, bortsett fra en mindre gruppe
(5 prosjekter) som antas ut fra omtale å representere en form for beste praksis.
Prosjektene fordeler seg på:


12 samferdselsprosjekter (veg, jernbane og skipstunnel)



3 forsvarsprosjekter



6 byggeprosjekter



3 diverse prosjekter (ett IKT-prosjekt, ett om slepebåtberedskap og ett om
dekommisjonering av atomanlegg)

En tredjedel av dokumentene var fra perioden 2006 til 2010, før krav om en separat
mulighetsstudie ble innført. Den andre tredjedelen var fra 2011 til 2012 for å undersøke om en
kunne se noen endring eller forbedring av praksis i denne perioden. Den siste tredjedelen var fra
siste periode 2015 – 2017. Samtlige seks kvalitetssikringsgrupperinger som har rammeavtale med
Finansdepartementet var representert med minst to prosjekter hver. Det gjelder:


Atkins: Atkins Norge AS, Promis AS, Oslo Economics AS



DNV: DNV GL AS, ÅF Advansia AS, Menon Economics AS



Dovre: Dovre Group AS, Transportøkonomisk institutt



Holte: Holte Consulting AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS, Proba
Samfunnsanalyse AS, A-2 Norge AS



Metier: Metier AS, Møreforsking Molde AS



PwC: PricewaterhouseCoopers AS, Teleplan Consulting AS, Concreto AS, Tyréns AB

Dovre og Holte har vært hovedansvarlig for kvalitetssikring av flest prosjekter, med seks hver.
Metier har kvalitetssikret fem av prosjektene, mens DNV har kvalitetssikret fire. Atkins (tidligere
kalt Terramar) har kvalitetssikret tre prosjekter. Det er ikke noen systematikk i hvilke typer
prosjekt de ulike kvalitetsikrerne har vært ansvarlige for.

3.2 Metode: innhold og omfang
For de 24 prosjektene har det vært gjennomført en dokumentanalyse der en har sett på følgende
forhold:

1

Antall KVUer som har gjennomgått en KS1 prosess.
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Behovsanalysen: Hvor omfattende er denne, er det gjennomført en analyse av
interessenter, er alle interessenter identifisert og prioritert og i hvilken grad har en
lagt vekt på (1) interessentgruppebaserte behov, (2) etterspørselsbaserte behov, og
(3) normative behov?
Strategianalysen: Er samfunnsmålet entydig, er samfunnsmålet tilstrekkelig overordnet, er
effektmålet entydig, er effektmålet slik at det gir rom for alternative løsninger og er
målene konsistente i forhold til behovene?
Overordnete krav: Antall krav som er spesifisert, hvorav antall tekniske, brukerspesifikke
og samfunnsøkonomisk/miljømessig/etc., er kravene samlet sett så snevre at de
avgrenser handlingsrommet?
Mulighetsstudien. Foreligger det en omfattende mulighetsstudie, er mulighetsrommet så
snevert at ulike konsepter ikke kan inkluderes, er mulighetsrommet for
altomfattende slik at det gir rom for urealistiske, politisk uaktuelle, urimelig dyre, etc.
alternativer?
Alternativanalysen: Er det gjennomført en omfattende alternativanalyse, antall
alternativer som er identifisert, hvorav antall reelt ulike konsepter, varianter av
samme konsept f.eks. kun ulik plassering, leverandør etc., er nullalternativet tatt med
på lik linje med andre alternativer, hva karakteriserer de alternativene som er valgt
bort, er det dokumentert hvorfor de er falt ut, er de valgte alternativene slik at de
fanger opp de mest interessante og viktige aspektene innenfor mulighetsrommet, er
det valgte alternativet en videreføring av det samme?
Vi har valg å ikke se dypt på den samfunnsøkonomiske analysen og kapittelet om føringer for
forprosjektfasen i analysen i analysen, det blir dermed tatt opp i samtale med kvalitetssikrere,
departement, etat og statsforetak. Årsaken til at vi ser bort fra den samfunnsøkonomiske
analysen er fordi denne er allerede dypt belyst i tidligere Concept studier som Bull-Berg m.fl
(2014) og Kvalheim (2015). Vi har også sett store forbedringer i de samfunnsøkonomiske
analysene i vår analyse de siste årene og utrederne har gode rutiner for disse analysene. Vi vil
også vise til Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomisk analyse som viser godt
hvordan analysen skal utføres.
Gjennomgangen er begrenset til å registrere forekomst og omfang for å få et tallmessig uttrykk
for hva en legger vekt på i dokumentene, samt en kvalitativ vurdering av for eksempel målenes
ambisjonsnivå og hvor avgrensende kravene er, sett i forhold til ordningens forutsetninger. En
del av funnene er sammenfattet i tabellen nedenfor.
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Tabell 2 Omfang av analyser i 24 KVUer i tre perioder 2006 - 2018
Tidsperiode
20062011
antall

2011 2015
antall

-

-

Omfattende analyse

7

6

Interessentanalyse gjennomført

5

Alle interessenter identifisert

20152018
antall

sum
antall

prosent

-

-

8

21

88

7

8

20

83

5

6

7

18

75

Entydig samfunnsmål

2

6

3

11

46

Overordnet samfunnsmål

7

5

4

16

67

Entydig effektmål

1

4

3

9

38

Konsistente mål

6

5

6

16

67

Ikke for innsnevrende krav

3

3

5

11

46

Ikke for altomfattende

8

7

5

20

83

Ikke for snevert

4

7

7

18

75

Fanger opp de antatt beste

4

6

4

14

58

Nullalternativet er tatt med

7

7

8

22

92

Problemanalyse
Behovsanalyse

Mål og strategi

Krav
Mulighetsrommet

Alternativanalyse

Nedenfor følger en kort oppsummering av funn og vurderinger som gjelder de enkelte
analysene. Vi referer innledningsvis hvilke krav som Statens prosjektmodell stiller til analysene,
deretter i hvilken grad dette gjenspeiles i analysene og eksempler på god praksis. Anbefalingene
for god praksis kommer i kapittel 5.

3.3 Problemanalysen
Som nevnt er ikke problemanalyse en del av tidligere og inneværende rammeavtaler, og den
forekommer ikke som et eget kapittel i noen av KVUene til nå. Men problemanalysen er allikevel
et tema som fortjener særskilt oppmerksomhet fra et metodisk ståsted. Verdien av en selvstendig
problemanalyse som utgangspunkt for arbeidet med systemanalyser er utvilsom. Dette ble klart
demonstrert i en tidligere Concept-studie av tidligfasen i 23 store statlige investeringsprosjekter,
der det heter at «Av de 10 prosjektene som fremstår som relevante hadde hele ni prosjekter en klar
problemanalyse i utgangspunktet. Av de 13 som vurderes som mindre relevante var det kun to prosjekter som
hadde en tilfredsstillende problemanalyse i utgangspunktet. Dette er et meget sterkt signal som bekrefter en
allment akseptert oppfatning om betydningen av en grundig problemanalyse» (Whist og Christensen, 2011). I
den senere studien om mulighetsrommet fant vi at det underliggende problemet ofte ikke
uttrykkes konkret, og der det omtales, defineres det ofte for snevert (Samset m.fl., 2013).
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Problemanalysen skal fastslå hvorvidt det prosjektutløsende behovet er reelt eller ikke. En må
komme over på en praksis der behovet er tilstrekkelig forankret i faktiske forhold.
Ved å starte med problemet får man drøftet begrunnelsen for prosjektet på en grundigere måte,
samt avgrensningen av hvilken del av problemkomplekset man skal ta tak i. Problemanalysen
skal gjøre rede for hva dette er (kfr. root-cause analysis), uten å gå nærmere inn på hvordan
problemet kan løses. Dersom man går rett på beskrivelsen av behov, fører det erfaringsmessig
lett til at beskrivelsen av behovene formuleres som fraværet av en bestemt løsning, og dermed
avgrenser man mulighetsrommet for mye.
Tendensen i KVU-rapportene er at behovet i for stor grad er knyttet til én bestemt konseptuell
løsning. Det underliggende problemet er for eksempel uttrykt som det fremtidige fraværet av
kampfly, mangel på vegtunnel eller en bestemt type bygning på en bestemt tomt. Den
etterfølgende diskusjonen av behov og til sist konseptvalg, følger av dette, og resultatet er i det
store og hele gitt, alternativene blir redusert til varianter av samme konseptuelle løsning. Figur 4
nedenfor illustrerer at det er den antatte effekten som skal være avgjørende for valget av konsept.
Erfaring tilsier at en må ta utgangspunkt i eksisterende problemer, og at problemer ikke uttrykkes
som fravær av en bestemt løsning.

