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Målmatrise
Resultatene for de enkelte indikatorene kommenteres under det enkelte målområde i rapporten.
Tabell 1: Målmatrisen
Resultat
2013

Parameter

Resultat
2014

Mål 2014

Mål 2017

Økonomi
Bevilgning ikke overskredet

Ja

Ja

Ja

Ja

Periodisert resultat (mill. kr.)

465,9

-263,4

>0

>0

Sikkerhet

1

Antall drepte gjennomsnitt siste 20 år

5,4

5,1 *

5,4

4,7

Antall personskader gjennomsnitt siste 3 år

284

315

315

152,4

Antall hendelser med personskade siste 3 år

305

338

190

166

Oppetid (%)

98,6

98,8

99,0

99,3

Regularitet (%)

97,9

97,7

98,0

99,0

NSBs kundeundersøkelse

72

74

72

76

Brukerundersøkelse blant togselskapene

53

52

60

67

Punktlighet

Kundetilfredshet

Tilgjengelighet
* Fem saker er under politietterforskning

Overordnet økonomisk status
Tabell 2: Økonomisk oversikt, fordelt på postene i statsregnskapet
Statskonto

Post

Bevilgning

Kontant

Avvik

135023

Drift og vedlikehold

135025

Drift og vedlikehold GMB

6 352

6 547

-195

112

107

5

135030

Investeringer i linjen

8 397

7 945

452

135031

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski

1 475

1 119

356

135034

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

44

9

35

Sum kap. 1350

16 380

15 726

654

435001

Kjørevegsavgift

34

43

9

435002

Salg av utstyr og tjenester m.v.

256

297

41

435006

Videresalg av elektrisitet til togdrift

291

198

-93

435007

Betaling for bruk av GMB

112

120

8

435016-18

Refusjoner

0

65

65

435037

Anleggsbidrag

0

119

119

693

842

149

Sum kap. 4350

Kontantregnskapet for post 23 Drift og vedlikehold viser et merforbruk. I hovedsak skyldes dette
større utbetalinger i forbindelse med gjennomført korrektivt vedlikehold, samt behovet for utbedringer
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Måltallene for sikkerhet er basert på en årlig reduksjon på 4,5 % fra basisåret 2008.
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etter naturskader og avsporinger. Dette må sees i sammenheng med utbedringer av problemer i
infrastrukturen som oppstod gjennom perioden, jfr. omtale av driftsstabiliteten i kap. 3.1 Hovedmål 1
– Framkommelighet.
Jernbaneverkets kontantregnskap for investeringer viser et mindreforbruk på 452 mill. kr på post 30
Investeringer i linjen i 2014, mens post 31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski har et mindreforbruk på 356
mill. kr. Det er prosjektene Arna-Bergen og Prosjekt Oslo inkl. brannsikringstiltak som har det største
mindreforbruket på post 30 i 2014.
Se for øvrig kapittel 3.8 Bevilgningens anvendelse.
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2

Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.1

Myndighet, ansvar og mål
Jernbaneverket ble opprettet i 1996, og er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens
jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretninger. Jernbaneverket har ansvaret for
trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling/ruteplanlegging
og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.
Jernbaneverket forvalter statens realkapital i jernbaneinfrastrukturen og skal tilby et sikkert og
funksjonelt jernbanenett til togselskapene og transportbrukerne. Jernbaneverket skal bidra til at
verdien av realkapital opprettholdes og videreutvikles, samt at den utnyttes optimalt 2.
Jernbaneverket har ulike driftsavdelinger på nærmere 100 stasjoneringssteder utover i landet og har
størst aktivitet i det sentrale østlandsområdet. Jernbaneverkets ledelse og sentrale staber er etablert
i Oslo, mens felles støttefunksjoner er lokalisert på Hamar.
I 2014 overtok Jernbaneverket ansvaret for godstogterminalene. Overføringen av driftsansvaret til
Jernbaneverket skal gi konkurransenøytralitet og en mer effektiv og sikker bruk av arealene på
terminaler, samt redusere kostnadene for togselskapene for deres bruk av tjenestene på
terminalene.

2.2

Organisasjon
Pr 31.12.2014 har Jernbaneverket 4 039 tilsatte som samlet utgjør 3 981 årsverk. Jernbaneverket er
en betydelig byggherre med en stor del innleide ressurser i tillegg.
Jernbaneverket omorganiserte 1. april 2014. Dette medførte større endringer både i organisasjonen
og i Jernbanedirektøren ledergruppe. Sentrale grep i omorganiseringen er etablering av to divisjoner,
samt organisering av de største utbyggingsprosjektene som egne organisasjonsenheter.
I den nye organisasjonen er følgende prinsipper lagt til grunn:
Resultatansvar, økonomiansvar og personalansvar skal i størst mulig grad ligge hos samme leder
gjennom hele linjeorganisasjonen
Kravstilling og -oppfølging skal ligge i linjen og ikke på tvers mellom organisasjonsenheter.
Linjeenhetene skal så langt det er praktisk gjennomførbart ha råderett over egne ressurser for å
utføre sitt oppdrag. Matriseorganisasjoner skal derfor ikke være en foretrukken organisasjonsform
Tydelige fullmakter og ansvar for beslutninger skal plasseres der hvor informasjon og kunnskap
om hva som skal besluttes er best. Der dette er i de operative miljøene, skal beslutningene tas
der
Ansvar for gjennomføring skal desentraliseres
Ansvar for overordnet prioritering skal sentraliseres
Ny organisasjonsstruktur er et ledd i arbeidet med å effektivisere virksomheten.

