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Kort om saken
For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser skal statlige

investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner gjennomgå ekstern

kvalitetssikring før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget. KS2 for Tenk Tromsø er
nå i gang og i denne saken informeres det om innholdet i oppdraget, leveranser fra
prosjektet og videre framdrift.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Bakgrunn
KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:
1.

KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte

forprosjekt. For Tromsø ble det gjennomført KS1 på KVU Vegvalg Tromsø i

2011 av Dovre Group AS og TØI. Denne rapporten var med som et underlag for
regjeringens behandling av KVUen for transportsystemet i Tromsø.
2.

KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell

investeringsbeslutning i Stortinget.
og Møreforskning Molde.

Dette oppdraget er nå gitt til Metier OEC

Det var oppstartsmøte med konsulentgruppen, finansdepartementet,

samferdselsdepartementet, vegdirektoratet og prosjektet 8 august 2018. På dette møtet
presenterte prosjektet Tenk Tromsø, oppdragets innhold ble drøftet og
konsulentgruppen la fra foreløpig arbeids- og framdriftplan.
Oppdragets innhold:

Det skal foretas en kvalitetssikring av utbyggingstiltak og finansieringsplan etter mønster
for bypakker på KS2-nivå. Dette inkluderer:
•

En vurdering av trafikkgrunnlaget og de elementer i finansieringsplanen som er
relatert til trafikkgrunnlaget

•
•

En vurdering av finansieringsevnen for pakken

En vurdering av det totale kostnadsanslaget for hovedelementene i pakken
basert på gjeldende plangrunnlag

•
•

En vurdering av samlet usikkerhet, gjennomføringsplan og porteføljestyring

En overordnet vurdering av om Tenk Tromsø er i tråd med konseptvalget for
pakken

Foreløpig framdrift:

Utkast KS2 rapport planlegges lagt fram for oppdragsgiver oktober, leveranse ca. 1 nov.
Prosess:

Prosjektet skal levere underlag etter behov fra konsulentgruppen og også svare på
spørsmål, være tilgjengelig for informasjon og møter.
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Prosjektet har foreløpig levert:
-

Alt tilgjengelig grunnlagsmateriell og rapporter
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KVU, KS1 rapport og regjeringens beslutning

Transportnett Tromsø hovedrapport og alle delstrategier
Relevante lokale vedtak om bompenger
Byutredningen

Grunnlagsdokument om Tenk Tromsø
Trafikknotat

Oversikt portefølje 15 år (2018 kr)
Prosjektark for portefølje 15 år

Kostnadsvurderinger portefølje 15 år og underlag for disse
Kostnadsanslag der dette foreligger

Vi har i etterkant av leveransene fått flere spørsmål det ønskes svar på og tema det
ønskes mer utfyllende informasjon om, dette jobbes det nå for å svare ut. Det
planlegges for befaring/møte i Tromsø i september.
Vedlegg

Prosjektark portefølje ID 1-28 15 år
Oversikt portefølje 15 år (2018 kr)