Problem

Problemet er

Behov

Overbelastning
av innfartsveiene

Mål

ikke

Effekt

For få
kjørefelt

Figur 4 Årsak-virkningssammenhengen mellom elementene i systemanalysen.

3.4 Behovsanalysen
Begrepene behov, mål og effekt er nært beslektet, i den grad at de i prinsippet uttrykker det samme,
men på forskjellige tidspunkt i prosessen. Behovet utrykker en fremtidig ønsket tilstand, målet
konkretiserer og tidfester hva man ønsker å oppnå, og effekten er den fremtidige bekreftelsen på
i hvilken grad man har lykkes med å nå nålet. Det er derfor et grunnleggende krav ved utforming
av prosjekter at det skal være samsvar mellom behov og effekt. Målet skal være avledet av
behovet, og effekten skal – om en lykkes – tilsvare minst det som er angitt som mål for tiltaket.
Dette er illustrert i figur 5. Skal en oppnå den effekten en forventer, må behovet være reelt. Den
foregående problemanalysen avklarer om dette er tilfellet.
Statens prosjektmodell stiller to overordnete krav til behovsanalysen. For det første skal
utredningen inneholde en interessentanalyse som kartlegger aktører/interessenter. For det andre
skal en vurdere hvorvidt det påtenkte prosjektet er relevant i forhold til samfunnsmessige behov.
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Figur 5 God utforming av et prosjekt forutsetter at det er samsvar mellom behov, mål og effekt
Det ser ut til å ha vært en positiv utvikling med hensyn til KVUenes gjennomgang av utløsende
behov. Vår gjennomgang av 24 KVUer viser at nesten alle studiene (21) har en omfattende
behovsanalyse, se tabell 1. Bare i tre tilfeller var analysen relativt begrenset, det gjelder
prosjektene Logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen, Anlegg for Livsvitenskap og
Landbasert indirekte ildstøtte. Oslo-navet, som gjelder kollektivtransport i Oslo-området, blir
vurdert til å ha en begrenset behovsanalyse. Rapporten har en oppsummerende diskusjon av
dagens situasjon, som blant annet inkluderer dokumentasjon av dagens kapasitet i forhold til
behov, som gjør at behovsanalysen blir vurdert som dekkende.
Vi finner også at det er gjennomført en interessentanalyse i 20 av 24 tilfeller og at alle
interessenter er identifisert i 18 av KVUene. I ett tilfelle, det gjelder ny rettsbygning i Stavanger,
innebar dette gjennomføring av gruppesamlinger/workshops, befaringer og intervju med
interessenter og berørte. I vegsektoren er det vanlig praksis å gjennomføre såkalte verksteder på
et tidlig tidspunkt. Det er møter over 1-2 dager der alle medvirkende og berørte parter inviteres
til å delta. Deltakerne arbeider i grupper og representerer fylke, kommune, beboere, brukere,
næringsliv etc. Erfaringen er at verkstedene er særlig viktig i utformingen av vegprosjekter, fordi
disse er langt mer komplekse enn for eksempel et byggeprosjekt som bare berører noen få
interessenter i oppstartsfasen og driftsfasen.2
Videre ser vi av tabell 1 en tendens til at praksis har bedret seg med tiden, og at man (nesten)
oppnår full score i siste rammeavtaleperiode.
Det trekker imidlertid ned at hovedfokus er på primære interessenter og brukere, og at en bare i
halvparten av prosjektene har drøftet overordnete samfunnsbehov grundig. Potensialet for
forbedring på dette punktet er åpenbart. Statens vegvesen demonstrer grundighet i sine
behovsanalyser, ikke minst fordi de gjennomfører såkalte verksteder, der interessenter og berørte
medvirker og blir hørt. Figuren nedenfor viser omfanget av dette i forbindelse med E39
Boknafjordkryssingen på kyststamvegen nord for Stavanger.

2

Vegsektoren er den som har flest KS-prosjekter, om lag to tredjedeler. Vegdirektoratet/Statens vegvesen skiller seg

også klart ut som den som har gjort mest for å utvikle og ta i bruk konseptvalgutredning som hjelpemiddel i
planleggingen, og har utarbeidet en egen veileder for KVU-arbeid, den såkalte Skrivemalen.
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Figur 6 Interessentanalyse for Boknafjordskryssingen (Rogfast) fra KVU

Drøftingen er omfattende, men på ganske få sider, og gjelder i første rekke behovene for




Redusert reisetid
Reduserte avstandskostnader
Økt forutsigbarhet

Andre behov som påvirkes av endringer i transportsystemet er også tatt med, det gjelder behov
som:














kapasitet i transportsystemet
annen transportinfrastruktur
økt trafikksikkerhet
omgivelsene
regional utvikling
vern av arealer og anlegg
bærekraftig utvikling
arbeidsplasser i transportsektoren
å bevare ferja som sosial møteplass
samarbeid mellom offentlige institusjoner
endring knyttet til markedssituasjonen for lokalt næringsliv
bevaring av lokal identitet
regional identitetsbygging
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tilgjengelighet for alle

Et eksempel på en god behovsanalyse som er gjennomført av eksterne fagmiljøer er den som
gjelder utviklingen av Den Nationale Scene i Bergen, der det ikke minst handler om
arealutvidelse. Den er gjennomført av et tilstrekkelig tverrfaglig team, som altså representerer
henholdsvis det samfunnsøkonomisk overordnete, det arkitektonisk mulige og det prosjektfaglig
hensiktsmessige. Analysen er på 15 sider og skiller mellom prosjektutløsende behov, normative
behov, etterspørselsbaserte behov, samt en interessent- og aktørkartlegging. En får dermed en
balansert drøfting av det praktisk fysiske og begrensninger/muligheter knyttet til det, av det som
gjelder samfunnets føringer og behov i forhold til kulturpolitikk og lovverk, og
etterspørselsbaserte behov som gjelder produksjon, oppsetninger og publikumsbesøk. Funn og
vurderinger er godt belagt tallmessig med oversiktlige tabeller.

3.5 Strategikapitlet
Statens prosjektmodell stiller krav om at strategianalysen skal, med grunnlag i behovsanalysen,
definere mål for virkningene av tiltaket. Den skal omfatte samfunnsmål og effektmål for
brukerne, og være:


prosjektspesifikke - de må utformes slik at de beskriver relevante egenskaper ved den
ønskede tilstand etter gjennomføring av tiltaket.



konsistente, også i forhold til behovsanalysen.



presist nok angitt til å sikre operasjonalitet og at graden av måloppnåelse i ettertid kan
verifiseres.



realistisk oppnåelige.



I praksis innebærer dette at antallet mål må begrenses sterkt.

Vår gjennomgang av 24 prosjekter viser at arbeidet med mål og strategi er vanskeligere enn
analysen av behov. Dette kan komme av at behovene er så mange og de ikke er prioriterte. I
motsetning til utredningenes behovsanalyse ser det ikke ut til å ha vært en positiv utvikling over
tid når det gjelder å få definert entydige samfunnsmål, ettersom kun tre av KVUene analysert i
siste rammeavtaleperiode vurderes som gode. Videre er vår oppsummerende vurdering følgende:


I om lag to tredjedeler av prosjektene (16 av 24) var målene konsistent med behovene



Mye gjenstår for å sikre at målene er entydige, og på et rimelig ambisjonsnivå. Dette
gjaldt i mindre enn halvparten (11) av analysene. Faktisk er det flere KVUer i den andre
rammeavtaleperioden som vurderes å ha definert et entydig samfunnsmål sammenlignet
med nåværende avtaleperiode.