2

Ref. Instruks for Jernbaneverket, datert 1. juli 2014
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Jernbanedirektørens ledergruppe fra 1. april 2014
Elisabeth Enger
Jernbanedirektør
Gunnar Løvås
Assisterende Jernbanedirektør
Gorm Frimannslund
Direktør for Infrastrukturdivisjonen
Bjørn Kristiansen
Direktør for Trafikk- og markedsdivisjonen
Anita Skauge
Direktør for Strategi og samfunn
Jørn Johansen
Direktør for Styring og organisasjon
Rannveig Hiis-Hauge
Sikkerhetsdirektør
Svein Horrisland
Kommunikasjonsdirektør

Figur 1: Jernbaneverkets organisasjonskart

2.3

Bevilgning og årsverk
Tabellen viser utvikling i Jernbaneverkets bevilgning til kap. 1350 for perioden 2012-2014, samt
utviklingen i antall årsverk for samme periode.
Tabell 3: Jernbaneverkets bevilgning 2012-2014
Bevilgning, kap. 1350 (mill. kr) *
Antall årsverk **

2012

2013

2014

10 448

12 008

16 380

3 757

3 837

3 939

*) Bevilgning, kap. 1350 inkluderer overførte midler fra året før.
**) Snitt per år. I regnskapet for 2013 var «antall årsverk ansatte» feilaktig oppgitt til 4 027 (som var antall ansatte). Det riktige
årsverkstallet for 2013 er nå tatt inn over.
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2.4

Likestilling, tilsatte og lønn
Tabellen Kjønn, stillingskategori og lønn viser antall ansatte og grunnlønn pr 31.12.2014 fordelt på
stillingsgrupper og kjønn.
Tabell 4: Kjønn, stillingskategori og lønn

Gjennomsnittlig brutto
månedslønn

Kjønnsbalanse
Kvinner
(%)

Menn
(%)

Antall

Kvinner

Menn

I alt

Totalt i virksomheten

2014

21,86

78,14

4039

42 814

40 348

40 887

Direktører og
avdelingsdirektører

2014

28,57

71,43

49

89 459

82 281

84 332

Mellomledere

2014

23,44

76,56

256

58 527

55 365

56 106

Rådgivere,
seniorrådgivere og
prosjektledere

2014

42,36

57,64

550

46 290

48 642

47 646

Saksbehandlere og
kontorstillinger

2014

78,57

21,43

168

35 191

36 716

35 518

Ingeniører og
arkitekter

2014

22,74

77,26

862

48 118

48 824

48 663

Arbeidsledere

2014

5,29

94,71

340

36 449

37 536

37 479

Fagarbeidere

2014

2,04

97,96

1029

34 793

34 730

34 731

Togledere,
trafikkstyrere og
toginformatører

2014

30,82

69,18

610

33 608

34 951

34 537

Lærlinger og
aspiranter

2014

8,93

91,07

168

18 188

16 203

16 380

Annet

2014

85,71

14,29

7

33 471

27 583

32 630

Tabell 5 viser deltidsansatte og midlertidig ansatte per 31.12.2014. For overtid og foreldrepermisjon
er det oppgitt prosentvis fordeling av total overtid/permisjon i 2014 mellom kjønn. Sykefraværet viser
sykefraværsprosenten for legemeldt fravær for hhv kvinner og menn i 2014.
Tabell 5: Deltids- og midlertidig tilsatte, overtid og fravær
Deltid

Midlertidig
ansatte

Overtid (%)

Foreldrepermisjon

Legemeldt
fravær

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

2014

88

67

27

177

8,6

91,4

46,8

53,2

5,5

3,5

2013

67

79

57

219

8,2

91,8

49,2

50,8

5,2

3,6
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3

Årets aktiviteter og hovedtall

3.1

Hovedmål 1 – Framkommelighet
Mål: Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

3.1.1

Oppetid, regularitet og punktlighet
Oppetiden for infrastrukturen endte i 2014 på 98,8 %. Resultatet er bedre enn i 2013 (98,6 %), men
likevel noe under målsettingen for året (99,0 %). Totalt antall forsinkelsestimer er ca.1000 timer
lavere enn i 2013, se Tabell 6 nedenfor. Antall forsinkelsestimer som følge av feil i sikringsanlegg og
på kontaktledning er imidlertid høyere enn i 2013. Dette skyldes i hovedsak høye dagtemperaturer
og uvanlig stort omfang av lynnedslag gjennom sommermånedene, som førte til solslyng,
saktekjøringer og flere omfattende driftsutfall. I de øvrige feilkategoriene er samlet antall
forsinkelsestimer 30 % lavere enn i 2013 og resultatene er gjennomgående bedre enn på flere år.
Dette indikerer en positiv utvikling.
Totalt for året er punktlighetsmålene oppnådd for kategoriene “Alle persontog” og “Flytoget”, hvor
sistnevnte satte punktlighetsrekord med 97,2 %. For kategoriene “Persontog i rush” og “Godstog” er
målene ikke nådd, for “Persontog i rush” er resultatene likevel bedre enn i 2013. Utfordringene
gjennom sommeren påvirket også regulariteten. Med et resultat på 97,7 % er målet på 98,0 % ikke
oppnådd.
Jernbaneverket bruker erfaringene fra årets hendelser og viderefører satsingen på godt vedlikehold
med flere tiltak, blant annet kompetanseøkning for forebygging av solslyng.
Tabell 6: Forsinkelsestimer som inngår i oppetidsberegningen
Forsinkelsestimer

2011

2012

2013

2014

Mål 2014

10 633

8 462

10 565

9 506

8200

Tabell 7: Antall innstilte persontog – Fordelt på årsakenes opprinnelsessted
Kategori

2011

2012

2013

2014

Mål 2014

Jernbaneverket

6 155

5 158

5 749

5 263

5 500

Togselskapene

1 992

1 705

1 546

1 753

1 551

784

1 328

742

1 373

649

8 931

8 191

8 037

8 389

7 700

2011

2012

2013

2014

Mål 2014

Utenforliggende årsaker
SUM
Tabell 8: Punktlighet
Kategori
Alle persontog

88,6 %

91,2 %

90,6 %

91,1 %

> 90

Persontog Oslo i rush

81,2 %

85,6 %

84,4 %

85,0 %

> 90

Flytoget

94,3 %

96,2 %

96,1 %

97,2 %

> 95

Godstog

77,5 %

81,0 %

79,0 %

78,6 %

> 90
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3.1.2

Brukerundersøkelser
Reisendes tilfredshet
I både vår- og høstmålingen i NSBs kundetilfredshetsundersøkelse er gjennomsnittet for
parameterne som gjelder Jernbaneverket (Jernbaneverkets KTI) en score på 74 poeng, jfr. Tabell 9
nedenfor. Dette er det beste resultatet Jernbaneverket har oppnådd i denne målingen.
Sammenlignet med tidligere år er resultatene like gode eller bedre på alle målområdene.
Tabell 9: Kundetilfredshet

JBV KTI

Vår
2011

Høst
2011

Vår
2012

Høst
2012

Vår
2013

Høst
2013

Vår
2014

Høst
2014

68

71

72

73

71

72

74

74

Kilde: NSB KTI Fellesrapport. JBV KTI defineres av høstmålingen.

