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1. Innledning
Samfunnsleveransen er å sikre vedtatte arealplaner og jernbanetekniske planer som juridisk og
teknisk grunnlag for bygging av jernbaneanlegg. Denne håndboken beskriver organisering og
gjennomføring av planfasen i UPB-prosessen (utredning-, plan- og byggeprosessen) fram til teknisk
detaljplan. Håndboka omfatter arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl), heretter omtalt som
offentlige planer og tilhørende tekniske hovedplaner. Arealplaner kan være både
kommunedelplaner og reguleringsplaner.
Håndboka kan benyttes av alle enheter som utarbeider hovedplaner eller offentlig planer eller en
kombinasjon av disse. Håndboka er en del av Bane NORs styringssystem og er ledende for
gjennomføring av offentlige planprosesser og tekniske hovedplaner. Det er anledning til å fravike
modellen, men avvikene og begrunnelsen for disse skal i så fall komme fram av
prosjektstyringsdokumentet som godkjennes av prosjekteier.
1.1. Mål
Håndboka skal sikre:
• enhetlig organisering og utførelse av planoppgaver i Bane NOR både for arealplanprosesser etter
plan- og bygningsloven og tekniske hovedplaner etter UPB-prosessen.
• intern medvirkning og kvalitetssikring av Bane NORs planoppgaver fra berørte fagmiljøer.
• ekstern medvirkning i Bane NORs arealplanprosesser fra berørte myndigheter og allmenhet,
blant annet for å sikre forankring av valgte løsninger.
• Effektive planprosesser innenfor definerte kostnadsrammer
1.2. Planfasen i Bane NORs prosjektmodell
Figuren nedenfor illustrerer de ulike fasene i Bane NORs prosjektmodell med tilhørende
beslutningspunkter. Blå piler illustrerer Bane NORs interne plansystem og beslutningspunkter.
Røde piler viser offentlig planprosess etter plan- og bygningsloven. Det går fram av modellen at
kopling mellom tekniske og offentlige planer kan tenkes på ulike måter, for eksempel kan hovedplan
knyttes til både kommunedelplan og reguleringsplan. Modellen kan i særskilte tilfeller fravikes,
dette besluttes i så fall av prosjekteier. Den delen av UPB-modellen som omtales i denne
håndboka, planfasen, er vist med klare farger.
Modellen forutsetter at utredningsfasen har definert et konsept med samfunnsmål,
prosjektutløsende behov, effektmål og resultatmål. Planfasen starter normalt med en bestilling med
utgangspunkt i en gjennomført utredning. Målene, som gjerne bygger på anbefaling fra utredninga,
skal defineres i bestilling av hovedplan og skal gi rammer for økonomi, framdrift og kvalitet.
Konseptet vil vanligvis vise infrastrukturen på et overordnet nivå, så som antall spor, funksjon i
banenettet, plassering av stasjoner og andre strekningsovergripende vurderinger. Hovedplaner
skal ha en vurdering av alternative løsninger innenfor disse rammene.
UPB-prosessen forutsetter at det utarbeides både tekniske hovedplaner som sikrer
samfunnsøkonomisk forsvarlige, tekniske løsninger og offentlige planer som sikrer tilgang til arealer.
Teknisk hovedplan vil gi en løsning som følges videre opp i teknisk detaljplan. Teknisk detaljplan
skal gi detaljerte tegninger og beskrivelser med plassering av alle funksjoner, installasjoner,
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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standarder og tekniske løsninger for alle fag. Detaljplanen vil også gi faseplaner og
gjennomføringsrekkefølge.

Figur 1 UPB prosessen, de delene som omtales i håndboka er framhevet med klarere farger.

1.3. Forhold mellom tekniske og offentlige planer
Prosjekter som inkluderer offentlige planer skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven
med tilhørende forskrifter og veiledere (se www.planlegging.no). Annet lovverk, f.eks.
kulturminneloven, naturmangfoldloven eller forurensningsloven, kan være relevant, men omtales
ikke spesielt i håndboka.
Prosjekter som inkluderer teknisk plan skal gjennomføres i henhold til Bane NORs prosessbaserte
styringssystem. Dokumenter av særlig betydning er:
• STY-603952 - Kravdokument for prosjekteierstyring i Bane NOR.
• STY-601738 - Håndbok for utrednings-, plan- og byggeprosjekter i Bane NOR.
• STY-601741 - Håndbok for prosjektarbeid i Bane NOR.
Skjematisk framstilling av planprosessen er vist innledningsvis i kapittel 5, se side 21.
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Figur 2: Figuren viser
hovedtrekkene i
organisering av prosjekter.
Blå farge viser de Bane
NORs deltakere, røde viser
eksterne deltakere.