I om lag to tredjedeler av prosjektene (16 av 24) var samfunnsmålet tilstrekkelig
overordnet til å gi begrunnelse for tiltaket, men i mange av disse var samfunnsmålet
svært overordnet

Et mål er et konkret uttrykk for en intensjon, og slik de er formulert og avtalt, er de også
prosjektets mest sentrale suksesskriterier. Hensikten med å formulere et mål er først og fremst å
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klargjøre retningen for det en ønsker å oppnå. Målene må derfor være innbyrdes konsistente.
Om en har angitt flere mål som ikke peker i samme retning vil det skape uklarhet om hva en
ønsker å oppnå. I tillegg skal det være samsvar mellom ressursene som settes inn og resultatene
som forventes. Dersom ressursinnsatsen er for liten, er betingelsene ikke til stede for å realisere
resultatet. Dersom målet er for ambisiøst, oppnår en ikke den effekten en forventer.
Når “stabilitet innenfor den internasjonale rettsorden” er ført opp som samfunnsmål for anskaffelse av
en type forsvarsmateriell og “økt bosetting” som det en venter skal komme ut som resultat av et
begrenset vegprosjekt, forstår en intuitivt at avstanden mellom årsak og virkning er for stor og at
målene er for ambisiøse i forhold til tiltaket. Og når sammenhengen mellom målene mangler, da
svikter det i resten av KVUen. Når det gjelder samfunnsmålet bør en spørre seg: Er ikke dette et
mål som kunne passe på et hvilket som helst prosjekt innenfor sektoren? Målet «tilfredsstillende
forsvarsevne i 2030» er så generelt at det gjelder for alle forsvarsprosjekter. «Tilfredsstillende
bygningsløsning for etat A» er knapt noe annet enn et resultatmål, men så generelt at det kan
brukes ikke bare for en bestemt bygning men for alle etater.
I denne gjennomgangen av KVUer fant vi et interessant eksempel i den som gjelder utviklingen
av en nasjonal slepebåtberedskap langs norskekysten. Dokumentet er utarbeidet av
Kystverkdirektoratet med faglige innspill fra Det norske Veritas og SINTEF.
Dette er et prosjekt med relativt lav kompleksitet med hensyn til hva en ønsker å oppnå. Det er
åpenbart adskillig mer komplekst når det gjelder hvordan man skal komme dit. Men det betyr at
strategianalysen ikke nødvendigvis må være omfattende. I dette tilfellet bare to sider i en
utredning på nesten 300 sider inklusive vedleggene.
Samfunnsmålet er ganske enkelt beskrevet på følgende måte:
«Unngå ulykker langs kysten som følge av fartøy i drift»
Og det er kun tre effektmål, som alle er entydige, gjensidig utelukkende og direkte underordnet
samfunnsmålet. Som man ser har man allerede her spesifisert de viktigste indikatorene og
grenseverdier for disse. Det er nyttig også på et tidlig tidspunkt, fordi det anskueliggjør
ambisjonsnivået og dermed hvor realistisk strategien er. Jo flere (og spuriøse) indikatorer, desto
større er sannsynligheten for at målet er for ambisiøst. Det er også angitt hvilke behov de enkelte
effektmålene er knyttet til, som er en enkel sjekk på om målene til sammen er tilstrekkelig
dekkende.
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Tabell 3 Effektmålene til prosjektet Nasjonal slepebåtberedskap

3.6 Overordnete krav
Statens prosjektmodell forutsetter at når det gjelder kapitlet om overordnete krav, skal man
sammenfatte betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen. Vår vurdering er at dette er
feil, det handler ikke her om gjennomføringen av prosjektet, men om prosjektets virkninger i
samfunnet.
Det fremgår da også av dokumentet at:


kravkapitlet skal være rettet mot effekter og funksjoner.



det handler om det overordnete, og teknisk løsningsorientering og detaljeringsgrad er av
underordnet betydning.



kravene skal være ikke-prosjektspesifikke og relatert til samfunnsmål (rammebetingelser).



antallet som analyseres må begrenses til slike som er spesielt relevante for undersøkelsen
av mulighetsrommet.

Det heter videre i Finansdepartementets veileder at:


kravdokumentet må oppgi prioriteringen mellom kravene og redegjøre for hvorfor denne
prioriteringen er valgt.

Gjennomgangen av 24 KVU-dokumenter viser at krav gjennomgående er omfattende behandlet
i dokumentene. Antallet kravelementer i hvert prosjekt varierte mellom 2 og 24, i snitt var det
om lag 10 kravelementer.
Gjennomgangen viser også at dette er et vanskelig tema som er preget av ulike oppfatninger av
hva som skal oppfattes som krav. I strid med intensjonen er de fleste kravene rettet mot effekter
og funksjoner. Noen av disse kan være selvsagte, som at slepebåtene må ha trekkraft nok til å
trekke havaristen, eller at museet må ha et magasin for oppbevaring av kunst. Vi finner at bare en
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femtedel av kravene gjelder overordnete, samfunnsmessige forhold, som at løsningen må
redusere omfang av ulykker eller forurensning, ha positive konsekvenser for fremtidig
byutvikling, etc., altså forhold som får konsekvenser for samfunnet. I to tredjedeler av
prosjektene defineres krav som virker unødig innsnevrende på mulighetsrommet.
Vår vurdering er at kravanalysen i mange tilfeller er den svakeste delen av KVU-dokumentet. De
mer detaljerte og tekniske kravene er saktens relevante i forhold til det konseptet som tilslutt skal
utvikles til et prosjekt. Men i en tidligfase, der oppgaven er å definere et handlingsrom som er
tilstrekkelig stort til å kunne romme ulike alternative konseptuelle løsninger på et gitt problem,
virker de innsnevrende. Og i flere av analysene er det for mange av dem. For intensjonen er at de
skal definere de ytre grensene for hva som er mulig og akseptabelt.
Tabell 4 Oversikt over resultater fra analyse av krav
Tidsperiode
Spesifiserte krav

2006-2011

2011 - 2015

2016 -2019

Samfunnsrelaterte (prosent)

9%

34 %

24 %

Brukerrelaterte (prosent)

33 %

25 %

42 %

Overveiende tekniske (prosent)

58 %

41 %

34 %

81

71

86

Sum (antall krav til sammen)

Tabell 4 indikerer at situasjonen ikke er vesentlig endret i de tre tidsperiodene. En tendens er at
antallet krav er enten for høyt eller for lavt i de forskjellige prosjektene. Videre at antallet krav
samlet sett viser en økning. De samfunnsrelaterte kravene er fremdeles i mindretall, mens
tekniske og brukerrelaterte krav har fått størst plass, det vil si mellom 90 prosent og to
tredjedeler. Dette betyr at det er mye som gjenstår på dette området for å identifisere krav som
åpner mulighetsrommet i tilstrekkelig grad og ikke avgrenser det slik at alternative konsepter
utelukkes.
Det er også en erfaring at nåværende kapittel 5.6 om overordnete krav i rammeavtalen tolkes
forskjellig av aktørene og fører til en praksis som ikke er i samsvar med intensjonen i
systemanalysen.
I prosjektet som gjelder byggingen av ny rettsbygning i Stavanger har en kommet bedre ut, og
gjort en grundig drøfting av krav. Utredningen er gjennomført av et tverrfaglig team med innslag
fra byggesektoren, prosjektledelse og arkitektur.
I første runde gjør man et hensiktsmessig skille mellom absolutte krav og viktige krav (i
samferdselssektoren «må-krav» og «skal-krav»). Absolutte krav kan man ikke komme utenom og
må få første prioritet. I dette tilfellet finner man at det ikke er noen absolutte krav og kan gå
videre til viktige krav. Det dreier seg i dette tilfellet og forhold som må hensyntas i planleggingen
av rettsbygningen, det gjelder:
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Kapasitet - i et bygg som skal romme flere domstoler/rettsinstanser



Fleksibilitet - i forhold til endrete behov over tid



Funksjonalitet -med hensyn til avvikling av saker



Samhandling - i forhold til ytre instanser som politiet og kriminalomsorgen



Nødvendig sikkerhetsnivå



Tilgjengelighet - i betydningen sentral beliggenhet og tilgang til offentlig kommunikasjon



Bymessige behov - i betydningen velfungerende i et byutviklingsperspektiv

Det er også angitt hvordan tilfredsstillelsen av kravene skal vurderes i alternativanalysen, og
hvordan ivaretakelsen av kravene kan måles i etterkant.
Som et mindre godt eksempel kan man nevne et av kravene i KVUen om Oslo-navet, som sier at
transportsystemet skal bygge på en nettverksstruktur fremfor en nav-struktur slik tilfellet er i dag.
For det første var ikke kravet underbygget i behovsanalysen. For det andre vil et slikt krav sette
begrensninger for mulighetsstudien.