Informasjonen på stasjonsområdene er blitt vesentlig bedre med installering av nye skjermer og
anvisere på 139 stasjoner de siste årene. Med regelmessige kvalitetskontroller legges det stor vekt
på at stasjonsområdene skal framstå som ryddige og godt vedlikeholdte. På en rekke stasjoner er
det derfor gjort oppgraderinger av leskur, venterom, utearealer, skilting, belysning, plattformer og
adkomstveier. I 2014 er det også innført røykeforbud på alle stasjoner.
Servicetilbudet er utvidet med ytterligere 400 parkeringsplasser, slik at det samlet er over 18000
parkeringsplasser tilgjengelig. Med et tillegg på syv stasjoner i 2014, tilbys det en løsning med
parkeringsoblater på hele 23 stasjoner. For syklistene har Jernbaneverket laget fire sykkelhoteller,
hvorav tre er etablert i 2014.
Togselskapenes tilfredshet
Den årlige målingen av togselskapenes tilfredshet med Jernbaneverket er gjennomført i desember
2014. Resultatet er en score på 52 poeng, som er ett poeng mindre enn forrige år.
Kundeundersøkelsen viser spesielt en lavere tilfredshet knyttet til sportilgangsavtalene, der
togselskapene ønsker en større grad av forhandlingsrom enn Jernbaneverket kan tilby. Det er også
registrert en lavere tilfredshet forbundet med Jernbaneverkets responstid ved feil og klarhet i hvem
som skal kontaktes når noe er feil.
Det observeres en økning i tilfredsheten på områdene kapasitetsfordeling og generell holdning til
Jernbaneverket. Tilfredsheten blant godstogselskapene er høyere enn blant persontogselskapene.
3.1.3

Godstrafikk
Markedet for gods på jernbane er fremdeles vanskelig, men med en liten bedring i 2014. I følge
statistikk fra NHO Logistikk og transport var det i 2014 en svak økning i transport av intermodalt gods
på jernbane.
Det er interesse i markedet for etablering av sidespor på flere lokasjoner på Sørlandet, med ny
kortreist godstrafikk på bane, og interesse for sportilknytning fra havner. Dette har foreløpig ikke ført
til søknader om støtte. For tømmertransport ønsker markedet færre og større terminaler, fordi bruk
av korte tog og mye skiftning ikke er kostnadseffektivt.
I forbindelse med overtakelse av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler inngikk Jernbaneverket i
desember 2014 leieavtale med ROM Eiendom AS. Jernbaneverket har også kjøpt deler av
infrastrukturen på disse terminalene, herunder de skinnegående lastekranene på Alnabru
godsterminal.
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Det er utarbeidet en hovedplan for anskaffelse av et TerminalOperasjonsSystem (TOS). En
kravspesifikasjon er under utvikling og anskaffelsesprosessen vil starte i 2015. Arbeidet med en
strategi for konkurranseutsetting av driften av jernbanegodsterminalene er i gang.
3.2

Hovedmål 2 – Trafikksikkerhet
Mål: En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren.
Trenden for sikkerhetsutviklingen er grunnleggende positiv. Jernbanen har i lang tid hatt en
reduksjon i drepte og alvorlig skadde. Seks personer omkom i forbindelse med
jernbanevirksomheten i 2014. Fem av hendelsene er fortsatt under politietterforskning. For drepte og
hardt skadde på jernbanen er det planovergangsulykker og personer som går i sporet som er den
største årsaken. Majoriteten av risikobilde for drepte og hardt skadde ligger i bilførere og
fotgjengeres uoppmerksom eller irrasjonell atferd på planoverganger, eller ulovlig kryssing av/opphold i spor. Jernbaneverket fortsetter med å sanere planoverganger i henhold til budsjett og
vurdere bro/undergang, samt tiltak for å forhindre personer i sporet.
I NTP 2014-2023 er det et mål å redusere uønskede hendelser med drepte og hardt skadde i
jernbanetrafikken med minimum 4,5 pst. Utgangspunktet for målingen er status i 2008.
Det er i 2014 registrert 23 793 uønskede hendelser. Dette er en oppgang på 8,9 % sammenlignet
med 2013. Uønskede hendelser inkluderer tilløp og tilstand og gjelder både driftssatt jernbane og
utbygging.
Seks omkomne i 2014 gir et foreløpig gjennomsnitt på 5,1, noe som er innenfor måltallet.
For personskader er det registrert en økning på 10 % til 124 personskader for 3. års gjennomsnitt
2014 sammenlignet med 2013. Det er kategori D medisinsk behandlingsskade som har en økning.
Det resulterer i at målet ikke er nådd. Majoriteten av denne økningen kommer fra økning i
rapportering for skader på publikumsareal og arbeidsskader.
For antall hendelser med personskade for driftssatt jernbane og utbygging er det registrert en økning
på 9 % til 338 og målet er ikke nådd. Statistikken for “antall hendelser med personskade” inkluderer
også alle drepte på driftssatt jernbane som er konkludert ulykke av politiet eller som er under
etterforskning.
Tabell 10: Antall drepte 20 års gjennomsnitt – Driftssatt jernbane
Kategori
A – Antall drepte

2011

2012

2013

2014

Mål 2014

6,2

5,7

5,4

5,1 *

5,4

2012

2013

2014

Mål 2014

*) Fem saker er under politietterforskning

Tabell 11: Antall personskader gjennomsnitt siste 3 år *
Kategori

2011

B – Hardt skadde

1,7

1,3

1,0

2,0

i/a

C – Alvorlig skade, >24 t. på sykehus

8,7

7,0

8,3

8,0

i/a

D – Medisinsk behandlingsskade

46,7

42,0

47,7

69,7

i/a

E+F – Førstehjelp **

199,0

216,7

227,0

232,7

i/a

SUM

256,0

267,0

284,0

312,4

175

*)Inkluderer alle typer personskader, både driftssatt jernbane og utbygging
**) Kategori E og F er førstehjelpsskader med og uten fravær fra arbeid i etterkant
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Tabell 12 nedenfor viser måloppnåelsen i det nye formatet slik det blir fra 1. tertial 2015.
Utgangspunktet for måltallet er endret for å bedre reflektere utviklingen på jernbanen, men følger
samme kravet om 4,5 pst. årlig reduksjon. Den er også basert på 5 års gjennomsnitt for å være
mindre følsom for enkeltårlig variasjon
Tabell 12: Antall drepte og skadde – Driftssatt jernbane (trafikksikkerhet)
Sum siste 5 år

Pr. 2012

Pr. 2013

Pr. 2014

Mål 2014

Drepte

20

24

26 *

22,8

Hardt skadde

18

19

19

17,8

104

120

141 *

115,6

Jernbaneulykker
*) Fem saker er under politietterforskning

3.3

Hovedmål 3 – Miljø
Mål: Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å
oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.