2. Eierstyring
2.1. Prosjekteierstyring – planarbeidets organisasjon
Planprosesser i Bane NOR er normalt drevet med en prosjektorganisasjon på tre nivåer, men ulike
prosjekter kan ha noe ulik oppbygging. De tre nivåene defineres som prosjekteier, prosjektansvarlig
og prosjektleder/-gruppe. Prosjekteier, normalt leder av Infrastrukturdivisjonen, starter prosjekt og
godkjenner sluttrapport.
Prosjektansvarlig vil løpende følge prosessen med et særlig ansvar ved hver milepæl.
Prosjektansvarlig vil ofte ha en utførende prosjektansvarlig til støtte. Utførende prosjektansvarlig vil
være seksjonsleder for seksjonen som har ansvar for prosjektet. Prosjektråd kan bistå
prosjektansvarlig med faglige råd og har ansvar for kvalitetssikring innenfor sitt fagområde. Hvilke
faggrupper og deler av Bane NORs organisasjon som skal inn i prosjektrådet må vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
Prosjektleder leder en mindre gruppe som driver det daglige arbeidet, prosjektgruppa. Ofte vil mye
av oppgavene settes ut til konsulenter som i så fall rapporterer til prosjektleder. Uavhengig av om
prosjektet gjøres av konsulenter eller ikke vil det være behov for et fagråd med representanter for
ulike fagområder. Følgende fagområder vil normalt inngå i planlegginga: overbygning, signal,
underbygning, kontaktledning, lavspent, konstruksjon, tele, RAMS, SHA, samfunnsøkonomi, miljø,
arkitektur og landskapsarkitektur mm. I tillegg vil støttefunksjoner som kontraktsrådgiving og
dokumentkontroll inngå. Prosjektleder forutsettes å ha løpende kontakt med prosjektansvarlig eller
utførende prosjektansvarlig, særlig forutsettes godkjenning ved passering av milepæler.
2.2. Målstyring – rammer for planarbeid gitt i bestilling
Gjennomføringen av et prosjekt skal resultere i at ett eller flere gitte mål (samfunnsmål, effektmål,
resultatmål) oppnås. Mål oppgis i prosjektstyringsdokumentet.
2.3. Prosjektstyringsdokumentet
Etter at bestilling er mottatt, skal prosjektleder skrive et prosjektstyringsdokument (PSD). Det finnes
en egen mal for dette, STY-602134. Mål fra prosjektbestilling skal utdypes eller presiseres i
prosjektstyringsdokumentet, se veileder «Operasjonalisering av samfunnsmål, effektmål og
resultatmål» for mer informasjon.
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Hele prosessen fram til ferdig anlegg skal beskrives, men det skal legges vekt på førstkommende
fase, f.eks. hovedplan og regulering. Prosjektstyringsdokumentet skal beskrive prosjektets
leveranse, metodikk, prosess og framdrift og det skal vises en organisasjon av prosjektet. Sammen
med prosjektstyringsdokumentet skal det lages en framdriftsplan i Primavera, og det skal settes opp
et budsjett i Isy. Bestilling av ressurser, både interne personalressurser og ekstern konsulenthjelp,
skjer på bakgrunn av prosjektstyringsdokumentet. Prosjektstyringsdokumentet sendes på intern
høring gjennom saksrom før det vedtas/fastsettes av prosjekteier. Fastsatt
prosjektstyringsdokument arkiveres i saksrom.
2.4. Endringsstyring
Dersom det er behov for å endre forutsetninger for prosjektet etter vedtatt prosjektstyringsdokument
gjøres dette med endringsmeldinger. Endringsmeldinger kan initieres av både utførende enhet og
prosjekteier og benyttes ved endring av:
• Konsept
• Omfang
• Effektmål
• Sluttfrist
• Tiltakets kostnad
• Kostnadsendring planbudsjett > 50 000
Endringsmeldinger fremmes når behovet oppstår og korrespondansen skal foregå i saksrom. Mal
for endringsskjema skal benyttes, og underbygges med nødvendig dokumentasjon.
Endringsmelding som initieres av utførende enhet (prosjektansvarlig) skrives av prosjektleder.
Prosjektansvarlig skal involveres og er ansvarlig overfor prosjekteier for innholdet i meldingen.
Dersom endringen er utenfor prosjektansvarligs myndighet, fremmes endringsmelding for
prosjekteier med signert endringsmelding for godkjenning. Prosjekteiers avklaring gjøres så raskt
som mulig og normalt innen 3 uker.
Endringsmeldinger som initieres av prosjekteier sendes til prosjektansvarlig og prosjektleder.
Behandling av endringsmeldingen gjøres på samme måte som når over.
Godkjent prosjektstyringsdokument og evt. godkjente endringsmeldinger utgjør gjeldende
prosjektstyringsdokument. Når en endringsmelding er godkjent skal fremdrift og kostnader
oppdateres i neste månedsrapportering. Prosjektstyringsdokument skal normalt ikke oppdateres
ved endringer.
Behandling av endringer og endringsstyring med ansvar og myndighet for håndtering av endringer
fremkommer i STY-dokumentet «Kravdokument for prosjekteierstyring i Bane NOR». Ansvar og
myndighet skal også fremkomme i enhetens ansvars- og myndighetsmatrise (A/M-matrise).
Endringer skal loggføres i prosjektets endringslogg.
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Relevante Styringsdokumenter:
• STY-602948 Mal Endringsskjema/endringsmelding
• STY-602949 Mal endringslogg
2.5. Prosjektstyring
Prosjektstyringsstaben er retningsgivende for prosjektstyring (fremdrift/prosjektøkonomi) i hele Bane
NOR.
2.5.1. Fremdrift
Ved prosjektoppstart skal det utarbeides en fremdriftsplan fra oppstart av hovedplan (B2) og til
byggetiltaket er gjennomført og anlegget er tatt i bruk. Fremdriftsplanleggingen gjøres i Primavera
P6. Det er etablert en mal for dette som skal benyttes. Fremdriftsplanen utarbeides av prosjektleder
i samarbeid med prosjektstyrer og prosjektgruppa. Utskrift av fremdriftsplanen på nivå 2 skal inngå i
prosjektstyringsdokumentet, fremdriftsplan nivå 3 er vedlegg til dette og er målplan for prosjektet fra
prosjektstyringsdokumentet er godkjent.
Fremdriftsplanen oppdateres månedlig og inngår i prosjektets månedsrapportering.
Relevante Styringsdokumenter:
• STY-600249 - Instruks for fremdriftsplan i prosjekter
• STY-602140 - Anbefalt praksis for oppsett av fremdriftsplan – hovedplan
• Brukerveiledning Primavera (ikke egen STY)
• STY-601678 – Mal for PSD (Prosjektstyringsdokument)
2.5.2. Prosjektøkonomi
Ved prosjektoppstart skal det etableres budsjett for hele prosjektet til anlegget er ferdig til å tas i
bruk. Budsjettet skal fremkomme av prosjektbestillingen og er prosjektets styringsramme. Formell
styringsramme fastsettes ifm. godkjenning av hovedplan, dvs. B3 i UPB-prosessen. Budsjettet
etableres i ISY Prosjektøkonomi og det er etablert en ISY-mal som skal benyttes. Sluttresultatet av
dette er et periodisert likviditets- og kostnadsbudsjett iht. styringsrammen. Utskrifter fra ISY
Prosjektøkonomi skal inngå i PSD og er styringsunderlag fra PSD er godkjent.
Styringsunderlaget oppdateres månedlig som del av prosjektets månedsrapportering.
Relevante Styringsdokumenter:
• STY-600228 - Instruks for kostnadsstyring i prosjekter
• STY-600492 - Anbefalt praksis: PNS for prosjektgjennomføring
• STY-600497 - Mal for KTR-ark
• Brukerveiledning ISY Prosjektøkonomi (ikke egen STY)
2.5.3. Rapportering
Prosjektleder rapporterer månedlig i henhold til avtalte frister. Rapporteringen skal være
avviksbasert, det vil si at fokus legges på å forklare og å komme med tiltak mot avvik eller risiko for
avvik.
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Månedsrapporteringen for et prosjekt har flere formål:
• Vise fremdrift (produksjon), målt i forhold til prosjektets tidsplan (fremdriftsplan). Om avvik
forekommer skal avvik redegjøres og klare tiltak presenteres.
• Vise virkelig forbruk av kostnader (produsert verdi), målt i forhold til styringsramme
(kostnadsbudsjett). Om avvik forekommer skal avvik redegjøres for og tiltak presenteres.
• Vise likviditetsforbruk, målt i forhold til styringsramme (likviditetsbudsjett). Om avvik forekommer,
skal avvik redegjøres for og tiltak presenteres.
• Vise prognose for kostnad og likviditet, både for inneværende år (årsbudsjett) og totalt for
prosjektet.
• Vise mulige avvik i forhold til måloppnåelse.
• Vise om det er behov for å justere tidsplan, budsjett eller målsetninger for prosjektet.
• Vise hendelser og utfordringer forrige periode og neste periode.
• Kartlegge prosjektets risikobilde og definere tiltak ved behov.
• Kartlegge tekniske utfordringer som kan påvirke fremdrift og kostnad.
2.6. Kvalitet
Prosjektstyringsstaben er retningsgivende for kvalitetsstyring i hele Bane NOR.
2.6.1. Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyringen er beskrevet i Bane NORs styringssystem, som baserer seg på ISO 9001:2008
Systemer for kvalitetsstyring.
I tillegg kan det enkelte prosjekt definere spesifikke krav for kvalitetsstyring for eget prosjekt
gjennom PSD eller kvalitetsplan.
2.6.2. Avvikshåndtering
Når krav, enten planlagt eller ved feil, ikke oppfylles, skal avvik i fra krav håndteres og følges opp.
Krav kan grovt deles i eksterne krav og Bane NORs interne krav.
• De eksterne kravene er ofte hjemlet i lover og forskrifter. Unntak fra disse må behandles i
henhold til lovens og forskriftenes egne bestemmelser.
• Interne krav er å finne i styringssystemet og krav utarbeidet av prosjektet. Behandling av avvik
fra interne krav kan være beskrevet som en del av det interne kravet. Der hvor det ikke er
beskrevet, skal det søkes avvik/fravik hos den som eier kravet.
Avvik i fra teknisk regelverk søkes og behandles i henhold til ”Prosedyre for dispensasjon er fra
Teknisk regelverk” (finnes på startsiden for teknisk regelverk).
Alle avvik/fravik som er planlagt eller avdekket i prosjektet skal følges opp igjennom prosjektets
avvikslogg.
2.6.3. Kvalitetssikring og kontroll
Kvalitetssikring- og kontrollaktiviteter i prosjektet skal sikre at arbeidsprosessene følges og at
produkt er i henhold til krav, slik at prosjektet når de mål som er fastsatt. Krav til kvalitetssikring og kontroll er beskrevet i Bane NORs styringssystem. I tillegg kan prosjektet gjennom i sin
kvalitetsstyring beskrive spesifikk kvalitetssikring og -kontroller.
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Følgende kvalitetssikring- og kontrollaktiviteter vil normalt inngå i et prosjekt:
Sidemannskontroll (kontroll av del-leveranser): Formålet med kontroll av del-leveranser er å
avdekke feil og mangler i arbeid som har blitt utført i en aktivitet. Kontroll gjennomføres som en
”Sidemannskontroll”. Personen som utfører godkjenning kan ikke ha bidratt til å utføre arbeidet som
kontrolleres. For mange aktiviteter finnes det oppgavespesifikke sjekklister som skal fylles ut både
av forfatter og kontrollør i forbindelse med kontroll. For aktiviteter der det ikke er krav om sjekkliste,
innebærer kontrollen å sjekke at aktivitetsbeskrivelsen og/eller om malen er fulgt.
Oppstartskontroll, konseptkontroll og sluttkontroll: Disse kontrollene er viktige verktøy for at
prosjektleder skal ha kontroll på aktiviteter som skal gjøre i oppstartsfasen, underveis og i sluttfasen
av prosjektgjennomføringen. Kontrollene er utformet som sjekklister og det anbefales å ta i bruk
sjekklistene fra oppstart av prosjektet.
Godkjenning: For noen aktiviteter skal godkjenning utføres av personer med en spesiell
kompetanse. I disse tilfelle fungerer prosjektintern godkjenning som en ekstra teknisk kontroll i
tillegg til sidemannskontrollen. I disse tilfellene skal det også brukes en generell sjekkliste for
godkjenningen. Personen som utfører godkjenning kan ikke ha bidratt til å utføre arbeidet som
kontrolleres. For aktiviteter hvor det ikke kreves spesiell kompetanse, innebærer Godkjenning at
prosjektleder aksepterer resultatene fra (sidemanns) kontrollen og godkjenner det som er produsert
for bruk i prosjektet.
Bruk av prosjektråd er beskrevet STY-603952 - Kravdokument for prosjekteierstyring i Bane NOR.
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3. Planlegging etter plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven (pbl) gir det formelle grunnlaget for jernbaneplanlegging. Kommunene er
planmyndighet og skal vedta en kommuneplan som viser all arealbruk og vern, blant annet viktige
samferdselsområder. Kommunene vedtar også reguleringsplaner. Bane NOR er gitt anledning til å
utarbeide og fremme forslag til arealplaner for jernbaneprosjekter etter pbl §§ 3-2 og 3-7, men
etaten har ikke myndighet til å vedta slike planer. Plan- og bygningsloven åpner også for statlige
reguleringsplaner.
Noen mindre tekniske tiltak innenfor jernbanens egne areal vil sjelden utløse krav om offentlig
planprosess. Dette må avklares med aktuell vertskommune før arbeid igangsettes. Dette kan være
enkle tiltak, der noen fordrer byggesøknad, andre ikke. Eksempelvis plattformforlengelse,
kabelgrøfter, sporendringer, dreneringstiltak, masseutskifting og internvegsystem. Plan- og
bygningslovens krav, f.eks. til universell utforming, vil gjelde selv om det ikke er krav om plan.
Før oppstart av planprosesser skal det arrangeres møte med planmyndighet (vertskommune) for å
avklare planområde, planinnhold, plantype, forholdet til Forskrift om Konsekvensutredninger (FOR2014-12-19-1726) samt rolle- og ansvarsfordeling i ulike faser av planprosessen. Dette møtet
holdes normalt før prosjektstyringsdokumentet fastsettes.
Det til enhver tids gjeldende nasjonale føringer på alt planarbeid etter plan og bygningsloven finnes
på www.planlegging.no, plan- og bygningsloven med forskrifter og annet lovverk på
www.lovdata.no. Det henvises også til veileder for nasjonale jernbaneinteresser i
arealplanleggingen.
3.1. Generelle bestemmelser
Plan- og bygningsloven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale planer og skal
«sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter». Bane
NOR har ansvar for å legge til rette for medvirkning for egne planforslag. Dette betyr at berørte
parter skal få anledning til å uttale seg om planenes utforming helt fra innledende fase i prosjektet.
Videre stilles det krav til at universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen.
Alle planforslag utarbeides med et plankart med tilhørende bestemmelser og de skal ha en
beskrivelse (planbeskrivelse) av planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold
til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal risiko og sårbarhet analyseres.
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) skal vise forhold som har betydning for om arealet er
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Selv om lovverket åpner for statlig vedtak av planer, vedtas arealplaner normalt av kommunestyret.
Kommunene har ikke anledning til å kreve gebyr for plan- eller byggesak fra Bane NOR.
3.2. Medvirkning
Plan- og bygningsloven stiller et generelt krav om medvirkning, og det er konkretisert noen
elementer som skal inngå. For alle plantyper skal det varsles oppstart av planarbeid. Varselet skal
si noe om planens hensikt og planområdets avgrensing og skal gi mulighet for allmenheten til å
komme med innspill til planen. Når et forslag til plan er utarbeidet skal dette sendes kommunen
som legger det ut til offentlig ettersyn med minimum seks ukers frist for å komme med innspill.
Oppstartsvarsel er Bane NORs ansvar, mens det normalt er kommunen som legger planer ut til
ettersyn. Ved begge anledninger vil det være naturlig å vurdere hvordan medvirkning best kan skje.
Åpne møter, pressedekning, informasjonsstands og annet er mulige former.
3.3. Kommuneplan og kommunedelplan
Alle kommuner skal ha «en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel.» Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Arealdelen skal vise arealformål, blant annet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med
underformål som kollektivnett, kollektivknutepunkt og traseer for teknisk infrastruktur.
Kommuneplanen utarbeides og vedtas av kommunen selv. I tillegg kan det utarbeides
kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Denne har samme
oppbygging som kommuneplanens arealdel. Lovverket stiller ikke krav til at det skal lages
kommunedelplaner, dersom det gjøres behandles disse etter bestemmelsene om kommuneplan.
Kommunedelplaner er juridisk sett en kommuneplan og omtales i plan- og bygningslovens kapittel
11.
En kommunedelplan (KDP) er en overordnet plan som fortrinnsvis utarbeides for å kunne velge
mellom alternative løsninger, som regel knyttet til større prosjekt. Dette kan være aktuelt dersom
det er tale om ulike traseer, stasjonsplasseringer eller alternativer som på annen måte er ulike vil gi
helt ulike virkninger for samfunn og miljø. Hensikten med en overordnet plan er å kunne avveie de
ulike alternativer med konsekvenser mot hverandre og prinsipielt avklare valg for videre planarbeid.
En vedtatt kommunedelplan gir ikke juridisk grunnlag for grunnerverv og utbygging, men hindrer at
aktuelle areal tas i bruk til annet formål.
3.4. Reguleringsplaner
Plan- og bygningsloven krever reguleringsplan for alle større bygge- og anleggstiltak. Nye
jernbaneanlegg vil normalt omfattes av dette. Regulering gir juridisk grunnlag for erverv av grunn,
om nødvendig gjennom ekspropriasjon. Jernbaneanlegg er fritatt fra krav om byggetillatelse i
byggesaksforskriften «så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan», og vedtatt
plan gir rett til utbygging av et tiltak. Reguleringsplaner skal normalt lages over alt der tiltak er
aktuelle og grunnen ikke allerede er regulert til jernbaneformål, også om kommuneplan eller
kommunedelplan setter av areal for jernbane. Vertskommunen avklarer behov for, type og omfang
av regulering i samråd med Bane NOR. Reguleringsplaner omtales i pbl. kapittel 12.
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3.4.1. Områderegulering
Områderegulering er en mer overordnet reguleringsplantype som gjerne omfatter et større område.
Plantypen benyttes for å avklare arealbruk på et lavere detaljnivå, eventuelt for å løse enkelte
spørsmål detaljert, andre mer skjematisk. For hele eller deler av områdereguleringen kan det
stilles plankrav til detaljregulering. Normalt er det kommunen som utarbeider områderegulering,
ikke Bane NOR.
3.4.2. Detaljregulering
Bane NORs byggetiltak skal normalt reguleres som detaljregulering. En reguleringsplan skal bestå
av et plankart, bestemmelser knyttet til kartet og en planbeskrivelse som gir forståelse av kart og
bestemmelser. Detaljregulering sikrer nødvendig areal og viser i grove trekk hvordan tiltaket skal
bygges. Beskrivelsen vil redegjøre for virkninger av planen, også der det ikke er krav om
konsekvensutredning. Det er lite skille i utforming av detaljregulering og områderegulering og det er
derfor mulig å la detaljregulering inngå som en del av en områdereguleringsplan.
Reguleringsplanen bør ikke detaljeres mer enn det som er nødvendig. Endringer i reguleringsplaner
som følge av senere detaljprosjekteringer, er tidkrevende.
Ofte er beslutninger om trasé, utforming og standard gjort på et overordnet nivå, og
reguleringsplaner en detaljering av disse. Om det fremmes en reguleringsplan uten at det foreligger
en vedtatt overordnet plan (KDP eller områderegulering) må det gjennomføres
oversiktsplanvurderinger i forbindelse med reguleringsplanprosessen, noe som kan gi krav om
konsekvensutredning.
Et viktig grunnlag for reguleringsplanarbeidet er registreringer og analyser. Disse registreringene vil
delvis overlappe arbeid som gjøres i forbindelse med teknisk hovedplan. For eksempel vil
grunnundersøkelser ha stor økonomisk betydning for realisering av tiltaket, men vil også være
grunnlag for vurdering av risiko og sårbarhet. Typiske tema som kreves belyst i forbindelse med
regulering er
• registrering av rødliste og svartliste arter og vurdering av påvirkning på sårbar natur
• registrering av kulturminner og vurdering av påvirkning på kulturlandskap
• vurdering av støy, gjerne i form av støysonekart
Listen er ikke uttømmende. Hvilke forhold som skal kartlegges vil variere med stedlige forhold og
må avklares med vertskommunen i forkant av planarbeidet.
En detaljert plan gir mulighet for fritak for søknadsplikt etter pbl. kapittel 20. På den annen side kan
detaljering utløse behov for å gjennomføre (mindre) endringer i reguleringsplan, også etter at
byggingen har startet. Et moment her er hvorvidt det tekniske grunnlaget er tilstrekkelig for en
detaljert nok reguleringsplan. Det vises til temaveileder HO-1/2005, DIBK, Jernbaneanlegg og
byggesak.
https://www.dibk.no/globalassets/byggeregler/tidligere_regelverk/eldre_temaveiledere_og_rundskriv
/2005ho-1-jernbaneanlegg-og-byggjesak.pdf
3.5. Planprogram og konsekvensutredning
Plan- og bygningslovens § 4-1 stiller krav om planprogram for kommuneplaner og for
reguleringsplaner som kan få «vesentlige virkninger for miljø og samfunn». I «forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven er det presisert hvilke planer som
anses å ha vesentlige virkninger. For jernbanetiltak kreves konsekvensutredning dersom tiltaket
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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har investeringskostnader på mer enn 500 millioner kroner. Det kan også være andre forhold som
gjør at en plan må konsekvensutredes. Konsekvensutredning og planprogram vil normalt henge
sammen. Planmyndighet (vertskommune) avgjør om tiltaket krever konsekvensutredning.
Dersom det lages en kommunedelplan vil kravet om konsekvensutredning slå inn her. Dersom det
lages reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan, må det lages planprogram og
konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanarbeidet. Konsekvensutredning er ikke
pliktig der det er gjort utredning på høyere plannivå.
Planprogrammet skal særlig styre planprosessen. Planprogrammet skal gjøre rede for «formålet
med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger».
Dersom det er krav om planprogram skal dette utarbeides som ledd i varsling av planoppstart.
Planprogrammets hensikt er å beskrive planprosessen. Det skal gjøre rede for tiltaket, fastsette
nødvendige utredninger og opplegg for medvirkning. Ofte vil det finnes ulike alternativ som
vurderes, og disse skal beskrives i planprogrammet. Planprogram legges ut på høring sammen
med varsel om oppstart. Kommunen fastsetter planprogram.
Alternativene som skisseres i et planprogram vil danne grunnlag for konsekvensutredning.
Konsekvensutredning vil sammenlikne alternativene og gi en vurdering av dem. Bane NOR har
ikke egne styringsdokumenter for konsekvensutredning, men Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser kan brukes med nødvendige tilpassinger. En konsekvensutredning vil kunne
brukes som en siling av alternativ. Dokumentet skal følge planforslaget ved innsending til
kommunen og utleggelse til offentlig ettersyn.
Dersom det ikke er utarbeidet en kommunedelplan kan planprogram skissere alternativ,
konsekvensutredning gi en vurdering av disse med anbefaling og reguleringsplanen gi det juridiske
grunnlaget for videre planlegging og bygging av det anbefalte alternativet. Et slikt løp kan være en
mer effektiv prosess enn om det først lages kommunedelplan, så reguleringsplan.
3.6. Statlig overtagelse av planoppgaver
Plan- og bygningsloven åpner for overføring av planforberedelse til samferdselsmyndighet med
ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 3-7, tredje ledd) eller statlig vedtak
av arealplaner (§ 6-4). Med statlig planforberedelse menes utarbeiding av planforslag, herunder
utlegging av plan til høring. Bane NOR har med andre ord anledning til å gå inn i kommunens sted
og gjennomføre deler av prosessen, men det er forutsatt at dette skjer i samråd med kommunen.
Planforberedelse etter § 3-7, tredje ledd kan være aktuelt dersom kommunene mangler ressurser
eller det er ønske om samordning over kommunegrenser. Hjemmelen i § 3-7, tredje ledd står på
egne bein, og er ikke avhengig av enighet med kommunen eller avgjørelse i departementet som
nevnt i § 3-7, andre ledd. Det er viktig å kunne dokumentere at samråd med kommunen er
gjennomført, dersom Bane NOR vil legge planforslag ut til offentlig ettersyn uten å ha kommet til
enighet med kommunen om dette.
Selv om Bane NOR legger planen ut til ettersyn vil det være kommunestyret som vedtar planen.
Vedtak av statlig plan skjer av departementet. Statlig plan benyttes sjelden, og håndboka går ikke
nærmere inn på denne prosessen.
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4. Teknisk hovedplan
4.1. Teknisk dokumentstyring
Prosjektstyringsstaben er retningsgivende for teknisk dokumentstyring i hele Bane NOR.
Prosjektet skal utøve dokumenthåndtering basert på Bane NORs Instruks for Dokumentstyring i
Prosjekter (STY-600218). Figuren under gir en kortfattet oversikt over dokumenttyper,
prosessområder, applikasjoner som skal benyttes ifm de ulike dokumenttypene, samt ansvar knyttet
til prosessområdene.
Prosjektspesifikk dokumenthåndteringsprosedyre (STY-602913) skal sikre at Bane NOR som
byggherre og prosjektets eksterne leverandører har felles omforente rutiner for håndtering, lagring
og utveksling av dokumentasjon i prosjektet.
Hensikten med prosedyren er å sikre ensartede regler for utforming, nummerering, godkjenning,
arkivering, forsendelse og overlevering av offisielle prosjektdokumenter i prosjekter.
Dokumentet stiller krav til hvordan prosjektet og eksterne leverandører skal utarbeide og håndtere
administrativ og teknisk dokumentasjon. Kravene er basert på JBVs Tekniske regelverk og JBVs
styringssystem.
Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av prosedyren er prosjektets dokumentstyringsleder i
JBV, mens ansvaret for godkjenningen ligger hos prosjektets prosjektleder i JBV.