3.7 Mulighetsstudien
Mulighetsrommet ble introdusert som begrep i norsk offentlighet i 2005, samtidig med at
Finansdepartementets ordning for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter
ble utvidet til å omfatte kvalitetssikring av selve konseptvalget (KS1) (Samset, 2015). Ordet er
mer og mer i bruk de siste årene, både i media og politisk debatt. Dagens Næringsliv noterte seg
at mediearkivet Retriever (tidligere A-tekst) bare hadde 14 treff på ordet i 2005 men at bruken nå
er mangedoblet.
I kapittel 3.7 av rammeavtalen heter det om mulighetsstudien:
1. Behovene, målene og kravene sett i sammenheng definerer implisitt et mulighetsrom
2. Mht. å avklare mulighetsrommets størrelse, er tendensen at tilnærmingen blir for snever
3. Faren er da at beste prosjektalternativ ikke blir identifisert som mulighet, og at de
alternativer som siden detaljeres ut, alle representerer suboptimale løsninger av samme
konsept
4. Det kan også oppstå tilfeller hvor mulighetsrommet fremstår som henimot
altomfattende. Dette er en indikasjon på at man ikke har lykkes med analysen av
behov/mål/krav
Mulighetsrommet assosieres som nevnt med systemanalyse som er en fellesbetegnelse for
metodikk som brukes for å identifisere og analysere ulike løsninger av et gitt problem. Prinsippet
er at en ikke skal gå direkte på en bestemt løsning, og vurdere godheten av den, men heller ta
utgangspunkt i problemet og se på hvilke krav som stilles til eventuelle løsninger, før en prøver å
identifisere disse.
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Gjennomgangen av utvalget av KVUer viser en forbedring når det gjelder hvordan
mulighetsrommet blir beskrevet og utnyttet. Når det gjelder hvorvidt utredningene er tilstrekkelig
omfattende, er vurderingen av de 24 utvalgte KVUene at 14 har gjennomført en tilfredsstillende
mulighetsstudie. At det ikke er flere skyldes ganske enkelt at det ikke var krav til at KVUen skulle
inneholde en egen mulighetsstudie i den første rammeavtaleperioden 2006 – 2010, dette kom i
2011. Vår vurdering er at kun to av åtte utredninger i den første avtaleperioden var
tilfredsstillende med hensyn til om mulighetsrommet var tilstrekkelig omfattende. I den siste
avtaleperioden derimot (2015 – 2018), ble samtlige åtte utredninger vurdert som tilfredsstillende.
Når det gjelder hvorvidt mulighetsrommet er definert for snevert til at ulike konsepter kan
vurderes, er vurderingen at i seks av 24 utredninger var mulighetsrommet for snevert, og her er
det flest av prosjekter i den første avtaleperioden.
Når det gjelder hvorvidt mulighetsrommet er for altomfattende, er vurderingen at dette er
tilfellet i 4 av utredningene. Dette gjelder først og fremst i den siste rammeavtaleperioden. I den
første perioden ser vi at utredningene i stor grad evner å sette fornuftige begrensninger på
mulighetsrommet, og åtte av åtte KVUer vurderes som tilfredsstillende på dette punktet.
Prosjektet «E6 Mørsvikbotn - Ballangen» skilte seg ut med en av de mest vellykkete analysene av
mulighetsrommet. Her er firetrinnsmetoden benyttet. Metoden har også blitt benyttet i KVUen
til «Oslo- Navet», som også scorer høyt på analyse av mulighetsrommet. Denne tilnærmingen er
noe som også andre sektorer kan benytte seg av.
Firetrinnsmetodikken er en systematisk og analytisk metode for å vurdere løsninger fra de enkle
til de omfattende (SVV, 2017)3. Metodikken går ut på at en gjennom fire trinn søker å finne nye
løsninger og nye kombinasjoner av løsninger:

3



I trinn 1 ser man etter tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av
transportmiddel. Dette omfatter planlegging, styring, regulering og informasjon både
innen transportsystemet og samfunnet for øvrig, med sikte på å minske
transportetterspørselen eller føre transporten over på mindre plasskrevende, sikrere og
mer miljøvennlige transportmidler.



I trinn 2 ser man etter tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur.
Dette er rettet mot transportsystemets unike deler for å utnytte eksisterende
transportsystem mer effektivt, sikkert og miljøvennlig.



I trinn 3 ser man på forbedringer av eksisterende infrastruktur, som for eksempel
trafikksikkerhetstiltak, forbedring av bæreevne, kurvatur eller bredde, reservedeler av
vegareal til kollektivfelt, sykkelfelt eller lignende.



I trinn 4 ser man på nyinvesteringer og større ombygginger, som større ombyggingstiltak
og nybyggingstiltak, for eksempel nye vegstrekninger som legger beslag på nye arealer.

Skrivemalen til statens vegvesen (2017). Andre etater/departementer har også laget veiledere.
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Statens vegvesen benytter seg også av kreative metoder som brainstorming, idedugnader,
verksteder o.l. Erfaringen er at det er nyttig å også få med personer som ikke er en del av
prosjektorganisasjonen for å få frem flere ideer.

3.8 Alternativanalysen
Siste fase i prosessen er alternativanalysen, som skal vurdere og rangere de konseptuelle
alternativene mot hverandre. Kravet er at en skal vurdere nullalternativet og minst to andre
konseptuelt ulike alternativer4. Alternativene skal bearbeides i en samfunnsøkonomisk analyse,
som skal vise til den gjeldende versjonen av Finansdepartementets veileder i
samfunnsøkonomiske analyser.
De konseptuelle løsningene skal kunne realisere mål og tilfredsstille tiltaksspesifikke krav. De
skal også detaljeres så langt det er nødvendig (men ikke lenger) for å kunne ta stilling til antatt
grad av mål- og kravtilfredsstillelse, og for å kunne gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse.
Begrunnelsen for dette er at dersom detaljeringsnivået er for høyt, kan det virke tilslørende heller
enn avklarende på overordnete spørsmål. Videre skal detaljeringsnivået være det samme for alle
alternativer.
Gjennomgangen av KVU-dokumenter viser at alternativanalysen er gjennomgående omfattende
og at alle rapportene identifiserer flere alternativer. Videre er nullalternativet i de fleste tilfeller
behandlet på lik linje med andre alternativer som forutsatt i KS-ordningen.
Vi har sett nærmere på hvor mange konsepter som blir utredet, om de er reelt ulike alternativer,
varianter av samme, eller om de er like og kun har ulik plassering eller leverandør. Vi har også
sett om konseptet som blir anbefalt er en videreføring av det samme som tidligere. Tabellen
nedenfor viser resultatet.
Tabell 5 Analyse av konsepter i alternativanalysen i KVUene i vårt utvalg.
Tidsperiode
Identifiserte alternativer
2006-2011
Antall konsept
54
Reelt ulike alternativer
26 %
Varianter av det samme
46 %
Ulik plassering/ leverandør
28 %
Videreføring av det samme
1
Antall KVUer med nullalternativ 7 av 8

2011-2015
43
44 %
42 %
12 %
4
7 av 8

201536
14 %
75 %
31 %
1
8 av 8

Grunnlaget for å trekke klare konklusjoner er selvsagt for svakt med et så lite antall utredninger i
hver periode. Vi registrerer en nedgang i antall konsepter fra første periode til siste periode, det
vil si fra ca. syv i gjennomsnitt til ca. fire i hver KVU. Andelen av alternativer som var reelt ulike

4

Rammeavtalen (2015).
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var mindre enn en tredjedel, og i mer enn halvparten av tilfellene dreide det seg bare om
varianter av samme konseptuelle løsning. Men problemet med at en bare valgte forskjellig
beliggenhet eller leverandør skjedde i mindre enn en fjerdedel av tilfellene.
Når det gjelder resultatet av analysen, det vil si det anbefalte alternativet, så var det en
videreføring av det samme som tidligere i omtrent en fjerdedel av tilfellene, mens det altså var en
klar overvekt av at resultatet enten var varianter av det samme eller reelt ulike konsepter. Tallene
gir ikke grunnlag for å si noe om endringer over tid.