3.3.1

Generelt om miljøarbeidet
Miljøstyringssystemet er videreutviklet til å inneholde konkrete miljøkrav ved utredning, planlegging
og bygging av jernbane. Det arbeides med å integrere miljø i Jernbaneverkets strekningsbaserte
risikoanalyser.
Jernbaneverket har jevnlig dialog med de andre transportetatene med tanke på samarbeid og
koordinering av miljøarbeidet.

3.3.2

Status miljøplanlegging
Jernbaneverket har utarbeidet handlingsplaner for energieffektivisering og dyrepåkjørsler for
perioden 2014-2017, samt tiltaksplan for oppfølging av vannforskriften.
Jernbaneverket har utpekt tre områder som mulige pilotprosjekter for økologisk kompensasjon;
Åkersvika ved Hamar, områder ved en eventuell ny Ringeriksbane og Munkholmen ved Trondheim.

3.3.3

Status miljøtiltak
Miljørelatert FoU
Jernbaneverket samarbeider med Statens vegvesen og forskningsinstitusjoner om metodikk for førog etterundersøkelser. Rapporten Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved
samferdselsutbygging er publisert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i november.
Jernbaneverket har i tillegg gjennomført plan- og utredningsprosjekter innen dyrepåkjørsler,
energieffektivisering og opplæring i miljørisikoanalyse. Frøprosjektet ECONADA ble avsluttet i
november.
Naturmangfold
Jernbaneverket fortsetter arbeidet med kontrollere og redusere den negative påvirkningen på
naturmangfoldet i alle deler av virksomheten. Det arbeides med bekjemping av svartelistede arter og
begrensing av konflikter mellom jernbanenettet og verdifull natur. Oppdaterte tall viser 439 registrerte
konflikter, primært knyttet til bruk av plantevernmidler i sideterrenget og manglede kunnskap om
lokaliteter med verdifull natur.
I 2014 er en første versjon av miljøtilpassede vedlikeholdsplaner for vegetasjonskontroll ferdigstilt for
Nordlandsbanen, Bergensbanen, Rørosbanen, Trønderbanen og Sørlandsbanen. Planene
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inkluderer tilpasset skjøtsel for områder med verdifull natur, og hensynssoner for vann. Arbeidet vil
fortsette i 2015.
Dyrepåkjørsler
Det er registrert 1 136 påkjørte dyr i 2014. I tillegg kommer 278 påkjørsler der antall involverte dyr er
ukjent. Av påkjørte dyr var 461 elg, 227 var tamrein og 222 var sau. Tiltak mot dyrepåkjørsler følger
av handlingsplan for perioden 2014-2017.
Støy
Jernbaneverket innfrir nasjonale mål relatert til støyplager. Skinnesliping er et tiltak som i
utgangspunktet gjøres av hensyn til vedlikeholdet, men som også bidrar til at støynivået reduseres.
Dette er særlig viktig innenfor tettbefolkede områder. Jernbaneverket vurderer i sin kommende
handlingsplan mot støy å bruke skinnesliping som et mer strategisk tiltak mot jernbanestøy.
Klima og energieffektivisering
Det er arbeidet med klima på strategisk nivå i forbindelse med Nasjonal Transportplan og
Miljødirektoratets arbeid med lavutslipp mot 2030 og 2050.
For energieffektivisering av drift av infrastrukturen følger tiltak slik vedtatt i handlingsplan for
perioden 2014-2017.
Kulturminner
Riksantikvaren har i 2014 igangsatt fredning av Flekkefjordbanen og Gamle Vossebanen. Begge
baner er omfattet av Jernbaneverkets Landsverneplan. De to fredningene forventes å tre i kraft i
løpet av 2015. Fredede Tinnos- og Numedalsbanen fikk sine forvaltningsplaner i løpet av 2014.
Planene er forelagt Riksantikvaren.
Jernbaneverket etterlever UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven
ved å yte økonomisk og praktisk støtte til museumsjernbaner på Jernbaneverkets Landsverneplan.
Tradisjonelle jernbanefag med stort innslag av handlingsbåren kunnskap videreføres ved disse
banene; herunder fagene damplokomotivfører og damplokomotivfyrbøter. Flere av Jernbaneverkets
ansatte utøver disse fagene.
Arbeidet med å merke fredede eller vernede objekter i BaneData, Jernbaneverkets
vedlikeholdsdatabase, er videreført i 2014. Arbeidet omfatter også nyregistreringer.
3.3.4

Status hendelser
Det er registrert to hendelser med betydelig skade på ytre miljø:
I forbindelse med anleggsarbeider ved Ski i juni førte en opphopning av kalk til høy pH-verdi i
Dalsbekken.
I september ble pH-tilsetningen i renseanlegget ved Farriseidet-Porsgrunn feilinnstilt. Det tok to
dager å gjenopprette normal pH-verdi og resultatet ble betydelig miljøskade.
I tillegg ble det i juli sluppet ut anslagsvis 6500 liter diesel fra et lokomotiv på Nordlandsbanen.
Utslippet skjedde etter et sammenstøt med stein.
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3.4