Figur 3 Helhetlig oversikt over dokumentstyring i prosjekter

4.2. Kontrakt og anskaffelser
Styringsstaben er retningsgivende for markeds- og leverandørkontakt i hele Bane NOR.
Ved utarbeidelsen av PSD skal prosjektet også utarbeide en kontraktstrategi (STY-600267) (en
oversikt over hvilke kontrakter (avtaler) prosjektet planlegger å inngå). Ved planlegging av hver
enkelt kontrakt skal det utarbeides en anskaffelsesstrategi (STY-600266). Kontraktene og
inngåelse (anskaffelsen) av kontraktene skal være i samsvar med Styringssystemet.
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4.3. SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
Styringsstaben er retningsgivende for SHA i hele Bane NOR.
Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherreforskriften har gjennom hele bygge- eller
anleggsprosessen for å sikre at SHA på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherrens
hovedplikt er å sørge for at dette skal skje gjennom planlegging, organisering og oppfølging av
prosjektet.
Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta SHA ved:
• arkitektoniske, tekniske eller organisatoriske valg
• å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning
• å avsette tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av arbeidsoppgavene
Under utførelse skal byggherre ivareta hensynet til SHA ved koordinering av virksomhetenes arbeid
på bygge- eller anleggsplassen.
SHA Håndboken (STY- 601652) beskriver hvordan Bane NOR skal ivareta krav gitt i
Byggherreforskriften. Risikovurderinger skal i tillegg følge krav i sikkerhetshåndboken og NS 5814.
4th4th RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety)
Styringsstaben er retningsgivende for RAMS i hele Bane NOR.
Jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-1 (Generelle krav til jernbaneinfrastruktur) stiller krav om at “ved
bygging av jernbaneinfrastruktur” skal prosess-standarden EN 50126 (1999) benyttes (2). EN 50126
krever at prosjektene skal etablere en risikobasert modell for å håndtere tilfeldige feil og for å
redusere sannsynligheten for at systematiske feil oppstår i prosjektgjennomføringen og ferdig
system.
Håndbok for RAMS (3) beskriver og operasjonaliserer denne prosessen knyttet til de ulike fasene i
et prosjekt. RAMS aktivitetene for hovedplan er innarbeidet i arbeidsprosessen i kapittel 3. Ved
oppstart av planfasen skal det etableres en RAMS-implementeringsplan som beskriver prosjektets
organisering av RAMS-arbeidet. Denne planen skal ligge som vedlegg til prosjektets PSD.
For RAMS aktiviteter knyttet til utredning og detaljplan se prosesskart for RAMS i Håndbok for
RAMS (3). Risikovurderinger skal i tillegg følge krav i sikkerhetshåndboken og NS 5814.
4.5. Miljøstyring
Styringsstab Infrastruktur er retningsgivende for ytre miljø.
Med referanse i Internkontrollforskriften stiller Bane NOR krav til systematisk oppfølging av ytre
miljø i alle faser av prosjektets livsløp. Miljøstyring skal bygges inn i øvrig kvalitetsstyringssystem for
prosjekter og følge anerkjente prinsipper for arbeid med miljøstyring (ISO 14001 eller tilsvarende).
Tiltak og handlingsplaner om miljø skal være risikobasert, dvs. utledes av risikovurderinger og
miljøkonsekvensanalyser/-utredninger.
Bane NORs krav til arbeid med ytre miljø er nedfelt i dokumentsamlingen “Håndbok for miljø”, med
overordnede retningslinjer om miljøstyring «Miljøstyring i Bane NOR” (STY-603046).
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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4.6. Estimering og usikkerhetsanalyser
Styringsstab under Utbyggingsdirektør er retningsgivende for estimering og usikkerhetsanalyser i
hele Bane NOR.
Et viktig element i beslutningsprosessen, er prosjektets totale kostnader. For at hele kostnadsbildet
skal bli kjent må det først utarbeides et basisestimat som deretter danner grunnlaget for en
usikkerhetsanalyse. Som et resultat av usikkerhetsanalysen beregnes prosjektets forventete
kostnad og styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) kan fastsettes.
4.6.1. Estimering
Prosjektet er selv ansvarlig for at det utarbeides et basisestimat. Dette skal utarbeides etter Bane
NORs metode for estimering. Basisestimatet kvalitetssikres av styringsstaben før det gjøres et
avrop på rammeavtale for gjennomføring av usikkerhetsanalyse. Det blir ikke utført avrop før etter
estimatet har tilfredsstillende kvalitet. For store og eller kompliserte prosjekter anbefales det tett
dialog mellom styringsstaben og prosjektet for å sikre at estimatet oppnår tilfredsstillende kvalitet,
og unngå at det tar unødvendig lang tid fra estimatet er utarbeidet til det kan gjennomføres en
usikkerhetsanalyse.
Relevante Styringsdokumenter:
• STY-600466 Håndbok for estimering av kostnader for investeringstiltak
• STY-600500 Mal for kostnadsestimering
• STY-600494 Mal for dokumentasjon av kostnadsestimat
4.6.2. Usikkerhetsanalyse
Etter at basisestimatet er kvalitetssikret, gjennomføres det en usikkerhetsanalyse av relevante
alternativ(er). Bane NOR har rammeavtale med fem leverandører av usikkerhetsanalyser. En
usikkerhetsanalyse er en gruppeprosess med 6-15 deltagere over 1-4 dager. Prosessen
identifiserer usikkerheter som kan påvirke prosjektets totale kostnader (forventet kostnad, P50 og
P85). Resultatene fra analysen presenteres i en rapport som tar 2-4 uker å produsere.
Relevante Styringsdokumenter:
• STY-603043 Instruks for gjennomføring av usikkerhetsanalyser
• STY-603044 Anbefalt praksis for gjennomføring av usikkerhetsanalyser
• STY-603045 Mal for hendelsesregister for usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser.
4.6.3. Usikkerhetsstyring
Usikkerhetsstyringen skal være en kontinuerlig prosess gjennom prosjektforløpet. Kritiske
suksessfaktorer skal indentifiseres og det skal opprettes et usikkerhetsregister der alle muligheter
og risikoer i prosjektet registreres. De ulike muligheter og risikoer skal løpende vurderes og det skal
settes et tiltak for hvert emne. Se instruks for usikkerhetsstyring av prosjekter (STY-600568).
Usikkerhet som påvirker tiltaket og prosjektgjennomføringen skal loggføres, vurderes i usikkerhetsanalysen og overføres til neste planfase dersom prosjektet ikke kan eliminere usikkerheten i løpet
av planarbeidet.
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Usikkerhetsstyringen har tette grensesnitt mot kvalitetsstyring som i samspill vil sikre at prosjektet
leverer en robust løsning med akseptabel usikkerhet knyttet til kostnad og fremdrift til neste
planfase
4.7. Samfunnsøkonomi
Jernbanedirektoratet er retningsgivende for samfunnsøkonomiske analyser. Krav til å gjennomføre
samfunnsøkonomiske analyser er forankret i Utredningsinstruksen. Det skal «i nødvendig
utstrekning utarbeides grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser».
I henhold til Bane NORs UPB-prosess kan omfanget av analysen tilpasses prosjektets plannivå,
størrelse, kompleksitet og konfliktgrad. Analysen skal dokumenteres og være etterprøvbar. I følge
UPB-prosessen skal eventuelle regneark arkiveres.
Relevante styringsdokumenter:
• STY-601703 Metodehåndboken «Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen» (2015), med
vedlegg