Figur 7 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering i KVU «E6 Mørsvikbotn – Ballangen».
Alternativanalysen skal presenteres på en presis og oversiktlig måte, og vi finner at prosjektet «E6
Mørsvikbotn – Ballangen» er et godt eksempel på hvordan det kan gjøres. Etter at
firetrinnsmetodikken har blitt benyttet ser KVUen på løsningsmuligheter. Det gjelder muligheter
for fergedrift eller fergefri E6. De aktuelle konseptene blir presentert, inkludert konsept 0, som
er nullalternativet, og konsept 0+, som også omfatter mindre investerings- og driftstiltak. Alle
konseptene blir fremstilt på en enkel måte, der detaljeringsgraden gjenspeiler at KVUen er en
tidligfaseutredning. Alle konseptene blir presentert med anslag for endret reisetid, som gjør det
enkelt å sammenlikne dem. Deretter blir de aktuelle konseptene presentert, og de forkastede
konseptene med begrunnelse for hvorfor de ble forkastet.
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4. Kvalitetssikrernes vurderinger
Vi har i denne studien valgt å snakke med en rekke kvalitetssikrere om godheten av KVUer. Vi
har også vært i samtale med departement, direktorat og statsforetak som benytter denne
prosessen. Det er kun departementer og direktorater som omfattes av KS-ordningen, men
liknende praksis blir benyttet av statsforetak som Statnett. Ettersom de har liknende metoder for
utredning av store prosjekter er de nyttige å ha med for å få et annet perspektiv på prosessen.
Ettersom departementene ble intervjuet om mye av de samme problemstillingene i forbindelse
med studien «Har regjeringen fått et bedre beslutningsgrunnlag?» (Kvalheim, 2015), har fokuset vært på
kvalitetssikrerenes vurderinger i denne studien. Årsaken til dette er at disse nødvendigvis
forholder seg svært grundig og omfattende til KVUene ettersom de er satt til å kvalitetssikre
dokumentene, i tillegg til å gjøre selvstendige analyser av prosjektene det handler om.
Kvalitetssikrerne besitter derfor svært mye kunnskap om utredningene, hvordan prosessen
fungerer og hva som kan forbedres. De er også i stor grad involvert i utarbeidelse av KVUene.
Samtalene har gått ut på å belyse hva som er de sterke og svake sidene ved KVUene i sin
nåværende form, og innhente forslag til forbedringer når det gjelder alle kapitlene i en KVU,
samt prosessen rundt utarbeidelsen av denne. Som med respondentene i departementene har vi
også spurt om hvorvidt KVUen gir et godt beslutningsgrunnlag.
Alle mente at KVUen gir et dekkende beslutningsgrunnlag. En presisering var at det selvsagt
varierer etter hvor god selve utredningen er. Noen påpekte at ambisjonsnivået er for høyt, og at
enkelte deler blir for omfattende, men at beslutningsgrunnlaget generelt er forbedret.

Det ender ofte med at KS1 utformer det mest
aktuelle konseptet. Dette skulle jo vært gjort i
KVUen, ikke i KS1-rapporten.
Erfaringen er derimot at KS1 svært sjelden bringer inn helt nye alternativer, den endrer kun litt
på de eksisterende konseptene.

4.1 Sterke og svake sider
Når det gjelder hva som er den sterkeste delen av en KVU fremhever de fleste behovsanalysen.
Både fordi den ofte er omfattende og god, og fordi den er viktig. Alternativanalysen og den
samfunnsøkonomiske analysen ble også fremholdt som spesielt sterke deler av utredningene.

Bommer man med å kartlegge
behovet, så bommer man på alt!
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Den svakeste delen av en KVU er ifølge de fleste strategikapittelet og kravkapittelet. Det ble
poengtert at både formulering og vurdering av mål og krav er vanskelig.

Man må gjette på hva som menes med krav og
hva som skal/ikke skal tas med som krav.
Målene blir ofte for overordnede i forhold til hva som er realistisk oppnåelig, og kravene for
detaljerte og avgrenset til tekniske og funksjonelle egenskaper. En av kvalitetssikrerne påpekte at
selve bestillingen av KVUen er den svakeste delen.

Mandatene er for snevre, og definerer for mye. Man
trenger gode bestillinger og må heve nivået, først og
fremst ved at de må være forankret hos lederne.

4.2 Forbedringer av KVUen
Når det gjelder forslag til forbedringer for de enkelte av kapitlene i KVUen kom det flere nyttige
innspill fra respondentene:


I behovsanalysen er det viktig at behovet for prosjektet utredes tilstrekkelig. En av
respondentene påpekte viktigheten av å tenke helhetlig på behovsanalysen og
mulighetsrommet.

Behovsanalysen er grunnlaget for å få frem
en god beskrivelse av mulighetsrommet, og
bør gjøres av de samme som gjør
alternativanalysen for å sikre samsvar.
Kapitlet fylles ofte av detaljer og bakgrunnsstoff, og dette må unngås. En forbedring ville
vært hvis utredere fikk tydelige råd om hva som skal være med og hva som er vesentlig.
Man bør legge større vekt på betydningen av prognoser ettersom disse ofte er nyttige.
Dersom tidsspennet fremover blir for stort vil usikkerheten knyttet til prognosen være
stor og må ikke undervurderes.


Strategidokumentet må inneholde et klart målhierarki med realistiske og definerte mål. Det

Spesielt effektmålet er veldig
viktig for å forstå hva som er det
konseptuelle perspektivet i et
prosjekt.
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er viktig at ambisjonsnivået er avklart i mandatet for utredningen.
Etaten er gjerne detaljorientert mens departementet skal være overordnet. Strategien må
også være konkret fordi en senere skal gi tilbakemelding om måloppnåelse. Målet må
være på et overordnet nivå og ikke for kvalitativt. En må unngå at det er for mange mål.
Dette vil kun føre til uklarhet om hva som skal oppnås og på hvilken måte, og det vil
igjen føre til at forskjellige individer vil vektlegge ulike mål.


Krav er noe av de vanskeligste i en KVU. Her er det et stort behov for avklaring av
definisjoner og bedre veiledning. En må forstå hva som menes med krav.
Begrepet krav er i seg selv uklart, og bidrar til forvirringen. Et godt forslag er at det
erstattes med uttrykket «rammebetingelser».

Krav skal handle om det overordnede
prinsipielle som gjelder valg av konsept, og
ikke tekniske eller dimensjonerende krav.
Disse kan komme i etterkant, nærmere KS2.
En burde minimere antall skal/må-krav, og holde seg til det mer overordnede.
Det er viktig at kravene ikke er en gjentakelse av effektmålene, som igjen betyr at
effektmålene ikke er for detaljerte.


Mulighetsrommet er nyttig fordi det skal tvinge utredere til å tenke ut over det tekniske og
rent praktiske. Stiavhengighet er ofte et problem. Man skal løfte blikket, og åpne for
andre alternativer enn det opplagte eller forut bestemte.
Det er viktig å dimensjonere tiltakene og unngå at det er for stort fokus på «peak
demand», noe som kanskje ikke er nødvendig. Dette betyr at mange utredere fokuserer
på at konseptene de utreder må dekke «peak demand», det punktet hvor etterspørselen er
høyest, og de ser dermed ikke på andre muligheter som kan være billigere og dekke et
lavere etterspørselsnivå. Et eksempel på dette er når veger blir utformet for å dekke
rushtidstrafikk. En mulighet her er å se på innføring av rushtidsavgift, og utforme etter et
lavere etterspørselsnivå.

Utredere må bli flinkere til å være bredere i sin
analyse. Det krever tilstrekkelig kreative
prosesser og kanskje å trekke inn aktører med
ulike perspektiver og faglig bakgrunn.
Det er et stort behov for mer veiledning, verktøy og hjelpemidler på dette området. Det
er også viktig å stille spørsmål som «kan noen av alternativene ligge utenfor
mulighetsrommet?», «kan det være andre aktører som kan løse problemet bedre?» Det
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kan være andre mulige konsepter hvis man ser utenfor sin egen sektor, som løser
problemet på en bedre måte.


I Alternativanalysen er det viktig å få frem en god beskrivelse av nullalternativet og null
pluss alternativet, og drøfte hvor lenge en kan leve med nullalternativet. Mandatet for
KVUen er viktig og må gi klare føringer.
Hoveddelen av alternativanalysen er en samfunnsøkonomisk analyse. Det er avgjørende å
inkludere alle virkninger, og ha riktig detaljeringsgrad.
I mange tilfeller er monetisering av nytten vanskelig og en bør i større grad bruke
kostnad-virkningsanalyse. Det er et behov for bedre veiledning i analyse av ikke-prissatte
effekter, samt kostnad-virkningsanalyse. Spesielt hvordan vurderingen av prissatte opp
mot ikke-prissatte skal gjøres. Det er også vesentlig at resultatet av alternativanalysen
vurderes i forhold til resultatet av behovsanalysen.
Det er rom for å bli bedre på estimeringen av kostnader og nytte. I tillegg må usikkerhet
rundt kostnad og nytte komme bedre frem, samt om forutsetningene i analysen er
realistiske.