Hovedmål 4 – Universell utforming
Mål: Et transportsystem som er universelt utformet.
Universell utforming krever at både stasjonens fysiske utforming og stasjonens informasjonssystem
er laget slik at hovedløsningen kan brukes av alle. Jernbaneverket legger dette til grunn ved bygging
av nye stasjoner.
Det er totalt 337 stasjoner i den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Ingen stasjoner er ennå fullt ut
universelt utformet med både fysisk utforming og nødvendig informasjonssystem. Med oppgradering
av Trondheim stasjon i 2014 er fire stasjoner fysisk universelt utformet. 102 stasjoner er definert som
tilgjengelige.
Et universelt utformet informasjonssystem krever tekst til talefunksjon for sentral ruteinformasjon.
Jernbaneverket åpnet i november 2014 en talestyrt telefontjeneste for sanntids avgangs- og
ankomsttider. Tjenesten er utviklet i samråd med Norges Blindeforbund. Den kan brukes av alle
reisende på alle stasjoner og er et viktig steg mot et universelt utformet informasjonssystem.
I 2014 er det installert nye informasjonselementer (anvisere, monitorer, høyttalere) på 28 stasjoner,
slik at 139 stasjoner nå har informasjonsutstyr. Det er også fjernet mindre hindringer (eks
kontrastmerking på trappeneser og gjennomsiktige flater, oppmerking og oppfriskning av
sikkerhetslinjene på plattformer) på 32 stasjoner.
Tabell 13: Status – Universell utforming
2013

2014

29 %
(antall: 101

30 %
(antall: 102)

Andel stasjoner som er
universelt utformet (fysisk
utforming)

0,9 %
(antall: 3)

1,2 %
(antall: 4)

Andel stasjoner der
informasjonssystemet er
universelt utformet

0%

0%

Andel stasjoner som er
3
tilgjengelige

3.5

Andre forutsetninger og krav

3.5.1

Effektivisering – Tiltak og gevinster

Merknad
Stasjonene definert som tilgjengelige dekker vel
50 % av passasjervolumet.
2 av 3 stasjoner på IC-strekningene vurderes
som tilgjengelige.
Trondheim (trinn 1) har kommet til i 2014.
5 stasjoner på Østfoldbanens Østre linje er i
sluttfase for oppgradering.
Telefontjeneste for ruteinformasjon er etablert.
139 stasjoner har nye kundeinformasjonselementer (anvisere, monitorer, høyttalere).

Det er et grunnleggende styringsprinsipp at statlige virksomheter skal sikre at ressursbruken er
effektiv. For å sikre at samfunnets ressurser utnyttes på en mest mulig effektiv måte arbeider
Jernbaneverket med å finne løsninger som bidrar til dette. Gjennom Nasjonal Transportplan 20142023, Prop. 1 S (2013-2014) og Tildelingsbrev til Jernbaneverket for 2014 er det satt krav til
Jernbaneverket om å dokumentere tiltak for å effektivisere og hvilke gevinster som er realisert og
som forventes realisert i tiden som kommer.
Effektivisering i Jernbaneverket
Jernbaneverket ønsker å sikre at ressursene utnyttes mest mulig effektivt for å skape mer jernbane
for pengene og et bedre togtilbud for togselskapene og togpassasjerene. Effektiviseringsprogrammet