5. Prosjektgjennomføring
Dette kapittelet beskriver arbeidsprosessen for prosjektgjennomføringen. I dette inngår beskrivelser
av hvordan aktiviteter skal gjennomføres og avhengigheter mellom aktivitetene.
5.1. Arbeidsprosess - aktiviteter for teknisk hovedplan og offentlig planprosess
Aktivitetene for gjennomføring av et prosjekt er organisert i en prosess som beskriver og viser
prosjektets utvikling gjennom ulike faser og aktiviteter.
Prosessflyten viser hvilke aktiviteter som normalt skal gjennomføres ved utarbeidelse av tekniske
hovedplaner og offentlige planprosesser. Aktivitetene er vist sekvensielt, men en aktivitet kan starte
før den foregående er avsluttet, men bør ikke avsluttes før den foregående aktivitet er avsluttet. Se
Figur 4 Sekvensiell prosessflyt. Aktivitetene for teknisk hovedplan og offentlige planprosesser er
vist i tidsmessig avhengighet til hverandre.
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Figur 4 Sekvensiell
prosessflyt

Prosessflytfigurene i Figur 5 består av røde og blå aktivitetsbokser. De blå boksene omhandler
aktiviteter ved teknisk plan, mens de røde boksene omhandler aktiviteter ved offentlig plan. De to
prosessene skjer i gjensidig avhengighet, og det er derfor sannsynlig påvirkning mellom prosessene
ut over det skjemaet viser.
Milepæler i prosjektgjennomføringen er illustrert ved romber og knyttes til aktuelle aktivitetsbokser.
Milepæler er Bane NORs interne. Flere viktige vedtak, som utlegging til offentlig ettersyn og høring
og vedtak av arealplaner, gjøres av kommunen. Milepælene ligger i disse tilfellene i forkant og
markerer Bane NORs innspill til kommunen.
Flytskjemaet, figur 5, viser den ordinære prosessen for hvordan offentlige planer ses sammen med
ulike alternativ som vurderes og hvor usikkerhet rundt arealplaner gjør at det er behov for en større
intern prosess som grunnlag for det formelle planarbeidet.
Aktivitetene knyttet til prosessflyten er beskrevet i tabeller vist under. Hver tabell har en ID og en
tittel som er knyttet til boksene i prosessflytdiagrammet. Tabellen beskriver formålet med aktiviteten,
hvordan den normalt skal gjennomføres og hva som vil være forutsetninger for og resultat av
aktiviteten. Videre beskrives hvilken enhet eller funksjon som normalt er ansvarlig enhet, er
ansvarlig for utførelse, hvem som utfører og hvem som skal involveres.
Mal for fremdriftsplan i Primavera har referanse til relevante ID`er i prosessflyten.
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Tabell 1Aktivitetsbeskrivelse
ID:

Tittel

Formål:
Beskrivelse:
Inn

Forutsetninger/innmating til denne aktiviteten

Ut

Resultater/utmating fra denne aktiviteten

Ans. enhet:
Involveres:

Ans. utførelse:
Parter som skal involveres. I den offentlige Utfører:
planprosessen skilles det på intern og
ekstern involvering.
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Figur 5: Prosessflyt, offentlig plan og teknisk hovedplan.
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Figur 6: Prosessflyt, offentlig plan og
teknisk hovedplan, alternativ prosess
for større prosjekt. Aktivitetene følger
nummerering som i figur 5.
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5.2. Fase 1 - Organiseringsfasen
Dette kapittelet beskriver aktiviteter for planlegging og organisering av et prosjekt. Valg av
planprosess er blant annet viktig for videre føringer for prosjektet. Under planlegging av prosjektet
bør det benyttes erfaringer fra tidligere gjennomførte prosjekter. For relevante aktiviteter knyttet til
signalprosessen, se figur 9.
Gjennomfør oppstartsmøte for de aktivitetene hvor det er hensiktsmessig iht. vedlegg 1 og lagre
dokumentasjon i henhold til dokumenteringsprosedyre. Fasen avsluttes med en milepæl som
fastsetter prosjektstyringsdokument. Prosjektstyringsdokumentet skal blant annet beskrive hva
slags offentlig plantype (kommunedelplan eller regulering, eventuelt med konsekvensutredning)
som er aktuell og hensikten med planarbeidet

1.1

Mottak av bestilling

Formål:

Mottakelse og registrering av prosjektbestilling, kontrollere og avklare innhold og
tildele prosjektleder

Beskrivelse:

Bane NOR får prosjektbestilling fra Jernbanedirektoratet (evt. andre enheter i
Bane NOR) for signering gjennom avtale K03. Prosjekteiers stab har dialog med
aktuell Styringsstaben til administrerende direktør for avklaringer av bestillingen.
Signert prosjektbestilling går videre til prosjekteier og videre til berørt enhet i
divisjonen.
Prosjektansvarlig tildeler prosjektleder og prosjektleder oppretter prosjekt i
saksrom og prosjektrom.
Prosjektleder tildeles nødvendig mandat iht. Håndbok for økonomi vedlegg 1
budsjettdisponeringsmyndighet (STY-601783).
Motta og kontroller prosjektbestilling iht. Sjekkliste til håndbok for offentlige
planer og teknisk hovedplan i ansvarlig enhet (STY-602142). Ved
prosjektbestilling som er uklar, må det gjøres avklaringer med Prosjekteier og
Styringsstaben. Involver andre enheter der det er relevant.
Identifiser informasjon og tidligere planarbeid (strategier, utredninger,
utviklingsplaner og lignende).

Inn

Prosjektbestilling og budsjett

Ut

Prosjektbestilling kontrollert og godkjent, prosjektleder tildelt

Ans. enhet:

Styringsstab

Ans. utførelse: Prosjektansvarlig

Involveres:

Prosjekteier, styringsstab hos
prosjekteier

Utfører:
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1.2

Avklaringsmøte

Formål:

Involvere fagmiljøer, finne kjernen i oppgaven, sentrale utfordringer og kritiske
suksessfaktorer

Beskrivelse:

Prosjektleder sender invitasjon til relevante seksjonsledere til møtet.
Bestilling presenteres, enten av styringsstab eller prosjekteier. Prosjektleder
legger fram bakgrunnsinformasjon om stedet og grensesnitt mot andre
prosjekter som kan tenkes å ha innflytelse på rammer eller løsning.
Representanter for aktuelle faggrupper gir en kort gjennomgang av sentrale
utfordringer prosjektet må løse, og supplerer informasjon om grensesnitt mot
andre prosjekt. Om det er aktiviteter eller fagområder som ikke er del av
prosjektet, bør det også komme fram.
Det gjennomføres en enkel interessentanalyse som munner ut i en beskrivelse
av involvering og roller i prosjektet. Denne skal ligge til grunn for beskrivelse av
ressursbehov i PSD.
Møtet er ikke ment som ressurstildeling, men skal avdekke sentrale utfordringer i
prosjektet.

Inn

Prosjektbestilling

Ut

Grunnlag for PSD og tilbakemelding til styringsstab til prosjekteier

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse: Prosjektleder

Involveres:

Berørte faggrupper, bestiller.

Utfører:
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A.1

Informasjonsmøte med kommunen

Formål:

Avklare med kommunen om det er behov for kommunedelplan eller
reguleringsplan. Drøfte med kommunen hvordan planen bør utformes og
planprosessen gjennomføres.

Beskrivelse:

Er det behov for regulering, plikter vi å legge planspørsmålet fram for
planmyndigheten i møte så tidlig som mulig (PBL § 12). Undersøk om
kommunen godtar uformelle informasjonsmøter. Noen bykommuner krever
formell møtesøknad med dokumentasjon og mange ukers behandlingstid før
formelt oppstartmøte kan holdes.
I informasjonsmøtet presenteres tiltaket, gjerne med en illustrasjon. Der det er
aktuelt legges det fram ulike alternativ. Legg et forslag til plangrense fram for
vurdering.
Drøft planprosessen og hvilke interessenter som finnes. Avklar hva
kommunen oppfatter som utfordringer.
Vurder om tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter KU-forskriften.
Kommunedelplaner og tiltak på jernbanenettet med kostnadsramme over 500
millioner kroner skal alltid konsekvensutredes.

Inn

Prosjektbestilling, relevante offentlige planer, øvrige eksterne og interne
styrende dokumenter

Ut

Felles forståelse av planprosess og oppgavefordeling med kommunen som
grunnlag for å utarbeide PSD

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Intern
involvering

Forvaltningsmyndighet i
Bane NOR

Utfører:

Prosjektleder

Ekstern involv.

Planmyndighet

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Styringssystem
Retningslinje

Håndbok for offentlig plan og teknisk hovedplan

STY-600937

Dokumentansvarlig: Herfindal, Bjørg Hilde
Godkjent av: Herfindal, Bjørg Hilde

Rev.: 009
08.02.2017
Side: 25 av 51

1.3

Prosjektstyringsdokument (PSD)

Formål:

Etablere prosjektsstyringsdokument og planlegge gjennomføringen av prosjektet

Beskrivelse: Høringsutkast til prosjektstyringsdokument (PSD) skal utarbeides etter at
prosjektbestilling er tildelt og kontrollert. Prosjekteier godkjenner PSD. Senere
oppdateringer av PSD godkjennes av prosjektansvarlig. Ferdig signert PSD og
eventuelle endringsmeldinger er styrende for prosjektet.
Utarbeid PSD i iht. Mal for prosjektstyringsdokument (PSD) (STY-601678).
Utarbeid fremdriftsplan iht. mal i Primavera (STY-602140). Denne inngår i PSD.
Etabler budsjett for prosjektet iht. PNS for prosjektgjennomføring (STY-600492). .
Utskrifter fra ISY inngår i PSD.
Vurder hvilke interessenter som finnes for planarbeidet i en interessentanalyse.
Vurder prosjektorganisering i henhold til Håndbok for prosjektarbeid i Bane NOR
(STY-601741).
PSD sendes på høring til relevante enheter, se «involveres» under. Forslag til
prosjektstyringsdokument legges fram for styringsstab til prosjekteier for nærmere
avklaringer. Prosjektansvarlig gir anbefaling til prosjekteier som godkjenner
dokumentet.
Etter godkjenning meldes det inn behov for signalressurser via skjema «Bestilling av
personalressurser fra Signaltjenester» (STY-601990) og behov til
kapasitetsseksjonen
http://arbeidsrom/enhetsrom/kapasitet/Lists/Behovsinnmelding/Item/newifs.aspx.
Send mail til aktuelle enhetsledere for øvrige fag for tildeling av ressurser.
Etabler prosjektorganisasjon med relevante fagområder, jf. kap. 1.2, side 6.
Inn

Godkjent prosjektbestilling, strategier, overordnede planer, nasjonal transportplan,
handlingsprogram etc.