Kapittelet om Beslutningsstrategi og føringer for forprosjektet er viktig, det er mandatet for neste
steg og krever tilstrekkelig med arbeid og klarhet. Det er ønskelig om det gir et klart svar
med hensyn til konseptvalg slik at man ikke starter på nytt med noe som kanskje er et
mindre hensiktsmessig konsept.
Selv om dette er det siste kapittelet i en KVU må det gjøres skikkelig. Resultatet fra
analysen bør oppfattes som bindende, ikke kun et forslag, noe som ofte skjer.
Noen mener at diskusjonen om kontraktstrategien hører hjemme i en KVU, mens andre
mener at denne kan en vente til man vet mer om prosjektet.
Det er uansett viktig å holde innholdet på et overordnet nivå, og at man ikke går for dypt
ned i detaljer. Det er samtidig vesentlig å ikke miste fleksibiliteten i en så tidlig fase av
prosjektet.

4.3 Forbedringer av prosessen
Kvalitetssikrerne har førstehåndsinnsyn i KVUene, men ikke nødvendigvis i KVU-prosessen.
Noen av de vi har snakket med har selv utformet KVUer på oppdrag av departementer og etater.
Det er først og fremst KS1-prosessen de er i inngrep med. Men respondentene ble allikevel bedt
om å komme med forslag til forbedring av selve KVU prosessen og hadde flere interessante
innspill:


Det er viktig å forankre prosessen hos de nærmeste interessentene, samt øverste nivå, slik at
det ikke bare blir en byråkratisk øvelse. De nærmeste interessentene bør få bidra i
prosessen, spesielt for å gi innspill til behovsanalysen.
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Arbeidet med KVUen og mandatet bør også forankres helt opp til øverste nivå.

Dersom ledelsen i departementet ikke er
innforstått med prosessen og konklusjonene som
kommer frem, er KVUen unyttig.
I mange tilfeller brukes eksterne konsulenter til å utarbeide KVUen. Kvalitetssikrerne
mente allikevel at det er «svært viktig at det ikke skal overlates fullt ut til konsulentene».
Departementene burde ha klarere styring av prosessen. Avhengig av antall prosjekter per
år, bør ansvaret for KVUer ligge i en avdeling som har særskilt kompetanse på slikt
arbeid.
Det er regjeringen som skal ta konseptvalget. «Lokal medvirkning som "Verksted" i
vegsektoren skal ikke sette overordnete mål - det blir bare tull. En ender da med mål og
krav som kun er rettet mot regionen eller det bestemte prosjektet, og ser ikke helheten.
Dette burde departementet eller sentrale myndigheter gjøre.»


Bruk av eksterne ressurser burde minimeres der det er mulighet til det. Etat/departementet
burde ta et sterkere grep og i mindre grad bruke eksterne til å utarbeide KVUer.
Ordningen har eksistert i 13 år, og det offentlige burde derfor ha kompetanse til å utføre
disse selv. Det kommer selvsagt an på hvor mange KVUer sektoren utfører. Eksterne er
flinke til å peke på hva som er viktig, men departementene har oversikt over det politiske
og kan gi en overordnet kvalifisert vurdering. Det handler om en balansegang mellom
bruk at eksterne og interne ressurser, det viktigste er at KVUen er forankret i
departementet eller etaten.



Når det gjelder tidsbruken i prosessen mente de fleste at dagens praksis er nødvendig.
Arbeid med KVU er en modningsprosess som normalt vil bedres dersom det settes av
tilstrekkelig med tid. Et alternativt utfall vil kunne være at prosessene tar lengre tid på et
senere tidspunkt. Det er også behov for datainnsamling og avklaring med departement,
noe som kan mye av tiden.
To respondenter mente imidlertid at det bør ta kortere tid, fordi det dreier seg om et
strategisk dokument som skal peke ut en retning og et vegvalg, og ikke en full plan, selv
om dette kan avhenge av prosjekt. En mulighet er å benytte seg av forstudier i forkant av
KVU prosessen. Det er nødvendig å være effektiv, og parallellitet mellom KVU og KS1
prosessen er en mulighet.



Når det gjelder kostnaden for prosessen var meningene delte. Det varierer selvsagt med
prosjektets størrelse og kompleksitet, men i løpet at årene mener man at kostnaden er
presset litt ned. Det avhenger også av omfang og detaljeringsgrad, og der kan det være
mye å spare. Slik sett må kostnaden avhenge av bestillingen. Et for høyt detaljeringsnivå
er ikke hensiktsmessig og man skal holde seg på et overordnet konseptuelt nivå.
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KVUen bør være mindre omfattende. Alt kan gjøres
raskere, men leseren må forstå det konseptuelle
Kunnskapsdepartementet opplyste at for dem er ikke kostnaden et problem,
institusjonene må dekke alle utgifter, også kvalitetssikringen. Erfaringen er at dette
aksepteres fordi de ser nytteverdien av det.


Når det gjelder intern kvalitetssikring, var det en utbredt oppfatning av at forvaltningen har
blitt bedre på dette, men de kan fortsatt bli bedre ved å involvere seg mer. Når det
gjelder ekstern kvalitetssikring tar dette mye tid. Et forslag var at den eksterne
kvalitetssikringen kan foregå samtidig som utarbeidelsen av KVUen. Det som er viktig da
er å ta hensyn til at kvalitetssikrer ikke skal påvirke avgjørelsene som blir gjort i KVUen.



Tilbakemeldinger fra ekstern kvalitetssikrer til utreder er ofte kun i form av en
sluttpresentasjon. En forbedring er om den eksterne kvalitetssikrer gir tilbakemeldinger
underveis i prosessen slik at utreder har mulighet til læring. De som har arbeidet med
KVUen har innsikt som burde bygges videre på. God diskusjon og læring underveis i
kvalitetssikringsprosessen er avgjørende for en god KVU og KS, og vil bidra til læring
begge veier. Det er behov for at utreder vurderer eventuelle tilbakemeldinger fra ekstern
kvalitetssikrer i sitt videre arbeid. Til forskjell fra en granskning der en skal identifisere
om noen har gjort oppgavene rett eller alt, er hensikten å gi regjeringen bedre
beslutningsunderlag.
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5. Konklusjoner og anbefalinger
Tidligere studier av statens prosjektmodell og fenomenet KVU er stort sett positive til det
metodiske opplegget og innholdet i disse, og viser at departementene og politikerne har fått et
bedre beslutningsunderlag (Kvalheim, 2015). Man konkluderte at motforestillingene mot
ordningen i starten hadde avtatt, og var overrasket over hvor positiv og enstemmig
tilbakemeldingene fra departementene var i 2013. Sammenfattet var konklusjonene at:






Politikernes beslutningsgrunnlag er blitt bedre
En har fått med de vesentligste momentene for valg ved KS1
Premissene for valg er godt belagt gjennom analyse
Rapportene og anbefalingene er tilstrekkelig klargjørende og tydelige
Prosjektet er modent til å tas videre av Stortinget når det har passert KS2

Spesielt ble det påpekt at grunnleggende forutsetninger blir tydeliggjort og det viktige ved at man
har innført et felles format.
Studien av mulighetsrommet to år senere viste at det også er rom for forbedringer (Samset,
2015).
Det ble påpekt som et hovedproblem at valg av konsept svært ofte er gjort allerede før
utredningsarbeidet starter. Det blir da vanskelig å identifisere reelle og ulike konsepter.
Bestillingen fra departementet ble for snever og la for mange føringer på mulighetsrommet.
Eller, noe som er vel så vanlig, etaten som utøvende instans la for mye av premissene, og ga for
lite vekt på den overordnede vurderingen. Avslutningsvis ble det pekt på følgende problemer
som begrensende på mulighetsrommet og som dermed kan medføre at gode alternativer ikke
kommer med i analysen:






Politiske føringer og rammer
Avgrensning til én bestemt sektor
Stiavhengighet i forhold til tidligere konseptuelle løsninger og praksis
Detaljeringen som kan tilsløre det overordnete perspektivet
Tidspunktet for utredningen, om de kommer for sent

I denne studien, som skal se fremover, har vi tatt utgangspunkt i gjennomgangen av et utvalg
KVUer, tilbakemeldinger fra et utvalg av rådgivere med lang erfaring med kvalitetssikring av
KVUer, som kom med en del konkrete forslag til forbedringer, og våre egne faglige vurderinger.
Nedenfor kommer våre anbefalinger basert på analysen og samtalene.

5.1 Problemanalyse
Det bør innføres en selvstendig problemanalyse som eget punkt i KVUen, før punktet om
behovsanalyse. Det må redegjøres grundig for hva som er de underliggende problemene slik at
det er dette som danner utgangspunktet i utredningsarbeidet. Det uheldige ved å utlede
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konsepter direkte bare basert på en vurdering av behov, er at behovet ofte uttrykkes som
fraværet av én bestemt løsning, og derfor virker mot ordningens hensikt, som er å få frem den
beste konseptuelle løsningen på et problem. Figuren nedenfor illustrerer årsakvirkningssammenhengen mellom elementene i systemanalysen.