3

Etter innspill fra Blindeforbundet og andre organisasjoner, og i forståelse med Samferdselsdepartementet,
benyttes benevnelsen “tilgjengelig” i stedet for som tidligere “tilgjengelig for alle”.
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«Enkelt og effektiv jernbaneverk» er etablert for å sikre en god oppfølging av effektiviseringstiltakene
i Jernbaneverket, og for å dele erfaringer på tvers av virksomheten. Programmet er delt inn i fire
delprogram:
Effektiv trafikkstyring
Effektiv drift og vedlikehold
Effektiv planlegging og bygging
Effektiv støtte
I det videre beskrives de fire delprogrammene og hvilke tiltak som er planlagt, samt hvilke gevinster
som er realisert og som forventes realisert de neste årene. Det presiseres at gevinstene som
realiseres er bruttogevinster. Bruttogevinster er en kostnadsreduksjon på et isolert område som kan
anvendes i andre deler av virksomheten, men som ikke nødvendigvis gir en regnskapsmessig effekt.
Alle gevinster som omtales er akkumulerte gevinster på gitte tidspunkt.
Effektiv trafikkstyring
Effektiv trafikkstyring skal effektivisere og forbedre trafikkstyringen i Jernbaneverket. Delprogrammet
skal gjennomføre flere tiltak, med hovedvekt på innføring av ny teknologi. Innenfor effektiv
trafikkstyring er det særlig prosjekter knyttet til operativ trafikkinformasjon som vil gi
effektiviseringsgevinster. Dette dreier seg om innføring av nye bestillings- og
ruteplanleggingsverktøy og innføring av et nytt distribusjonssystem. I tillegg vil det i første
fireårsperiode etableres et nytt kunde- og trafikkinformasjonssystem.
I 2014 er det realisert effektiviseringsgevinster på 3 mill. kr i dette delprogrammet. For 2015
forventes en effektiviseringsgevinst på om lag 12 mill. kr, mens det frem mot 2023 forventes
gevinster på om lag 100 mill. kr. Flere av tiltakene i dette delprogrammet krever investeringer i ny
teknologi, noe som medfører at det tar noe lengre tid før gevinster av tiltakene kan realiseres.
Effektiv drift og vedlikehold
Delprogrammet skal effektivisere drift og vedlikehold i Jernbaneverket. Tiltak innenfor drift og
vedlikehold dreier seg blant annet om å benytte Jernbaneverkets ressurser effektivt gjennom døgnet,
på tvers av geografi og fag. Herunder bedre utnyttelse av langbrudd, innføring av faste tider for
vedlikehold og optimalisering av beredskapsnivået for retting av feil i anleggene. I perioden 2014 til
2018 skal Jernbaneverket heve kvaliteten på teknisk dokumentasjon for å bidra til effektivisering av
drift og vedlikehold. Det skal foretas en systematisk gjennomgang hvor sluttresultatet medfører
elektronisk bruk og oppdatering av dokumentasjonen.
I 2014 er det realisert gevinster på 15 mill. kr i delprogrammet. For 2015 forventes det gevinster på
om lag 55 mill. kr, mens det frem til 2023 forventes realiserte gevinster på om lag 400 mill. kr.
Effektiv planlegging og bygging
Delprogrammet effektiv planlegging og byggherre inneholder tiltak og effektivisering innenfor
området “utrede, planlegge og bygge” infrastruktur. I tillegg til å bidra til raskere
prosjektgjennomføring, vil Jernbaneverket også effektivisere egen organisasjon og egne
arbeidsprosesser. Tiltakene vil i hovedsak dreie seg om å effektivisere planprosessene og om å
rendyrke byggherrerollen.
Tiltakene vil gi en effektiviseringsgevinst gjennom raskere læring hos prosjekterende, entreprenører,
byggeledelse og byggherre, samt mer effektive innkjøpsprosesser. Tiltakene vil redusere de interne
kostnadene innen planlegging og byggherre, samt også bidra til bedre kostnadsstyring i
investeringsprosjektet totalt.
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Det er per nå ikke realisert gevinster fra dette delprogrammet. Det forventes at det realiseres
gevinster på om lag 25 mill. kr i 2015, mens det frem mot 2023 forventes at det realiseres gevinster
på om lag 400 mill. kr innenfor dette delprogrammet.
Effektiv støtte
Effektiv støtte skal effektivisere støttefunksjonene i Jernbaneverket. Jernbaneverket foretok høsten
2012 en kartlegging av omfanget av støttefunksjonene. Resultatet av kartleggingen førte til at
Jernbaneverket besluttet å prioritere de støttefunksjonene der årsverks- og kostnadspotensialet for
effektivisering var størst. Det vil derfor i den første fireårsperioden gjennomføres tiltak innenfor
følgende syv støtteområder: IKT, økonomi, eiendom, dokumentasjon, sikkerhet, innkjøp, lager og
logistikk og HR.
Tiltakene vil gi effekter ved å eliminere og forenkle arbeidsprosesser, samt ved å styrke
systemstøtten der det er nødvendig. Eliminering og forenkling dreier seg bl.a. om å standardisere og
automatisere rapportering og plan- og budsjettprosesser, og generelt om å automatisere manuelle
rutiner. Videre dreier det seg om å gjennomgå og revidere avtaler og om å sanere programvare og
standardisere applikasjoner og arkitektur. I tillegg vil det settes i gang tiltak som vil gi en netto
effektiviseringseffekt bl.a. ved å oppdatere og innføre nye systemløsninger innenfor
eiendomsforvaltning, dokumentasjon, innkjøp og HR.
I 2014 er det realisert gevinster på om lag 60 mill. kr gjennom blant annet reforhandling av
leverandøravtaler og tiltak som medførte lavere behov for støtteårsverk. For 2015 forventes om lag
ytterligere 90 mill. kr. i effektiviseringsgevinster som gir en total realisering på om lag 150 mill. kr. For
perioden frem til 2023 forventes effektiviseringsgevinster fra støttefunksjoner på om lag 250 mill. kr.
Oppfølging og rapportering av effektiviseringsgevinster
For å sikre at effektiviseringsgevinster kan følges opp og måles over tid etablerer Jernbaneverket
indikatorer i effektiviseringsprogrammet. Indikatorene skal benyttes for å svare ut om målene som er
satt for ulike tiltak og tiltaksområder realiseres etter forventingen. Indikatorene vil være av både
finansiell og ikke-finansiell karakter. Jernbaneverket vil rapportere på utviklingen i indikatorene for å
vise effektiviseringsgevinster over tid, og vil være relative størrelser som tar hensyn til utvikling i
kostnadsnivå ved en aktivitetsøkning og dermed gjør de sammenlignbare over tid. Jernbaneverket
arbeider med å ferdigstille indikatorene og etablere et system for oppfølging og rapportering.
Anvendelse av effektiviseringsgevinster
Effektiviseringsgevinstene skal bidra til mer jernbane for pengene. Det er en ambisjon å redusere
budsjetter til driftskostnader og øke budsjetter tilsvarende for fornyelse. I 2014 er 75 mill. kr flyttet fra
drift til fornyelse i Jernbaneverket.
3.5.2

Samfunnssikkerhet og beredskap
Jernbaneverket har gjennom året arbeidet med omleggingen av hele beredskapsregimet, med
strekningsvise beredskapsanalyser og beredskapstiltak som integreres i de elektroniske
strekningsanalysene. Jernbanens beredskapsplan (JBP) er oppdatert, basert på Sivilt
beredskapssystem (SBS).
Som ledd i oppfølgingen av 22. juli-kommisjonen har Jernbaneverket ferdigstilt strategisk handlingsog tiltaksplan (SOROS-prosjektet). Aktuelle tiltak er gjennomført og/eller ivaretatt i Jernbaneverkets
pågående arbeid, herunder gjennom Jernbaneverkets beredskapsplanverk.
Oppfølging og sikring av sektorkritiske objekter (SAMROS II-prosjektet) videreføres. RomEiendom
har utarbeidet beredskapsanalyse for Oslo S og Jernbaneverket har iverksatt en risiko- og
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sårbarhetsanalyse av knutepunktet Oslo S. Det er også planlagt en felles sikringsanalyse for Oslo S,
Oslotunnelen og Nationaltheateret stasjon.
Gjennom programmet “Naturfare, infrastruktur, flom og sikring” (NIFS-prosjektet), delprosjekt
Beredskap, har vi satt fokus på robust infrastruktur og samordning ved naturfare og
naturskadesituasjoner. Arbeidet videreføres i 2015.
3.6

IKT-Sikkerhet
Mot slutten av 2014 ble det etablert et prosjekt for å styrke informasjonssikkerheten i
Jernbaneverket. Prosjektet baserer seg på DIFIs anbefalinger om å legge ISO/IEC-27001 grunn for
arbeidet med informasjonssikkerhet. Prosjektet vil strekke seg over to år. Det er gjennomført tiltak for
å skjerpe tilgangsstyring og endringshåndtering. Sammen med utskifting av kritiske servere er risiko
redusert. Arbeidet videreføres i 2015.