Ut

Godkjent PSD med vedlegg

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektansvarlig

Involveres:

Trafikk, Område, Forvaltningsmyndigheten i
Bane NOR, prosjektstyrer, fagråd og
prosjekteier

Utfører:

Prosjektleder

M1

Første milepæl - fastsetting av prosjektstyringsdokument

Prosjektstyringsdokument gir rammene for prosjektet. Dokumentet fastsettes av prosjekteier etter
råd fra prosjektansvarlig.
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5.3. Fase 2 Oppstartsfasen
Kapittelet beskriver aktiviteter for oppstart etter at prosjektet er organisert. Viktige aktiviteter er
ekstern organisering og avgrensing av tiltaket som kan legges til grunn for varsel om oppstart av
planarbeid.
Dersom den offentlige planprosessen omfatter mange eller svært ulike alternativ i et planprogram,
bør dette ses sammen med siling av alternativ. Siling av alternativ skjer normalt i idefase. I de
tilfeller kan planprogram og varsel om oppstart ses sammen med milepæl 3, siling av alternativ, og
oppstartsfasens milepæl være designbasis uten oppstartsvarsel, jf. figur 6.
2.1

Utarbeid designbasis

Formål:

Gi krav til kapasitet, dimensjonering, sikkerhet, helse og miljø

Beskrivelse: Utarbeid designbasis iht. mal for designbasis for teknisk hovedplan (STY-602137).
Designbasis utarbeides av prosjektleder, anbefales av prosjektansvarlig og
godkjennes av prosjekteier.
Inn

Prosjektbestilling, PSD med vedlegg

Ut

Godkjent designbasis

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektansvarlig

Involveres:

Fagråd

Utfører:

Prosjektleder

2.2

Etabler styrende dokumenter og innhent grunnlagsdata

Formål:

Sørge for at den nødvendige styrende dokumentasjon er etablert før prosjektet
starter og at prosjektet følger en prosess som innfrir relevante krav og innhenter
relevante grunnlagsdata. Grunnlagsdata baserer seg ofte på erfaringer fra
tidligere prosjekt.

Beskrivelse:

1. Bane NORs interne ressurser utarbeider følgende styrende dokumenter ved å
benytte følgende maler:
• Prosjektspesifikk dokumenteringsprosedyre (PDP) (STY-602913).
• RAMS implementeringsplan (STY-603106).
2. Interne ressurser eller konsulenter etablerer dokumenter etter følgende maler:
• Mal for systemdefinisjon (STY-603107).
• Sjekkliste for kontrollplan (STY-600216).
• Mal for RAM og sikkerhetsplan (STY-603596).
• Mal for fare og RAM-logg (STY- 603120).
• Mal for miljøprogram (STY-603344).
• Mal for dokumentplan (iht. PDP).
3. Signal. De styrende dokumenter for signal er ikke tatt med i denne listen, men
oversikten finnes på prosesser for Hovedplan Signal i styringssystemet. Se
Grensesnitt mellom teknisk plan og signal arbeidsprosess, se Figur 6.
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4. Innhent grunnlagsdata
• Innhente kartgrunnlag og andre grunnlagsdata iht. fagdisiplinenes
sjekklister.
• Vurder kvalitet på dokumentasjon av eksisterende anlegg.
• Sjekke at man har siste versjon av alle grunnlagsdata og om det har vært
endringer siden grunnlagsdataene ble utarbeidet (eksempelvis i regelverk,
teknisk strategi).
• Gjennomfør befaring.
• Gjennomfør tilstrekkelige undersøkelser til at miljøvurdering i henhold til
Statens Vegvesen Håndbok V712-Konsekvensanalyser, kan
gjennomføres.
• Eventuelle andre prosjektspesifikke aktiviteter, som å innhente tidligere
rapporter, grensnitt, analyser mm.
Inn

PSD med vedlegg

Ut

Grunnlagsdata og etablerte styrende dokumenter

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Fagråd

Utfører:

Prosjektleder, prosjekteringsleder, RAMSrådgiver, kvalitetsrådgiver, miljørådgiver

2.3

Gjennomfør anskaffelse

Formål:

Anskaffe rådgiver for utførelse av hele eller deler av oppdraget.

Beskrivelse:

Instruks for å gjennomføre anskaffelser (STY-601565) skal benyttes.
Kontraktrådgiver og leder for utførende enhet skal involveres ved anskaffelser.
Vurder om alle rådgivertjenester skal samles i ett konsulentoppdrag eller om
oppdraget skal deles, f. eks ved at oppmåling og grunnundersøkelser skilles ut,
jf. Mal for utførlig beskrivelse av saksgang ved grunnundersøkelser (STY600465).
Konkurransegrunnlag legges fram for fagråd for kvalitetssikring.
Eventuelt revisjon av PSD i forbindelse med aksept på tilbud.

Inn

PSD med vedlegg

Ut

Signert kontrakt, eventuelt revidert PSD

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Utførende prosjektansvarlig eller
prosjektansvarlig (gjeldende
budsjettdisponeringsmyndighet),
kontraktrådgiver, fagråd

Utfører:

Prosjektleder
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B.1

Eksternt samarbeid

Formål:

Etablere samarbeidsgruppe med eksterne parter

Beskrivelse:

Dersom det er andre som har vesentlig interesse bør det vurderes å etablere
en fast, rådgivende gruppe, jf. PSD. Aktuelle parter kan være andre
sektormyndigheter, f.eks. Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunen.
Dersom det ikke er andre som har vesentlig interesse i saken faller dette
punktet bort. Dersom det kun er behov for å informere regionale
sektormyndigheter, kan det være tilstrekkelig å presentere prosjektet/planen i
regional planforum.

Inn

Prosjektstyringsdokument med interessentanalyse og møtereferat fra møtet
med kommunen (pkt. A1)

Ut

Innspill til planprosess og alternativ som skal vurderes i planprogram

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Utførende prosjektansvarlig

Intern
involvering

Forvaltning og
samfunnskontakt

Utfører:

Prosjektleder

Ekstern involv.

Planmyndighet og aktuelle
sektormyndigheter

2.4

Oppstartkontroll

Formål:

Sikre at tilstrekkelig underlag foreligger for å iverksette gjennomføringen

Beskrivelse Oppstartkontroll er et verktøy for prosjektleder og skal bidra til økt kontroll på
:
aktiviteter som skal gjøres i oppstartsfasen av et prosjekt.
Gjennomfør oppstartkontroll i henhold til sjekkliste, (STY-602142).
Kontroll av aktiviteten. PL og leder utførende enhet skal signere for at kontrollen er
utført.
Inn

PSD med vedlegg, øvrige styrende dokumenter, grunnlagsdata, signerte sjekklister

Ut

Signert sjekkliste

Ans. enhet: Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Utfører:

Prosjektleder

Prosjektgruppen
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Oppstartsmøte med kommunen
Avklare med kommunen hvorvidt det skal utarbeides kommunedelplan,
reguleringsplan med/uten konsekvensutredning. Drøft med kommunen hvordan
planen bør utformes og planprosessen gjennomføres.

Beskrivelse: 1. I informasjonsmøtet presenteres en illustrasjon som forklarer tiltaket. Legg et
forslag til plangrense fram for vurdering. Diskuter hvor detaljert arealplanen er nødt
til å være, planen bør ikke låse utformingen av tiltaket mer enn kommunen absolutt
krever. Spør om det er særlige forhold JBV bør være oppmerksom på i og rundt
planområdet. Materiale og spørsmål bør oversendes kommunen på forhånd, slik at
vi kan få gode svar.
2. Vurder om tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter KU-forskriften.
Kommunedelplaner og tiltak på jernbanenettet med kostnadsramme over 500
millioner kroner skal alltid konsekvensutredes.
3. Drøft planprosessen, herunder om det er kommunen eller JBV som bør legge
forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og samle høringsmerknader. Ønsker
partene at administrasjonen forankrer hovedpremissene for planleggingen politisk
tidligst mulig, bør kommunen sørge for å legge planen ut til høring og offentlig
ettersyn, selv om JBV etter loven kan gjøre det selv.
Inn

Prosjektbestilling, PSD med vedlegg, relevante offentlige planer, øvrige eksterne og
interne styrende dokumenter

Ut

Planprosess og oppgavefordeling avtalt med kommunen, møtereferat

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Intern
involvering

Forvaltning og samfunnskontakt, utførende
prosjektansvarlig

Utfører:

Prosjektleder

Ekst. involv. Planmyndighet

B.3

Utarbeid planprogram

Formål:

Lage planprogram etter plan- og bygningsloven. Sørge for at planprogrammet
fastsettes av kommunen, slik at det er allmenn enighet om hva planen skal løse før
arbeidet med selve planforslaget påbegynnes.

Beskrivelse: Planprogram utarbeides etter pbl, §§ 4-1, 11-13 og 12-9 og etter forskrift for
konsekvensutredning.
Definer alternativene som skal utredes, disse er normalt beskrevet i utredning og
bestilling. Dersom det er stor utsikkerhet om alternativer bør aktiviteten utsettes og
slås sammen med C3. Resten av aktivitetene i første fase av den offentlige
planprosessen forskyves i så fall til fase 3.
Det skal inkluderes et nullalternativ som belyser virkning av å ikke gjennomføre
tiltaket. Dette beskrives. I tillegg kan andre alternativ vurderes, enten fordi det er
usikkerhet om beste løsning eller fordi eksterne parter, f.eks. kommunen, vil ha
vurdering av andre alternativ. Alternativene bør være relativt få. Alternativene skal
beskrives og illustreres godt nok til at konsekvensene er forståelige, men trenger ikke
tegnes i detalj i et planprogram.
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Beskriv behov for utredninger. Behov for utredninger knyttes til behovet den tekniske
planen har for utredninger, men planprogrammet skal fokusere på virkninger for
samfunn og miljø.
Skisser medvirkningsprosess.
Hold møte med kommunen og eventuelt ekstern samarbeidsgruppe for å diskutere
planprogrammet før det legges ut på høring. Avklar om kommunen eller JBV skal
legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn.
Sjekk med berørt regional myndighet og aktuell kommune om utkastet til planprogram
skal presenteres i regionalt planforum.
Inn

PSD, referater fra oppstartsmøte med kommunen og eventuelt fra samarbeidsgruppe
med eksterne

Ut

Planprogram som legges ut til høring sammen med varsel om oppstart

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Intern
involvering

Forvaltning og samfunnskontakt,
fagråd

Utfører:

Prosjektleder/konsulent

Ekstern
involv.

Planmyndighet

M2

Andre milepæl - varsel om oppstart av planarbeid

Kart med planavgrensning, beskrivelse av tiltaket og eventuelt planprogram legges fram for
prosjektansvarlig som godkjenner før det legges ut til offentlig ettersyn. Prosjektansvarlig vurderer
om det er behov for å kalle inn prosjektråd.

B.4

Varsel om oppstart

Formål:

Oppfylle lovkrav om varsling. Gjøre tiltaket kjent blant berørte og å få innspill til
utfordringer og løsninger.

Beskrivelse: Formelt varsel om oppstart av planarbeid skal skje gjennom annonsering i minst en
avis som er alminnelig lest på stedet, gjennom internett (f. eks. kommunens
nettsted) og med brev til grunneiere og berørte parter og myndigheter. Kommunen
vil normalt bistå med å skaffe adresselister og anbefale steder for annonsering.
Varsel skal inneholde et kart over planområdet og si noe om hensikt med
planarbeidet. Om det angis for lite planområde i varsel om oppstart, må det gis
tilleggsvarsel. Det anbefales derfor å ta med alle areal som det kan komme til å bli
berørte.
Inn

Vedtak i Bane NOR om varsel om oppstart og eventuell høring av planprogram, jf.
milepæl 2

Ut

Melding til partene om planarbeid

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans.
utførelse:

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Intern
involvering

Forvaltning og samfunnskontakt
kommunikasjonsrådgiver eller rådgiver

Ekst. involv.

Planmyndighet

Utfører:

Konsulent eller
prosjektleder

5.4. Fase 3 Registrerings- og idefase
Dette kapittelet beskriver registrering og analyser av grunnlagsdata, gjennomføring av ideutvikling
og siling av alternativ.
3.1

Suppler grunnlagsdata

Formål:

Suppler nødvendig grunnlagsdata.

