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Statsråd Knut Arild Hareide
Samferdselsdepartementet

Vår ref.:
trh

Deres ref.:

Dato:
30.03.2020

Spørsmål 1-2 til Meld. St. 17 (2019-2020) Noen saker om jernbane
Jeg viser til Meld. St. 17 (2019-2020) som transport- og kommunikasjonskomiteen nå har til
behandling.
Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti ønsker å stille statsråden følgende spørsmål:
I tilknytning til pågående jernbaneprosjekt på Vestfoldbanen sies det:
«Bane NOR har inngått kontrakter som innebærer at mer kostnadskrevende arbeider bygges
tidligere enn antatt. Dette gir høyere utbetalingsbehov i 2020 og 2021».
Det antas økte kostnader på til sammen 2,6 milliarder kroner for 2020 og 2021 som følge av
dette. Det opplyses at departementet vil komme tilbake til nødvendige bevilgninger i forbindelse
med RNB.
Spørsmål 1:
Er det slik å forstå at den totale kostnadsrammen for arbeidene på Vestfoldbanen er antatt den
samme, og at det bare er forskyvning av kostnader og fram i tid dette dreier seg om? Betyr dette
at de nye opplysningene om overskridelser i proposisjonen dreier seg om totalt åtte milliarder
kroner?
I proposisjonen argumenteres for at koronakrisa også bør trekkes inn i vurderingene rundt
kontinuitet i arbeidene på Vestfoldbanen:
«Samferdselsdepartementet mener det er viktig at de store investeringsprosjektene som er
igangsatt bør ha en så rasjonell utbygging som mulig innenfor de bevilgningene som er gitt til
jernbaneinvesteringer. Det er også nå viktig at aktiviteten i sektoren opprettholdes så langt som
mulig gjennom krisen knyttet til den pågående pandemien».
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Men samtidig sies det at for overskridelsene ved Follobaneprosjektet og for Sandbukta – Moss –
Såstad på Østfoldbanen, vil departementet komme tilbake til bevilgningsmessige vurderinger
først i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.
Spørsmål 2:
Foreligger det tilstrekkelig med midler i disse to prosjektene til at det intense arbeidet som nå
pågår for kostnadsreduksjoner og videre planlegging ikke stopper opp fordi ytterligere midler ikke
stilles til disposisjon før 2021- budsjettet, og ser statsråden også disse prosjektene som en
viktige deler av aktivitetstiltakene i forbindelse med koronapandemien?
Av hensyn til det videre arbeidet med meldingen ber komiteen om svar innen onsdag 15. april
2020. Svar sendes transport-kommunikasjon@stortinget.no og trine.hagen@stortinget.no.
Med vennlig hilsen

Trine Hagen
komitesekretær
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Spørsmål 3-6 til Meld. St. 17 (2019-2020) Noen saker om jernbane
Jeg viser til Meld. St. 17 (2019-2020) som transport- og kommunikasjonskomiteen har til
behandling. På vegne av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet ber vi statsråden svare på
følgende spørsmål:
3.
Det ser ut til å være et gjentagende problem med en rekke jernbaneprosjekter at dårlige
grunnforhold er årsak til store kostnadsøkninger. Hva gjøres for å undersøke grunnforhold bedre
slik at kostnadsoverslag for jernbaneprosjekter blir mer reelle, og at ikke dårlige grunnforhold
gang etter gang kommer som en stor overraskelse?
4.
En rekke jernbaneprosjekter på Østlandet synes å være forsinket. Med de utbyggingsplaner som
nå finnes, når forventer departementet at dobbeltspor er ferdig utbygd til henholdsvis
Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Hønefoss, Halden, Lillehammer og Skien?
5.
I hvor stor grad vil siste tids fall i kronekurs påvirke kostnadene i pågående og planlagte
jernbaneutbygginger?
6.
Departementet har tidligere varslet at de vil sette i gang en evaluering av Follobane-prosjektet,
noe som også gjentas i proposisjonen. Hvordan vil dette arbeidet bli gjennomført, og når vil det bli
igangsatt?
Av hensyn til det videre arbeidet med meldingen ber komiteen om svar innen torsdag 16. april.
Svar sendes transport-kommunikasjon@stortinget.no og trine.hagen@stortinget.no.
Med vennlig hilsen
Trine Hagen
komitesekretær
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