Behov

Problem

Problemet er

Mål

Overbelastning
av innfartsveiene

ikke

Effekt

For få
kjørefelt

Figur 8 Årsak-virkningssammenhengen mellom elementene i systemanalysen.
Det er viktig å sikre at problemet:


uttrykker en eksisterende eller fremtidig uønsket tilstand



uttrykkes konkret



ikke uttrykkes som fravær av en bestemt løsning

Dette er i figuren illustrert ved et vegprosjekt. Dersom problemet gjelder en vanskelig
trafikksituasjon, vil det være begrensende å angi problemet som at det er for få kjørefelt – fordi
det peker mot én bestemt løsning på problemet og utelukker andre alternativer. Dette unngår
man ved å formulere problemet som overbelastning av innfartsvegene, som er en fremtidig
uønsket tilstand.
I DFØ sin veileder i samfunnsøkonomisk analyse (DFØ, 2018) legges problemanalyse frem som
et viktig førstesteg i en utredning. I problembeskrivelsen må man få frem at det er et problem
som skal løses, problemets omfang og hvorfor det er viktig at problemet løses. Problemanalysen
er nødvendig for å lykkes med å finne effektive måter å dekke behovet på. De har noen spørsmål
som de mener at problembeskrivelsen bør besvare:
-

Hva består problemet i?

-

Hvilke grupper er berørt av problemet?

-

Hvordan berøres ulike grupper?

-

Hvor alvorlig er problemet?

-

Hva er årsakene til problemet?

-

Hvilke faktorer vil kunne påvirke problemet over tid?

-

Hvorfor har tidligere tiltak ikke lykkes?

Dette er spørsmål som er viktige å stille seg i starten av en utredning, og burde benyttes i
arbeidet med KVUer.
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5.2 Behovsanalysen
God praksis tilsier at behovsanalysen må være tilstrekkelig omfattende, og ikke avgrenset til
primære interessenter og brukere. Den må legge vekt på overordnete samfunnsmessige behov,
og også inkludere sekundære, berørte parter der det er aktuelt.
Behovene skal uttrykke:


en fremtidig ønsket tilstand



på en måte som gir rom for å vurdere alternative løsninger eller konsepter



og ikke som en konkret løsning på det underliggende problemet

Årsakvirkningskjeden er illustrert nedenfor. Behovet er det som er utløsende for prosjektet. I et
vegtrafikkprosjekt er det typisk det å oppnå bedre trafikkavvikling som er behovet, ikke å bygge
flere kjørefelt på innfartsvegene. Det siste vil innsnevre mulighetsrommet og utelukke andre
alternative løsninger som bedre kollektivtilbud, økt bompengeavgift i rushtidsperioder, etc.

5.1 Strategikapittelet
Hva skal defineres som samfunnsmålet når man har fastslått hva som er det underliggende
problemet og behovet? Dette er et enkelt spørsmål som det erfaringsmessig er vanskelig å
besvare. Man må unngå at samfunnsmålet enten er for vidt eller bare begrenset til hva brukerne
kan få ut av den konkrete løsningen. I det første tilfellet åpner det da for alternative løsninger
som ligger utenfor det som må anses realistisk eller ønskelig. Dersom samfunnsmålet er for
begrenset virker det for avgrensende på mulighetsrommet.

Behov

Problem

Mål

Effekt

Prosjekt

Behovet er

Mer effektiv
trafikkavvikling

Ikke

Flere kjørefelt
på innfartsveiene

Figur 9 Årsak-virkningskjeden
Når sammenhengen mellom målene mangler svikter det også i resten av KVUen. Erfaringen for
å unngå dette er at en må finne en rimelig balanse mellom det overordnete samfunnsmålet og
effektmål på lavere nivå. Når det gjelder samfunnsmålet bør en spørre seg: er dette et mål som
kunne passe på et hvilket som helst prosjekt innenfor sektoren?
For eksempel er målet «tilfredsstillende forsvarsevne i 2030» så generelt at det gjelder for alle
forsvarsprosjekter. Men man må også vurdere om det er for smalt. For eksempel er
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«Tilfredsstillende bygningsløsning for etat A» knapt noe annet enn et resultatmål. Men det er
samtidig så generelt at det kan brukes ikke bare for en bestemt bygning men for alle etater. For å
tydeliggjøre og avgrense i forhold til konseptuelle løsninger må man formulere et effektmål som
beskriver hva man vil oppnå med bygget, enten det er til undervisning og forskning,
helsetjenester, forsvar, etc. Det er viktig at effektmålet, og spesielt effektmålenes indikatorer, ikke
blir brukt for å begrense mulighetsrommet
Fastsetting av mål handler om logikk og sannsynlighetsvurdering. I en årsakvirkningskjede av
målene A B og C skal det sikres at:


B er en følge av A og ikke omvendt.



Sannsynligheten for realisering av B er realistisk, gitt at A er realisert



C er tilstrekkelig ambisiøs til å gi begrunnelsen for B, men ikke mer ambisiøs enn at
målet kan realiseres gitt A og B

Det man skal frem til er den unike begrunnelsen for at man skal bruke penger på et tiltak for å
løse akkurat den problemstillingen det gjelder. Er prosjektmålet slik at det er noe man i det hele
tatt er villig til å bruke penger på? Ta prosjektet Nasjonalmuseet som eksempel. Dersom målet er
å øke visningsgraden fra 10 til 20 %, er det da meningsfullt å bruke 5-6 milliarder på prosjektet?
Samfunnsmålet skal gi den overordnete begrunnelsen for investeringen. Uten et riktig
samfunnsmål slår det tilbake hele veien i den videre prosessen. Det blir en logisk brist i det
grunnleggende rammeverket gjennom hele KS1-prosessen.
Eksemplet nedenfor illustrerer spørsmålet om ambisjonsnivå. Økt mobilitet benyttes i svært
mange tilfeller som overordnet begrunnelse for investeringer i veg. Men det gir en god
begrunnelse bare dersom høy mobilitet er et høyt prioritert mål i samfunnet. I praksis er det
kontroversielt. Det er dessuten ikke et ambisiøst mål, fordi det realiseres i det øyeblikk vegen er
bygget. Mer effektiv transport er åpenbart et mer overordnet mål som både gir begrunnelse for
tiltaket, og samtidig åpner for andre konseptuelle løsninger enn en veg.

Figur 10 Årsakvirkningskjeden
God praksis tilsier at strategianalysen må være tilstrekkelig omfattende og konsistent i
betydningen at målstrukturen er logisk og realistisk, og at hvert mål skal angi det en konkret
ønsker å oppnå.
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Når det gjelder målstrukturen skal det:
1. være ett samlende mål på hvert målnivå, eventuelt med underliggende sidestilte delmål
spesifisert
2. dersom sidestilte delmål, skal innbyrdes vektlegging eller ressursallokering være avklart
3. effektmålet skal angi det en konkret ønsker å oppnå og være utgangspunkt for valg av
konsept
4. effektmålet skal være realistisk oppnåelig i forhold til tid, ressurser og betingende faktorer
5. samfunnsmålet skal være tilstrekkelig høyt til at det gir god begrunnelse for tiltaket og
rom for vurdering av alternative løsninger
6. samfunnsmålet skal ikke være høyere enn at realiseringen til en viss grad kan tilbakeføres
til prosjektet
Ressurser

Resultatmål

Ressurser

Resultatmål
Effektmål

Ressurser

Resultatmål

Ressurser

Resultatmål

Samfunnsmål

Figur 11 Sammenhengen mellom ressurser, resultater, effektmål og samfunnsmål
Når det gjelder målformulering, skal det være:
1. enkeltstående – ikke koblede utsagn
2. som beskriver sluttilstand – ikke prosess eller” bidra til”
3. konkret – ikke generelt eller henvisning til overordnet strategi eller policy
4. entydig, slik at det kan tolkes likt av alle
5. verifiserbart, eventuelt målbart

5.4 Overordende krav
Erfaringen i denne og tidligere studier er at kravdokumentet er noe av det vanskeligste, selv om
utgangspunktet er enkelt: Kravene er rammebetingelsene som skal avgrense mulighetsrommet. I
rammeavtalens tekst heter det:
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•
•
•

det handler om det overordnete, og teknisk løsningsorientering og detaljeringsgrad er
av underordnet betydning.
kravene skal være ikke-prosjektspesifikke og relatert til samfunnsmål
(rammebetingelser).
antallet som analyseres må begrenses til slike som er spesielt relevante for
undersøkelsen av mulighetsrommet.