3.7

Administrative forhold

3.7.1

“Tidstyver”
Tidstyvarbeidet i Jernbaneverket omfatter elementer av arbeidet med effektivisering av egen drift,
forenkling av internt regelverk og andre forenklingstiltak i virksomheten. Tidstyvarbeidet er i stor grad
en integrert del av Effektiviseringsarbeidet i etaten. I 2014 er det identifisert tidstyver innenfor
programmets delprosjekter, og gjennomført tiltak for å fjerne disse. Dette har blant annet skjedd
gjennom:
Utrulling av elektronisk time- og utleggsregistrering
Regelforenklinger for hovedsikkerhetsvakter
Automatisering av meldingsdistribusjon innenfor trafikkstyring
Implementering av nytt turnussystem
Fornyelse av det elektroniske styringssystemet («styringsportal»)
Forenklinger og standardisering av økonomimodell og økonomifunksjonen
Det gjøres oppmerksom på at tidstyvrapporteringen normalt bare omfatter en del av det samlede
arbeidet med effektiviseringsarbeidet i Jernbaneverket.
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3.8

Bevilgningens anvendelse

3.8.1

Kontantregnskapet
Jernbaneverkets kontantregnskap i 2014 viser utbetalinger tilsvarende 15.726 mill. kr mot en
bevilgning på 16.380 mill. kr. Dette gir et mindreforbruk på 654 mill. kr. Kapittel 4350 viser
innbetalinger tilsvarende 842 mill. kr mot et proveny på 693 mill. kr. Dette gir en merinnbetaling på
149 mill. kr.
Tabell 14: Kontantregnskap 2014
Statskonto

Post

Bevilgning

Kontant

Avvik

135023

Drift og vedlikehold

135025

Drift og vedlikehold GMB

6 352

6 547

-195

112

107

5

135030

Investeringer i linjen

8 397

7 945

452

135031

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski

1 475

1 119

356

135034

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

44

9

35

16 380

15 726

654

Sum kap. 1350
435001

Kjørevegsavgift

34

43

9

435002

Salg av utstyr og tjenester mv.

256

297

41

435006

Videresalg av elektrisitet til togdrift

291

198

-93

435007

Betaling for bruk av GMB

112

120

8

435016-18

Refusjoner

0

65

65

435037

Anleggsbidrag

0

119

119

693

842

149

Sum kap. 4350

3.8.2

Post 23 Drift og vedlikehold
Jernbaneverket har en bevilgning i 2014 på 6.352 mill. kr på post 23 Drift og vedlikehold.
Utbetalingene på post 23 Drift og vedlikehold beløper seg til 6.547 mill. kr. Dette tilsvarer et samlet
merforbruk på 195 mill. kr. Når det tas hensyn til merinntektsfullmakter og refusjoner under kap.
4350 tilknyttet post 23 er netto merforbruk 133 mill. kr. De mest vesentlige avvikene er:
I forbindelse med ny saldering for 2014 ble det vedtatt en omdisponering på 257 mill. kr fra post
30 til post 23 (fornyelse) i desember 2014. Jernbaneverket fikk på et tidlig nok tidspunkt
muligheten til å iverksette vedlikeholdstiltak tilsvarende 150 mill. kr. Resterende andel av
omdisponert beløp, tilsvarende 107 mill. kr, var det ikke mulig å få produsert for og i tillegg
utbetalt i 2014.
Jernbaneverket har utbetalt ca. 50 mill. kr, knyttet til opprydning/oppretting etter uønskede
hendelser (naturskader og avsporinger) i 2014.
Det har blitt utført mer av korrektivt vedlikehold i 2014 enn det som ble forutsatt ved fastsettelsen
av budsjettet. Dette har vært nødvendig for å begrense antall forsinkelsestimer ved
togavviklingen. Jernbaneverket har et merforbruk på 95 mill. kr knyttet til korrektivt vedlikehold i
2014.
For å forlenge levetiden på de ulike anleggene, har Jernbaneverket også i 2014 gjennomført
både systematiske kontroller og systematiske levetidsforlengende tiltak. Jernbaneverket har et
merforbruk på forebyggende aktiviteter tilsvarende 35 mill. kr.

3.8.3

Post 25 Drift og vedlikehold Gardermobanen
Jernbaneverket har i 2014 utbetalt 5 mill. kr mindre enn bevilgning på post 25 Drift og vedlikehold
Gardermobanen.
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Mindreforbruk på post 25 i 2014 skyldes lavere framdrift på fornyelsesarbeidene enn hva som var
forutsatt på banestrekningen.
3.8.4

