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Supplerendetildelingsbrev8/2019: Jernbanedirektoratetsforslag til
uavhengiggjennomgangav varslet kostnadsøkningpå Østfoldbanen
Vi viser til Samferdselsdepartementetsbrev av 16.09.2019, der Jernbanedirektoratetfikk i oppdrag
å gjennomføreen uavhengiggjennomgangav den varslede kostnadsøkningenpå strekningen
mellom Haug-Sarpsborg/Klavestad.
Tiltakene Haug-Seutog Seut-Sarpsborg/Klavestader en del av InterCity-satsningensom gjennom et
sammenhengendedobbeltspor skal muliggjøreto tog i timen til Sarpsborg.
Bane NORvarslet i sitt innspill til Jernbanesektorenshandlingsprogram2018-2029 en økning i
kostnadsestimatenefor strekningene Haug-Seutog Seut-Sarpsborg.På oppdrag fra
Jernbanedirektoratethar Bane NORsiden sommeren2018 jobbet med å identifisere
kostnadsreduserendetiltak for strekningen,uten at dette arbeidet har redusert kostnadsestimatene
i vesentlig grad.
Oppdragetshovedleveransevil være en rapport hvor det gjøresen evalueringav den varslede
kostnadsøkningenpå Østfoldbanen.Arbeidet vil settes ut til en uavhengigkonsulent, enten ved bruk
av Jernbanedirektoratetsrammeavtaler eller som en utlysning på Doffin. Arbeidet med
kostnadsestimaterfor denne strekningen ble startet mens Jernbanedirektoratetog Bane NOR
fremdeles utgjorde én enhet; Jernbaneverket.Derfor fremstår det som hensiktsmessigat arbeidet
med en evalueringgjøres av en part som ikke tidligere har vært involvert i prosessen.
Arbeidet med selve evalueringenvil deles opp i følgendeprosesser:
•

Vurderingav prosjektgjennomføring– det vil gjøresen vurdering av hvorvidt
kostnadsestimatet er bygd opp etter anerkjente metoder for prosjektgjennomføring.
Faktorer som vil bli vurdert er prosjekteierstyring,endringsledelseog selve
kostnadsestimeringen.

•

Sammenligneestimatene i tidlig fase og nåværendeestimat. Det vil bli vurdert om det er
endringer i inndata som medfører kostnadsøkningereller om økningeneskyldes endring i
valg av løsninger.
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•

Kartlegge hva som har endret seg i estimatet fra tidlig fase og til nå, inkludert årsakene til at
endringene har forekommet. Vurdering av realisme i de forskjellige prosjektfasene.

•

Konklusjoner og anbefaling.

Plan for hovedaktiviteter er tenkt som følger:
Fase
Etablere prosjektorganisasjon
Minikonkurranse om oppdrag
Arbeid med evaluering

Ansvarlig
Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Uavhengig rådgiver

Vurdering av anbefalinger

Jernbanedirektoratet og
Bane NOR
Jernbanedirektoratet

Leveranse av evaluering

Tidsperiode
September 2019
Oktober 2019
November 2019–
januar 2020
Februar 2020
Mars 2020

Rapporten vil bli oversendt Samferdselsdepartementet innen 06.03.2019.

Med vennlig hilsen

Per-Arne Fredriksen
Direktør infrastukturavtaler

Bente Bukholm
Seniorrådgiver
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