Beskrivelse: Kontroller grunnlagsdata. Dersom prosjektering gjennomføres i egen regi; suppler
iht. til sjekklister for fagdisiplinene.
Vurder kvalitet på dokumentasjon av eksisterende anlegg.
Kontroller at man har siste versjon av alle grunnlagsdata.
Kontroller om det har vært endringer siden grunnlagsdataene ble utarbeidet
(eksempelvis i regelverk, teknisk strategi).
Gjennomfør nødvendige grunnundersøkelser, oppmåling og miljøtekniske prøver.
Miljøtekniske prøver bør utføres samtidig med grunnundersøkelser. Det må
vurderes om dette skal gjøres i denne fasen eller senere. Alt arbeid i felt må
gjennomføres iht. SHA-krav.
Gjennomfør tilstandsvurdering (beskrivelse) av eksisterende anlegg.
Dersom behov, gjennomfør befaring.
Innhent og suppler grunnlagsdata jfr. eventuelle nye krav i planprogrammet.
Eventuelle andre prosjektspesifikke aktiviteter.
Inn:

Tidligere identifiserte grunnlagsdata

Ut:

Grunnlagsdata

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans.
utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Fagråd

Utfører:

Fagråd/konsulent
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C.1

Registrering og analyse

Formål:

Gjennomføre registreringer og analyser som grunnlag for KU/planbeskrivelse

Beskrivelse: Sammenlikne dette med de registreringene som er planlagt under pkt 3.1. Sørg for
at registreringer og analyser som omtalt under 3.1 gjennomføres på en måte som
oppfyller krav i planprosessen. Suppler med nødvendige registreringer som er omtalt
i planprogram og innspill til oppstartsvarsel.
Vurder funn og beskriv eventuelle avbøtende tiltak.
Inn

Planprogram og innspill fra oppstartsvarsel

Ut

Oppdaterte registreringer med avbøtende tiltak. Grunnlag for konsekvensutredning
og planbeskrivelse

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans.
utførelse:

Prosjektleder

Int. involv.

Ytre miljø

Utfører:

Fagråd/
prosjektgruppen/konsulent

Ekst. involv. Evt. berørte sektormyndigheter,
kulturminner: fylkeskommunen

3.2

Gjennomfør idedugnad

Formål:

Definere mulige alternativer og belys muligheter og utfordringer i prosjektet

Beskrivelse: Det skal avklares for hvert prosjekt om det skal utføres idedugnad. Det skal normalt
ikke gjennomføres idedugnad dersom det kun finnes en løsning.
Planlegge, gjennomføre og dokumentere idédugnad iht. Mal for silingsnotat for
teknisk hovedplan (STY-602139).
Inn:

Styrende dokumenter, grunnlagsdata og analyser

Ut:

Skisserte løsninger av mulige alternativ

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Konsulent, områdene og aktuelle
fagråd

Utfører:

Prosjektleder/konsulent

C.2

Medvirkning om idéutvikling

Formål:

Medvirkning til idéutvikling for å få innspill til løsninger og utfordringer og for
forankring

Beskrivelse: Kan slås sammen med 3.2 eller tas hver for seg. Avklar hvilke parter som skal delta.
Dersom det er etablert samarbeidsgruppe bør denne tas med. Kommunen skal alltid
inkluderes.
Inn

Planprogram og oppstartsmøte

Ut

Revisjon av skisserte løsninger
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Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse: Prosjektleder

Int. involv.

Deltakere fra aktivitet 3.2

Utfører:

Prosjektleder/konsulent

Ekst. involv. Planmyndighet, ekstern
samarbeidsgruppe

3.3

Alternativsvurdering

Formål:

Detaljere og beskrive alternativene

Beskrivelse: Alternativene skal detaljeres og beskrives slik at siling av alternativ kan
gjennomføres på et tilstrekkelig grunnlag. Alternativene skal være detaljert slik at
en vet at det er gjennomførbart. Det skal også utarbeides et grovt kostnadsestimat
for alternativer som skal inngå i silingsrapport som tilfredsstiller et standardavvik på
+/- 40 %.
Det skal også defineres silingskriterier bygd på mål for arbeidet. En
samfunnsøkonomisk vurdering skal være del av grunnlag for siling.
Inn:

Alternativer fra idedugnad

Ut:

Alternativer detaljert og beskrevet

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektgruppen, fagråd

Utfører:

Prosjektleder/konsulent

3.4

Siling av alternativer

Formål:

Beslutte hvilke alternativer som skal videreføres

Beskrivelse: Etter en idefase, ofte i form av en idedugnad skal det være en siling av alternativer
som prosjektet skal jobbe med videre i prosjektfasen.
Konsulent (evt. prosjektleder) lager utkast til silingsrapport.
Silingsnotatet kvalitetssikres av prosjektets fagråd og andre interne parter.
Revider silingsnotatet.
Silingsnotatet legges fram for prosjektansvarlig som vurderer om dokumentet skal
legges fram for kommunen og andre eksterne.
Inn:

Mulige alternativ

Ut:

Godkjent utkast til silingsnotat, referat fra møtet

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse: Prosjektleder

Involveres:

Prosjektråd, deltakere fra idedugnad,
prosjektgruppen, samfunnsøkonomer

Utfører:
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C.3

Medvirkning om silingsvalg

Formål:

Medvirkning om valg av løsninger for forankring

Beskrivelse:

Utkast til silingsnotat legges fram for partene som deltok i aktivitet C.2.
Innspill fra partene vurderes. Dersom det kommer fram uenighet mellom parter i
saken og Bane NOR skal dette vises i silingsnotatet.

Inn:

Utkast silingsnotat

Ut

Forslag til silingsnotat

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse: Prosjektleder

Intern
involvering

Deltakere fra idedugnad, prosjektgruppen

Utfører:

Ekst. involv.

Planmyndighet

M3

Prosjektleder

Tredje milepæl - godkjenning av silingsrapport

Silingsrapporten skal ende i en anbefaling av hvilke alternativ som videreføres til
produksjonsfasen. Prosjektansvarlig godkjenner milepælen.
om hvilke alternativer som skal videreføres (jf. C.3)

5.5. Fase 4 Produksjonsfase
I denne fasen skal de videreførte alternativer utformes og beskrives. Basert på alternativenes
karaktereristikker vil enkelte av delsystemene være premissgivende for realisering av tiltaket. I et
prosjekt vil det for eksempel være hensiktsmessig og først se på sammenheng mellom sporplan,
signal, grunnforhold og offentlig plan for deretter å vurdere elkraft og tele. Når grunnlag for
alternativene er tilstrekkelig beskrevet skal det utføres forskjellige analyser for å kvalitetssikre
produktet/leveransen.
Gjennomfør oppstartsmøte for de aktiviteter hvor det er hensiktsmessig iht. vedlegg 1 og lagre
dokumentasjon i henhold til dokumenteringsprosedyre.
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4.1

Utarbeide teknisk grunnlag og beskriv alternativer

Formål:

Utarbeide tilstrekkelig teknisk grunnlag for videreførte alternativ(er).

Beskrivelse: Hvert fag prosjekterer i henhold til prosjekteringsveilederen (se Bane NOR.no
under leverandørinfo) og eventuelle spesielle behov i prosjektet.
Vurder om STY 600239 Håndbok for digital planlegging kommer til anvendelse. Det
må gis beskrivelse av hvilke fag som skal være representert og hva som skal
leveres og til hvilket detaljeringsnivå.
Utarbeide systemdefinisjon (STY-603107) og sjekklister for fagdisiplinene.
Vurder om TSIer kommer til anvendelse og dokumenter dette i systemdefinisjonen.
Utarbeid RAM -og sikkerhetsplan (STY-603596).
Etabler jernbaneteknisk faseplan (beskrivelse av anleggsgjennomføringen).
Gjør en vurdering av anleggsgjennomføringen (faglig, tverrfaglig, konsekvenser for
togtrafikken, etc.).
Gjennomfør relevante analyser og vurderinger som skal danne beslutningsgrunnlag
for valg av konsept/alternativ. Se ID 3.3- 3.4.
Oppdatere systemdefinisjon basert på eventuelle farer og tiltak i farelogg.
For relevante aktiviteter knyttet til signalprosessen, se Figur 6.
Inn:

Silingsnotat med anbefaling

Ut:

Ferdig systemdefinisjon, tegninger og utkast teknisk hovedplan

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Involveres:

Prosjektgruppen, fagråd Utfører:

4.2

Gjennomfør konseptkontroll

Formål:

Sikre at identifiserte konsept(er) er gjennomførbare

Ans. utførelse: Prosjektleder
Fagråd, konsulent

Beskrivelse: Konseptkontrollen omfatter følgende aktiviteter:
Gjennomfør konseptkontroll iht. Sjekkliste til håndbok teknisk hovedplan og
offentlige planer i Plan og teknikk (STY-602142). Konsept(er) forelegges teknisk
sjef for teknisk kontroll. Dette utføres når det foreligger et teknisk grunnlag å
presentere, men samtidig tidlig nok til at innspill fra kontrollen kan innarbeides i den
videre planleggingen.
PL skal signere for at kontrollen er utført.
Inn:

Utkast/ foreløpig teknisk grunnlag

Ut:

Signert sjekkliste, møtereferat fra konseptkontrollen, evt. referat fra fagrådsmøte

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Teknisk sjef, prosjekteringsledere

Utfører:

Prosjektleder
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D.1

Skissere planforslag

Formål:

Begynne arbeidet med forslag til reguleringsplan eller kommunedelplan med kart,
bestemmelser og beskrivelse.

Beskrivelse:

Basert på utkast til teknisk plan lages arealskisse
Bruk C-tegninger fra aktivitet 4.1 og vis med stiplet linje nødvendig arealbehov.
Vurder behov og eventuelt beskriv omfang av grunnerverv.
Drøft kartet med kommunen og andre samarbeidsparter.
Vurder behov for møte med grunneiere og naboer
Eventuelle endringer i planen senere er vanskelig og dette er et kritisk punkt for å
få planen forankret hos andre samarbeidspartnere og myndigheter.

Inn:

Utkast til teknisk plan, silingsrapport fra C.3, eventuelt fastsatt planprogram

Ut:

Arealskisse, drøftet gjennom medvirkningsprosesser

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans.
utførelse:

Prosjektansvarlig

Intern
involvering

Prosjektgruppen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Utfører:

Prosjektleder, konsulent
og fagråd

Ekstern
involvering

Planmyndighet og ekstern
samarbeidsgruppe, eventuelt grunneiere
og naboer
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4.3

Gjennomfør tverrfaglig kontroll

Formål:

Sikre at grensesnitt mellom fagene og at helhet i løsning er ivaretatt.

Beskrivelse: Ved bruk av konsulenter vil denne prosessen gjøres internt i konsulentselskapene.
Følgende gjelder ved prosjektering internt i Bane NOR:
Sikre at kontroll av grensesnitt mellom fagene og at helhet i løsningen er ivaretatt
ved ferdig system.
Sikre at kontroll av grensesnitt mellom fagene og at helhet i løsningen er ivaretatt
ved anleggsgjennomføring.
Gjennomfør tverrfaglig kontroll iht. sjekkliste (STY-602142).
Inn:

Utkast til teknisk plan

Ut:

Akseptert teknisk plan, møtereferat, eventuelt justert systemdefinisjon

Ans. enhet:

Prosjektenheten

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Fagråd/konsulent

Utfører:

Prosjektleder/konsulent

4.4

Gjennomfør SHA-analyse, risikovurdering og RAM-analyse

Formål:

Gi beslutningsstøtte gjennom å vise fordeler og ulemper knyttet til RAMS-ytelse for
de ulike løsninger. Sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir tatt hensyn til i
planlegging.

Beskrivelse: Gjennomføre risikovurdering iht. Sikkerhetshåndboken - instruks for risikovurdering
(STY-600533). Analysen skal gi innspill til utformingen og bør utføres når
planleggingen er ca. 1/3 ferdig.
Gjennomfør Signifikansvurdering av behov for RAM-analyse (STY-603580).
Gjennomfør anbefalt nivå på RAM-analyse.
Oppdatere fare og RAM-logg og følge opp tiltak (STY-603120).
Spesifisere og verifisere krav i systemkravspesifikasjon (STY-603105).
Evaluering av totalrisiko (av ferdig planlagt system) basert på risikoanalyse og
ferdig behandlet farelogg iht. Sikkerhetshåndboken.
Gjennomfør sidemannskontroll iht. skjema for kvalitetskontroll av
risikoanalyserapport (STY-600574).
For relevante aktiviteter knyttet til signalprosessen, se Figur 6.
Gjennomfør SHA-analyse.
Oppdater systemdefinisjon ved behov.
Implementer resultater i hovedplandokumentet.
Inn:

Systemdefinisjon, PSD med vedlegg, øvrige styrende dokumenter, grunnlagsdata

Ut:

Rapport risikovurdering og RAM-analyse, oppdatert farelogg, signert sjekkliste for
kvalitetskontroll av risikovurdering, SHA-plan

Ans. enhet:

Prosjektenheten

Ans.utførelse:

Prosjektleder
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Intern prosjektering:
prosjektgruppen og fagråd

Utfører:

Ekstern prosjektering: RAMSrådgiver, prosjekteringsleder
signal

Konsulent eller, ved intern
prosjektering, RAMSrådgiver, prosjekteringsleder
signal

4.5

Gjennomfør miljøkonsekvensvurdering og utarbeid miljøprogram

Formål:

Gi beslutningsstøtte gjennom å vise miljømessige fordeler og ulemper med ulike
løsninger. Hvis det skal utarbeides offentlig plan med konsekvensutredning (KU)
skal denne aktiviteten også inngå i konsekvensutredningen.