God praksis tilsier at kravkapitlet må være tilstrekkelig nøkternt slik at man fanger opp de
viktigste kravene som må stilles til konseptalternativene for at prosjektet skal bli vellykket.
Det en skal frem til er et mulighetsrom for hva som er aktuelle konseptuelle løsninger på et gitt
problem. Prinsippet er illustrert i figur 12 nedenfor. Dersom det er for stort kan det gi rom for
alternativer som ligger helt på utsiden av hva som er ønskelig eller realistisk. Et for stort budsjett,
for eksempel, kan tillate bygging av infrastruktur som det er ikke er et reelt behov for. Et for
trangt mulighetsrom styrt av tekniske spesifikasjoner kan utelukke fornuftige valg som kanskje er
rimeligere og gir mer nytte på sikt.

Mål

Krav

Krav

Det faglig
begrunnete

Det politisk
mulige

K2

K1

Krav

Krav

Mulighetsrom

K4

K3

Krav

Krav

Krav

K0

Krav

Behov

Figur 12 Veien til mulighetsrommet
Kravene benyttes til å sortere alternativene etter godhet på et tidlig tidspunkt. Viktigheten av
hvert krav tas hensyn til i vektingen når alternative konseptuelle løsninger skal rangeres. Når man
skal identifisere de viktigste kravene handler det på et overordnet nivå om å ta utgangspunkt i det
underliggende behovet, hvilke muligheter og restriksjoner en ser faglig og politisk, og om hva
som er målet med det hele. I prosjektet Nasjonal slepebåtberedskap hadde en tatt med krav om
de ansattes lønns- og arbeidsvilkår og slepebåtenes trekkraft og stabilitet. Men dette er nettopp
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eksempel på brukerrelaterte og tekniske krav, og er forhold som skal vurderes senere, etter at
man har foretatt det konseptuelle valget. I den etterfølgende alternativanalysen handler det om
overordnete forhold som at utslipp fra havarister skal reduseres, at tiden det vil ta å nå frem til
havarister er tilstrekkelig lav, etc. Dette er overordnede krav, som er målbare, som kan brukes til
å vurdere konseptenes godhet opp mot hverandre.
Konklusjonen på dette er at teksten i neste rammeavtale bør endres på dette punktet, og at man
bør bruke ordet «rammebetingelser» istedenfor «krav». Dette er fordi krav er et vanskelig og
bindende ord. Rammebetingelser dekker bedre hva en ønsker å utrede.

5.5 Mulighetsrommet
God praksis tilsier at mulighetsrommet skal utforskes slik at det beste konseptet kan komme
frem. Dette avhenger først og fremst av å sette mål og rammebetingelser (krav), som åpner for
interessante alternativer og samtidig avgrenser for alternativer som ikke kan aksepteres. Det
handler om å finne reelle og ulike løsninger som kan tilfredsstille det prosjektutløsende behovet.
Det er viktig at en kommer frem til ulike konseptuelle løsninger, og ikke forskjellige varianter av
det samme konseptet.
Det er store muligheter for å benytte systematikk i ulike sektorer av typen firetrinnsmetoden som
Statens vegvesen bruker. Det kan også være nyttig å benytte kreative metoder som
brainstorming, idedugnader og verksteder.
Men problemet stikker dypere enn til det metodiske. En tidligere studie påpeker at konseptvalget
i mange tilfeller ikke et resultat av en systemanalyse slik intensjonen er, men at de overordnete
føringene ofte er slik at alternative konsepter er utelukket i utgangspunktet (Samset m.fl. 2013).
En gjennomgang av mandatene som lå til grunn for arbeidet med KVUene viste at det lå sterke
føringer fra departementer som avgrenset hva som var mulig. Slike føringer er resultat av til dels
langvarige prosesser med planlegging og politisk avklaring, og vil være vanskelig å komme forbi.
I mange tilfeller indikerer selve tittelen i mandatet hva konseptvalget skal være, f.eks. i tilfellet
«Fremtidig kampflykapasitet» eller «Alnabru godsterminal». En fant at bare i noen få tilfeller var
bestillingen åpen i betydningen at alternativene ikke er spesifisert, men at en nøyer seg med å
angi overordnete krav som må tilfredsstilles av eventuelle konseptuelle løsninger. Hvis en utfører
en problemanalyse, som nevnt tidligere, gjerne før de satte mandatet for KVUen kunne dette ha
sikret bedre løsninger.

5.6 Alternativanalysen
En alternativanalyse skal inneholde et nullalternativ, som behandles med samme detaljeringsgrad
som de andre konseptene. Det burde også diskuteres hvor lenge en kan leve med nullalternativet.
Den bør også inneholde et nullpluss alternativ som omfatter eventuell oppgradering av
nullalternativet for at det skal være reelt.
Konseptene skal settes opp mot hverandre på en oversiktlig måte. De prissatte virkningene skal
beregnes kvantitativt så langt dette er mulig. De ikke-prissatte virkningene skal vurderes så langt
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dette lar seg gjøre, men her kan man benytte kvalitative mål, som plusser og minuser. Det er
viktig å foreta en samlet vurdering av hvert alternativ og rangere alternativene.
Det er typisk at de ikke-prissatte virkningene blandes sammen med mål og krav. Dette gjør det
uklart om det er lønnsomhet eller noe annet man vurderer. God praksis tilsier at når en har
identifisert et sett av virkninger og gjort en bedømmelse av dem enkeltvis, er neste trinn å
sammenstille dem, og forsøke å svare på om tiltakets ikke-prissatte virkninger samlet sett bidrar
til å styrke eller svekke lønnsomheten målt ved netto nåverdi. Det er ofte relevant å utføre
tilleggsanalyser av f. eks. måloppnåelse og fordelingsvirkninger for å gi best mulig
beslutningsgrunnlag. Disse må skilles fra den samfunnsøkonomiske vurderingen. Utreder kan
normalt ikke gi en samlet anbefaling basert på hele beslutningsgrunnlaget, uten å gjøre politiske
og normative avveininger. Dette burde overlates til beslutningstaker (Bull-Berg m.fl., 2016).

5.7 Generelle anbefalinger
Vi har også noen generelle anbefalinger:
1. Tidspunkt for KVU-arbeidet.
Det må være en forutsetning at utredningen gjennomføres på et tidlig tidspunkt. Spesielt
mulighetsstudien må komme på riktig tidspunkt i forhold til modenheten i prosjektene –
med andre ord tidlig nok.
2. Fjerne dårlige konsepter
Å fjerne dårlige konsepter på et tidlig tidspunkt bør være en prioritert oppgave, og bør
gjøres før den mer detaljerte utredningen og samfunnsøkonomiske analysen starter. Det
er svært vanskelig å snu prosesser som er kommet for langt. En selvstendig
problemanalyse vil være viktig i så måte.
3. Detaljeringsgraden
En omfattende analyse krever en viss grundighet, som innebærer at den ofte blir ganske
detaljert på enkelt punkter. Dette kan være nødvendig, men også en ulempe, for
eksempel gjennom at:


det virker tilslørende på helheten, fordi oppmerksomheten rettes mot detaljene,
og det overordnete blir vanskeligere å få tak i



utredningene blir for omfattende og blir derfor ikke skikkelig lest



utredningsarbeidet blir mer kostnads- og tidkrevende enn nødvendig

Et eksempel er at kravet til sikkerhet i kostnadsestimatet før KS1 gjør at
detaljeringsgraden i dokumentene blir høyere enn hva som er fornuftig på dette stadiet.
Men det er viktig at det er regjeringen som får velge ambisjonsnivå. Spørsmålet er om
dette er hensiktsmessig all den tid KVU/KS1 først og fremst skal identifisere og vurdere
ulike konsepter mot hverandre. Det en skal oppnå er først og fremst en systematisk
grovsiling av alternative konsepter med tanke på å fjerne de dårligste. Dette krever ikke
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presisjon, men det krever en grundighet og utstrakt bruk av referanseprosjekter. Dette er
en av årsakene til kostnadsøkninger mellom KS1 og KS2, etter KS1 blir prosjektet mer
detaljert og det fører til at kostnadene for prosjektet øker (Ulstein m.fl., 2015). Det er
derfor viktig å finne balansegangen i graden av detaljer som en KVU skal ha.
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