Beskrivelse: Dersom det foreligger tidligere miljøkonsekvensvurderinger i forbindelse med
konseptvalgutredninger eller tilsvarende utredninger skal denne gjennomgås og
kvalitetssikres før videre vurdering av miljøkonsekvenser.
Ved utarbeidelse av KU skal denne gjennomføres iht. metodikk i Statens
Vegvesens Håndbok V712 Dersom det ikke er krav om KU skal miljøkonsekvenser
gis en kvalitativ vurdering av tema fra Håndbok V712
For store utbyggingsprosjekter skal i tillegg klimagassutslipp fra bygging og drift av
ulike alternativer anslås ved bruk av beregningsverktøy i STY-603204
Tidligfaseverktøy klima.
Utarbeid miljøprogram iht. Mal for miljøprogram (STY-603344). Miljøprogram skal
baseres på kartlegging av nåværende miljøtilstand og miljøkonsekvensvurdering,
oppdaterte miljøkrav og innspill fra interessepartnere.
For ytterligere veiledning til beskrevne aktiviteter se «Anbefalt praksis for
etterlevelse av miljøkrav (STY-603203) og sjekkliste.
Implementer resultater i hovedplandokumentet, eventuelt KU.
Inn:

Utkast hovedplan, miljødatabaser, rapporter fra andre etater og myndigheter,
øvrige styrende dokumenter, evt. tidligere miljøkonsekvensvurderinger fra
utredningsfase.

Ut:

Konsekvensanalyse og miljøprogram

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektgruppen,
miljørådgiver

Utfører:

Miljørådgiver eller
konsulent

4.6

Gjennomfør estimering

Formål:

Etablere kostnadsestimat for alternativene.

Beskrivelse: Utarbeid kostnadsestimat for løsningen(e):
Avklare estimeringsprosessen med styringsstab/ prosjektstyringsstab. Innhente
erfaringer fra lignende prosjekter, og vurdere relevans for dette prosjektet.
Utarbeide grunnkalkyle iht. Estimeringshåndbok (STY-60466). Kvalitetssikre
kostnader mot prosjektstyringstaben.
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Styringssystem
Retningslinje

Håndbok for offentlig plan og teknisk hovedplan

STY-600937

Dokumentansvarlig: Herfindal, Bjørg Hilde
Godkjent av: Herfindal, Bjørg Hilde

Rev.: 009
08.02.2017
Side: 39 av 51

Dokumentere kostnader iht. Mal for dokumentasjon av kostnadsestimat (STY600494).
Gjennomfør kostnadsanalyse (H103), se «Grensesnitt mellom teknisk plan og
signal arbeidsprosess», Figur 8.
Kvalitetssikre estimatet med prosjektstyringsstaben ved faggruppe estimering
Inn

Kostnadsanalyse fra utredningsfasen og utkast til teknisk hovedplan

Ut:

Kostnadsestimat med dokumentasjon

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektgruppen, fagråd,
estimeringsansvarlig

Utfører:

Konsulent eller fagråd

4.7

Sammenstill utkast til teknisk hovedplan

Formål:

Sammenstilt utkast til teknisk grunnlag med analyser

Beskrivelse: Bearbeid det tekniske grunnlaget med gjennomførte analyser og vurderinger.
Utkastet til hovedplan skal også anbefale alternativ.
Intern høring og kvalitetssikring i fagråd.
Inn

Teknisk grunnlag og analyser

Ut:

Utkast teknisk hovedplan med anbefaling av alternativ

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans.utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektgruppen, fagråd,
estimeringsansvarlig

Utfører:

Prosjektleder og eventuelt
konsulent

4.8

Gjennomfør usikkerhetsanalyse

Formål:

Kartlegge den økonomiske usikkerheten i prosjektet.

Beskrivelse: Bestill og gjennomfør usikkerhetsanalyse iht. Instruks for gjennomføring av
usikkerhetsanalyser (STY-603043).
Oppdatere usikkerhetsregister og følge opp tiltak.
Implementer resultater i hovedplandokumentet, eventuelt i KU.
Inn:

Kostnadsanalyse fra utredningsfasen, kostnadsestimat, usikkerhetsregister,
miljøvurderinger, RAMS-vurderinger, farelogg, erfaringstall fra erfaringsdatabase,
utkast hovedplan.

Ut:

Analyserapport

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Fagråd

Utfører:

Prosessleder, prosjektgruppen,
konsulent, estimeringsansvarlig
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D.2

Utarbeide utkast planforslag

Formål:

Utarbeidelse av forslag til offentlig plan

Beskrivelse: Skissene til plankart ses sammen med det tekniske grunnlaget. Arealene

som settes av til jernbaneformål må være store nok til å romme tiltaket og
nødvendig areal rundt sporene. Normalt skal Bane NOR eie all
underbygning og noe areal utenfor det.
1. Lag plankart etter kart- og planforskriften, jf.
www.regjeringen.no/kartforskriften, bestemmelser og beskrivelse av
tiltaket.
2. Lag utkast til bestemmelser.
3. Ferdigstill beskrivelsen av planen. For mindre plansaker kan
utredninger og analyser gjengis som del av planen, eventuelt som
vedlegg. Dersom det er krav om konsekvensutredning må denne følge
planforslaget.
Inn:

Godkjent silingsnotat jf. M.3, anbefalt grunnlag teknisk hovedplan 4.7,
merknadsbehandling fra varsel om oppstart, og eventuelt fastsatt
planprogram med kommunens behandling av denne

Ut:

Utkast til offentlig plan med planforslag, planbeskrivelse, planbestemmelser
vedlagt ROS-analyse og eventuell konsekvensutredning.

Ans. enhet: Prosjektenhet
Intern
involvering

Prosjektgruppen, fagråd,
grunnerverv,
forvaltningsmyndighet

Ans. utførelse:
Utfører:

Prosjektleder
Prosjektleder/ konsulent

D.3

Medvirkning

Formål:

Få innspill til planforslaget og sikre medvirkning og forankring hos planmyndighet og
andre berørte parter.

Beskrivelse: Ha løpende god dialog med planmyndighet, og vurder om utkastet til arealplan skal
presenteres i regionalt planforum. Det bør også vurderes om planforslaget skal
presenteres for den eksterne samarbeidsgruppa før innsending.
Det må avholdes et møte med planmyndighet/kommunen der planforslaget
presenteres og eventuelle misforståelser avklares før arealplan sendes til
behandling hos planmyndigheten.
Anbefaling fra pkt D.2 presenteres eksterne samarbeidspartnere. Medvirkning skal
gi innspill til løsningen og sikre forankring av Bane NORs forslag til løsning.
Som oppfølging justeres planforslaget for å fjerne misforståelser. Der det er reelle
uenigheter mellom kommunen og Bane NOR og Bane NOR ønsker å sende inn
forslag som risikerer og ikke få kommunens anbefaling, må Bane NORs vurderinger
og begrunnelse komme særlig godt fram.
Inn:

Utkast til offentlig plan

Ut:

Planforslag
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Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Intern
involvering

Prosjektgruppen,
forvaltningsmyndighet.

Utfører:

Prosjektansvarlig
Prosjektleder og
konsulent

4.9

Gjennomfør samfunnsøkonomisk analyse

Formål:

Synliggjøre konsekvensene av offentlige tiltak før beslutninger fattes. Den
samfunnsøkonomiske analysen skal fremskaffe mest mulig fullstendig informasjon
om ulike prissatte og ikke-prissatte virkninger som følge av tiltak.

Beskrivelse: Gjennomføre og avgrense analyse.
Kartlegge effekter i prosjektet som kan inngå i den samfunnsøkonomiske analysen.
Innhente statusrapport for eksisterende anlegg og restperiode av levetid.
Vurdere hvilke data som kan brukes fra øvrige analyser/vurderinger i prosjektet.
Sette opp en oversikt av øvrige data som må innhentes og ansvarsfordeling for dette.
Implementer resultater i hovedplandokumentet.
Inn:

Samfunnsøkonomisk analyse fra utredningsfasen, kapasitetsanalyse, dagens og
antatt framtidig ruteplan, kostnadsestimat, utkast til teknisk hovedplan,
grunnlagsdata, dagens og fremtidige passasjer og godsmengder, endring i drifts og
vedlikeholdskostnader, miljøkonsekvensanalyse, investeringskostnader
systemdefinisjon, referansealternativ, usikkerhetsanalyse

Ut:

Analyserapport

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Fagråd

Utfører:

Intern samfunnsøkonom eller konsulent

Ekstern
involv.

Planmyndighet og ekstern
samarbeidsgruppe

4.10

Lag foreløpig anbefaling – UPG 1

Formål:

Gjennomføre en foreløpig prosjektgjennomgang for å kvalitetssikre grunnlag for
offentlig plan.

Beskrivelse: 1. Lag samlet utkast til teknisk hovedplan og offentlig planforslag

2. Planforslagene (teknisk hovedplan og offentlig plan) sendes fagråd.
3. Legg planforslag fram for representanter fra UPG; teknisk sjef og kontakt for
offentlig plan.
4. Prosjektansvarlig holder møte i prosjektråd for avklaring.
Inn:

Utkast hovedplan og skisse til offentlig plan for anbefalt alternativ

Ut:

Anbefalt teknisk grunnlag for hovedplan og offentlig plan klar for innsendelse

Ans. enhet: Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektansvarlig

Involveres:

Utfører:

Prosjektleder og konsulent

Prosjektgruppen, fagråd,
prosjektråd, UPG-kontakt
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Fjerde milepæl – Intern godkjenning av offentlig plan for innsendelse

Intern godkjenning av planforslag skal skje før planforslaget sendes til kommunen. Fasen ender
med at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn av kommunen.

D.4

Sende planforslag

Formål:

Sende planforslag til vertskommune for å få det lagt ut til offentlig ettersyn

Beskrivelse:

Send revidert forslag til offentlig plan for behandling hos kommunen. Vurder
prosjektets mediestrategi og behov for høringsmøter

Inn:

Forslag til offentlig plan

Ut:

Offentlig plan til behandling hos kommune

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Intern
involvering

Prosjektgruppen

Utfører:

Prosjektleder/ konsulent

Ekstern
involv.

Planmyndighet

Kommunen legger planforslaget til høring og offentlig ettersyn
Etter at planforslaget er sendt vil kommunen ha 12 uker for å sende planforslaget til høring. I det
planforslaget legges ut er planen formelt å betrakte som kommunens forslag og Bane NOR som
part i saken. Det er derfor viktig å kontrollere planforslaget for endringer etter utleggelse.
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5.6. Fase 5 Kvalitetssikring og høring
I denne fasen fortsetter den interne kvalitetssikringen samtidig som den offentlige planen ligger til
offentlig ettersyn.

5.1

Gjennomfør sluttkontroll

Formål:

Kontrollere at prosjektet er gjennomført iht. godkjent arbeidsprosess

Beskrivelse: Gjennomfør sluttkontroll iht. Sjekkliste til håndbok for teknisk hovedplan og offentlige
planer (STY-602142).
Ved endringer av hovedplanen skal den forelegges teknisk sakkyndig for teknisk
kontroll.
Gjennomfør verifikasjon (STY-603116) og validering (STY-603117) og beskriv
resultatene i en prosjektfase rapport (STY-603112).
For relevante aktiviteter knyttet til signalprosessen, se Figur 6.
Inn:

Systemdefinisjon, utgave av hovedplan (tekst og tegninger)

Ut:

Signert sjekkliste, prosjektfaserapport, eventuelle møtereferat

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Fagråd, eventuelt teknisk sjef

Utfører:

Prosjektleder

5.2

Sammenstill teknisk grunnlag

Formål:

Innarbeide resultater fra nye analyser i hovedplanrapporten

Beskrivelse: Innarbeid resultater fra usikkerhetsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse i
hovedplandokumentet.
Vurder anbefaling fra samfunnsøkonomiske analysen opp mot planforslag og
eventuelt høringsinnspill
Inn:

Utkast teknisk hovedplan og usikkerhetsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse

Ut:

Teknisk plandokument klar for kvalitetssikring og godkjenning

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektgruppen, fagråd

Utfører:

Prosjektleder

E.1

Høringsmøte

Formål:

Eksternt informasjonsmøte om planforslaget

Beskrivelse: Gjennomføring av høringsmøtet må avtales med kommunen. Normalt vil Bane

NOR delta i åpne informasjonsmøter eller andre arrangement.
1. Kontroller planprogram og avtal med kommunen om organisering av høring
2. Finn egnet lokale, helst i nærheten av det planlagte tiltaket og sørg for
annonsering
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3. Gjennomfør folkemøte eller annen form for medvirkningsmøte
Inn:

Planforslag til høring, illustrasjoner

Ut:

Innspill og merknader til planforslaget

Ans. enhet: Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Intern
involvering

Prosjektgruppa, Forvaltning og
samfunnskontakt

Utfører:

Prosjektleder, konsulent,
kommunikasjonsrådgiver

Ekstern
involv.

Planmyndighet, berørte parter og
myndigheter

E.2

Høringsuttalelse

Formål:

Gi høringsuttalelse til kommunens planforslag

Beskrivelse: Dersom kommunen har gjort endringer eller tilføyelser i planen etter at Bane NOR

sendte sitt forslag bør disse kommenteres. Dersom det ikke er endringer kan
aktiviteten gå ut.
1. Kontroller planforslaget som ligger til høring
2. Vurder innholdet i eventuelle endringer som har skjedd etter innsending
3. Samordne uttalelsen med Forvaltningsmyndighet.
Inn:

Planforslag til høring

Ut:

Innspill og merknader til planforslaget

Ans. enhet: Forvaltningsmyndighet

Ans. utførelse:

Seksjonsleder
Forvaltningsmyndighet

Intern
involvering

Prosjektleder, konsulent,
prosjektgruppa,

Utfører:

Saksbehandler
Forvaltningsmyndighet

5.3

Gjennomfør intern høring

Formål:

Gjennomfør en intern høring av utkast til hovedplan.

Beskrivelse: Gjennomfør møte med sentrale interne interessenter og involverte enheter.
Relevante personer for neste planfase bør involveres.
Gjennomfør fagrådsmøte. Skriv referat, legg vekt på endringsønskene i teknisk
hovedplan, og hvilke endringer ønskene fører til i det offentlige planforslaget.
Gjennomfør prosjektrådsmøte og oppsummer prosjektrådets anbefaling til UPG.
Inn:

Utkast til hovedplan

Ut:

Anbefaling overfor UPG

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektansvarlig

Involveres:

Fagråd, prosjektråd

Utfører:

Prosjektleder
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5.4

Oversend hovedplan til Statens Jernbanetilsyn (SJT) for eventuelle merknader

Formål:

Orientere SJT om planer for endring av infrastruktur

Beskrivelse: Send brev etter mal med relevante vedlegg til SJT.
Oppdater teknisk hovedplan om nødvendig, basert på merknader fra SJT.
Input:

Utkast hovedplan

Output:

Godkjent brev

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektgruppen

Utfører:

Prosjektleder

E.3

Merknadsbehandling

Formål:

Sikre at Bane NORs interesser og innspill til planforslag på offentlig høring – følges
opp i kommunens videre behandling.

Beskrivelse: Bane NOR bør be om å få innspill i høring og offentlig ettersyn til uttalelse før
kommuneadministrasjonen gir sin vurdering av merknadene. Dette vil være normal
praksis mange steder. Der det foreslås endringer av planforslaget skal disse
vurderes og det skal gis en anbefaling til om forslagene tas til følge eller ikke.
Dersom endringene er vesentlige må de legges ut til ny høring før de kan vedtas.
1. Skriv et kort sammendrag av hver uttalelse der innvendinger og forslag til endring
kommer fram.
2. Skriv en vurdering av hvert innspill, der Bane NORs vurdering kommer fram.
Dersom det er mange merknader, og særlig dersom mange har liknende
synspunkt, kan det gis en oppsummering der hovedpunkter kommer fram.
3. Hold et møte med kommunen før oversending av innspill for å få avklart deres
holdning i vesentlige spørsmål.
4. Legg viktige innspill og forslag til justeringer fram for prosjektansvarlig.
5. Er det mottatt innsigelser innledes forhandlinger med sikte på å få ryddet disse
vekk.
Inn

Høringsinnspill

Ut:

Bane NORs vurdering av merknader

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektansvarlig

Int. involv.

Prosjektgruppa,
Forvaltningsmyndighet

Utfører:

Prosjektleder, konsulent
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5.5

Gjennomfør prosjektets egenkontroll

Formål:

Kvalitetssikre hovedplan internt i prosjektet, og klargjøre oversending til UPG2

Beskrivelse: Utarbeid søknad om godkjenning av teknisk hovedplan i henhold til UPB-prosessen
(STY-602911) til leder av UPG. Legg ved dokumentliste. Legg ved offentlig plan med
planbeskrivelse, kart og bestemmelser.
Utarbeidet utkast til prosjektbestilling for neste planfase jfr. STY-603952.
Utarbeid beslutningspunktdokument med sammendrag (prosjektleders anbefaling)
jfr. STY-603952.
Input:

Kvalitetsikringsdokumenter, offentlig plan og teknisk hovedplan med planbeskrivelse,
kart og bestemmelser

Output:

Søknad om godkjenning teknisk hovedplan og utkast til prosjektbestilling for neste
planfase

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektansvarlig

Involveres:

Prosjektgruppen

Utfører:

Prosjektleder

E.4

Innsending av merknader

Formål:

Sikre en offentlig plan som ivaretar jernbanens interesser

Beskrivelse: 1. Dersom Bane NORs interne prosesser har gitt endringer i tekniske planer som
forutsetter endret arealplan må dette kommenteres. I så fall må det vurderes om
ny høring skal gjennomføres.
2. Samarbeidsgruppe, kommuneadministrasjon og andre relevante blir presentert
Bane NORs merknadsbehandling og resultat av interne prosesser. De får
anledning til å kommentere.
3. Bane NORs synspunkter fra merknadsbehandling sendes kommunen, eventuelt
sammen med et revidert planforslag.
Inn

Anbefalt teknisk hovedplan og merknader fra høringsperioden

Ut:

Bane NORs vurdering av planen

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektansvarlig

Int. involv.

Prosjektleder/ konsulent,
prosjektgruppa

Utfører:

Prosjektleder/ rådgiver

Planforslaget vedtas i kommunestyret
Kommunen kunngjør vedtaket. Kunngjøring av reguleringsvedtak inneholder en klagefrist, mens
kommunedelplaner ikke kan påklages. Blir planen vedtatt i kommunestyret uten at det er funnet
løsning på en innsigelse blir planen ikke rettskraftig før innsigelsen er avgjort i departementet.
Forvaltningsmyndighetsenheten kontrollerer kommunestyrets planvedtak og orienterer prosjektet.
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Femte milepæl – Oversendelse til UPG 2

Prosjektansvarlig gir sin anbefaling og oversender teknisk hovedplan og vedtatt offentlig plan til
Uavhengig prosjektgjennomgang 2 for endelig godkjenning av teknisk hovedplan internt.

5.7. Fase 6 Sluttbehandling
Hensikten med fasen er å godkjenne teknisk hovedplan internt og sikre god overlevering til teknisk
detaljplan og byggeplan.
Melding om vedtak
Melding av vedtak av plan sendes fra kommunen. Parter i saken har klagerett. Fristen for å klage
er tre uker fra vedtaket ble gjort kjent. Kommunen behandler klagen og oversender denne til
Fylkesmannen for endelig vedtak om den ikke tas til følge.
Klagesak
Kommunen behandler klagen. Om klagen ikke tas til følge, oversendes den til Fylkesmannen for
endelig vedtak.

6.1

Oppdater eventuelt teknisk plan

Formål:

Oppdatere teknisk hovedplan på bakgrunn av endringer fra behandling av offentlig
plan

Beskrivelse: Implementer eventuelle endringer fra offentlig behandling i teknisk hovedplan.
Vurder behov for, og eventuelt gjennomfør, aktiviteter for teknisk hovedplan på nytt.
Send eventuelt oppdatert brev til tilsynet
Inn:

Vedtatt offentlig plan

Ut:

Revidert teknisk hovedplan med vedlegg

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektansvarlig, prosjektgruppe

Utfører:

Prosjektleder, konsulent

6.2

Gjennomfør UPG 2

Formål:

Godkjenne hovedplan med offentlig plan sentralt i organisasjonen.

Beskrivelse: Send søknad om godkjenning av teknisk hovedplan i henhold til UPB-prosessen
(STY-602911) til leder av UPG. Legg ved dokumentliste. Legg ved offentlig plan med
planbeskrivelse, kart og bestemmelser.
Alle tekniske dokumenter skal være ferdig godkjent og lagret i ProArc.
Prosjektleder skal ha utarbeidet utkast til prosjektbestilling for neste planfase jfr.
STY-603952.
Prosjektleder skal ha utarbeidet beslutningspunktdokument med sammendrag
(prosjektleders anbefaling) jfr. STY-603952.
UPG utarbeider en anbefaling på bakgrunn av søknaden og møtet. Hvis nødvendig,
oppdater teknisk hovedplan på bakgrunn av anbefaling
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Anbefaling sendes til prosjekteier for godkjenning av teknisk hovedplan, og
tilhørende offentlig planforslag. Vedtaket protokollføres.
Ferdig behandlet plan signeres av prosjektansvarlig.
Input:

Søknad om godkjenning av teknisk hovedplan iht. UPB prosessen og vedtatt offentlig
plan med planbeskrivelse, kart og bestemmelser.

Output:

Godkjent teknisk hovedplan og signert ferdig behandlet plan.

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjekteier

Involveres:

Prosjektgruppen, prosjektansvarlig

Utfører:

Prosjekteiers stab

6.3

Gjennomfør avslutning og evaluering

Formål:

Avslutte prosjektet og identifisere læringspunkter

Beskrivelse: Sørg for at alle dokumenter er håndtert iht. gjeldende
dokumenthåndteringsprosedyre.
Sikre at relevante saker er knyttet til prosjektet i saksrom.
Sikre at relevante dokumenter er arkivert i ProArc.
Gjennomfør evaluering med prosjektgruppen. Det bør utarbeides en kort
erfaringsrapport for hvert prosjekt (STY-601243, STY-601246).
Inn:

Relevant prosjektdokumentasjon

Ut:

Erfaringsrapport

Ans. enhet:

Prosjektenhet

Ans. utførelse:

Prosjektleder

Involveres:

Prosjektgruppen, fagråd, prosjektansvarlig

Utfører:

Prosjektleder

M6

Sjette milepæl – Godkjent hovedplan

Prosjekteier fastsetter teknisk hovedplan. Det tas beslutning om planen skal videreføres til teknisk
detaljplan. Gratulerer, spis kake!
Overlevering til detaljplanfasen
Prosjekteier overleverer vedtatt offentlig plan og teknisk hovedplan med vedlegg med bestilling til
den enhet som skal gjennomføre neste fase.
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5.8. Grensesnitt mellom aktiviteter for teknisk hovedplan og aktiviteter i Signaltjenester

Figur 6 Grensesnitt aktiviteter teknisk plan og signalprosessen

Figur 9 viser grensesnitt mellom signaltjenester sine aktiviteter knyttet til relevante aktiviteter på
teknisk plan. Signaltjenester har to prosesser: full og forenklet prosess. Boksene som er grønne
omhandler forenklet prosess, boksene som er blå omhandler full prosess. Boksene som både er blå
og grønne er uavhengig av valg av prosess.
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Vedlegg 1 - Sjekkliste aktivitetsoppstartsmøte

Aktivitetsoppstart oppgave:

…………………….………………………………….

Møtedato:

………………………………….

Følgende temaer planlegges og/eller gjennomgås i møtet:
1. Grunnlaget for møtet
2. Aktiviteten i prosjektets planer
3. Fremdriftsplan
4. Dokumenter som skal produseres
5. Liste over argumenter og antagelser
6. Sidemannskontroll
7. Verifisering (kvalitetskontroller)
8. Identifisere kontaktpersoner for aktiveten/gjennomgang og evt. oppdatering av prosjektets
kontaktliste
9. Ansvarsfordeling grensesnitt
10. Underlagsdokumenter
11. Dokumentmal
12. Dokumentnummer
13. Dokumentrevisjon
14. Filnavn
15. Lagring av filer
16. Prosjektnummer

Deltagere på møtet føres i møtereferat
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