Post 30 Investeringer i linjen
Jernbaneverkets bevilgning på post 30 Investeringer i linjen utgjør 8.397 mill. kr i 2014. Det er
utbetalt 7.945 mill. kr på post 30 investeringer i linjen i 2014. Utbetalingene er 452 mill. kr lavere enn
bevilgningen. Når det tas hensyn til merinntektsfullmakter og refusjoner under kap. 4350 tilknyttet
post 30 er netto mindreforbruk 596 mill. kr.
Mindreforbruket på investeringsporteføljen er en følge av utsatt produksjon, forsinkelser i arbeid, og
forsinkelser i oppstart av prosjekter. Dette skyldes blant annet forhold knyttet til:
Generisk utvikling og teknisk godkjenning av signalsystemer. Leveranseproblemer fra Thales
gjelder flere prosjekter.
Avklaringer med lokale myndigheter og andre aktører vedrørende miljøforhold, arealplaner,
grunnerverv mv.
Avvik mellom regnskap og budsjett er sammensatt. De største avvik fremkommer i hovedsak som
følge av utsatt og forsinket produksjon i forhold til planer på enkelte prosjekter.
Det største mindreforbruket fremkommer på prosjektene:
Arna-Bergen / Ulriken tunnel (201 mill. kr) – grunnet senere oppstart av hovedarbeider
Hell-Værnes (79 mill. kroner) – grunnet utsatt produksjon
Sandnes-Stavanger, signalanskaffelse (49 mill. kr) – grunnet forsinkelser i utviklingen av
signalanlegget fra Thales
ERTMS erfaringsstrekning (33 mill. kr) – grunnet utsatte betalinger knyttet til milepæler
ERTMS Stasjonstiltak (30 mill. kr) – grunnet utsatt etablering av nye publikumsoverganger ved
Spydeberg og Mysen. Stasjonene er tatt i bruk som planlagt.
Bergen stasjon-Fløen (21 mill. kr) – grunnet utsatt prosjekteringsarbeid
Ganddal godsterminal (20 mill. kr) – grunnet forsinkelser i utviklingen av signalanlegget fra Thales
De største merutbetalingene fremkommer på prosjektene:
Farriseidet-Porsgrunn (389 mill. kr) – grunnet endret årsbehov / periodisering for 2014-2015
Langset-Kleverud (82 mill. kr) – grunnet endret periodisering av utbetalinger.
Holm-Holmestrand-Nykirke (60 mill. kr) – grunnet økte kostnader og kompleksiteten av arbeidene
i stasjonshallen
For nærmere om enkeltprosjekter vises det til oversikt i vedlegg. Under følger kort omtale av de
største prosjektene og programområdene. Angitte styrings- og kostnadsrammer refererer seg til
rammene som er angitt i proposisjonene gjeldende for budsjettåret 2014. I disse rammene er det
ikke hensyntatt den faktiske prisstigningen for 2014.
Store prosjekter
Jærbanen – Sandnes - Stavanger
Drift av strekningen med eksisterende signalsystem er godkjent ut 2015. Utvikling og leveranse av
nytt signalanlegg fra Thales er forsinket og anlegget er planlagt satt i drift i løpet av første halvår
2015 med redusert funksjonalitet. Senere oppgradering vil være nødvendig for å få full funksjonalitet.
Foreløpig plan er at første oppgradering gjøres høsten 2015. Siste oppgradering er planlagt høsten
2016. Det er gjennom året avdekket ytterligere problemer I leveringen av nytt signalanlegg, og dette
gir stor risiko for at ytterligere forsinkelser vil kunne oppstå.
Prognostisert sluttkostnad er innenfor styringsrammen på 2 642 mill. kr. Kostnadsrammen er 2 675
mill. kr.
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Jærbanen – Ganddal godsterminal
Prosjektet har felles leveranse av signalanlegg med Sandnes-Stavanger (omtalt over).
Mindreforbruket på 20 mill. kr i 2014 skyldes i hovedsak forsinkelser av Thales anlegget.
Prognostisert sluttkostnad er innenfor revidert styringsramme på 695 mill. kr. Kostnadsrammen er
759 mill. kr.
Vestfoldbanen – Barkåker-Tønsberg
I 2014 har det vært utført avsluttende etterarbeider (varmgangsdetektor, utbedring i
kontaktledningsanlegget, tilbakeføringsentreprise og grunnerverv). I 2015 gjennomføres tiltak som vil
sikre stabilitet i dagens midlertidige anlegg. De arbeidene som vurderes utført er oppgradering/bytte
av planovergang ved Tønsberg stasjon for å bedre trafikksituasjonen. Anskaffelse av nytt signal- og
sikringsanlegg til Barkåker-Tønsberg utsettes til ferdigstilling av Holm-Holmestrand-Nykirke.
Prognostisert sluttkostnad er innenfor styringsrammen på 1 600 mill. kr. Kostnadsrammen er 1 754
mill. kr.
Vestfoldbanen – Holm - Holmestrand - Nykirke
Prosjektet på Vestfoldbanen vil gi økt kapasitet for tog slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden
mellom Tønsberg og Drammen/Oslo reduseres. Etterarbeid i tunnel inkl. montasje av
betongelementer ferdigstilles tidlig i 2015. Betongarbeider i stasjonshall er forsinket med 3-4
måneder. Dette påvirker etterfølgende arbeider med montasje av stålhimling i stasjonshallen. Det
pågår identifisering og igangsetting av avbøtende tiltak for å redusere konsekvensen av forsinkelsen.
De jernbanetekniske elektroarbeider er påbegynt. Prognosen er justert opp med 681 mill. kr og nytt
styringsmål er fastsatt til 6 257 mill. kr inkludert prisregulering 2014, som er innenfor
kostnadsrammen på 6 462 mill. kr. Kostnadsøkning skyldes forhold knyttet til kompleksiteten av
arbeidene i stasjonshallen, større konfliktsaker med leverandører, uforutsette grunnforhold og valg
av betongelementer til vann- og frostsikring av tunnelen. Ferdigstillelse er planlagt høsten 2016.
Vestfoldbanen – Farriseidet-Porsgrunn
Prosjektet vil legge til rette for å utvikle et bedre kollektivt tilbud fra Grenlandsområdet til Torp og vil
halvere reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn.
Det er i 2014 utbetalt 1 937 mill. kr, mot et budsjett på 1 548 mill. kr. Dette tilsvarer et merutbetaling
på 389 mill. kr. Bakgrunnen er at entreprenørene utarbeidet sine produksjonsplaner etter inngåelse
av kontraktene. Dette har medført en mer fortung betalingsplan enn hva som opprinnelig er lagt til
grunn i budsjettinnmeldingen - med endret årsbehov/periodisering for både 2014 og 2015.
Styringsrammen er 6 507 mill. kr. Kostnadsrammen er 6 998 mill. kr. Prognosen i forhold til
styringsrammen vil bli justert, og sannsynligvis økt, i løpet av første halvår 2015.
Dovrebanen – Langset-Kleverud (Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen)
Det er i 2014 utbetalt 1 031 mill. kr mot et budsjett på 949 mill. kr. Årsaken er endret periodisering av
betalingene. Prognostisert sluttkostnad er innenfor styringsrammen på 4 437 mill. Kostnadsrammen
er 5 191 mill. kr.
Ca. 18 km av E6 ble åpnet desember 2014. Ca. 4 km (sørligste parsell) åpnes sommeren 2015.
Ibruktakelse av Dovrebanen er planlagt i oktober 2015.
Trønder-/Meråkerbanen – Hell-Værnes
Prosjektet Hell – Værnes omfatter bygging av dobbeltspor fra Hell stasjon fram til Værnes holdeplass
og utskifting av Stjørdalselva bru. NVE har lagt strenge begrensninger for tilgang for arbeider i
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Stjørdalselva på grunn av laksebestanden. Som følge av dette er fremdriften på prosjektet forskjøvet
til 2015 pga. restriksjoner i Stjørdalselva. I 2014 er det utbetalt 75 mill. kr mot et budsjett på 153 mill.
kr. Forskjøvet produksjon påvirker ikke planlagt dato for ibruktakelse. Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen på 636 mill. kr. Kostnadsrammen er 713 mill. kr.
Vossebanen - Bergen - Arna
Vossebanen – Bergen – Arna består av delprosjektene Ulriken tunnel og Bergen – Fløen. Tiltakene
vil gi økt kapasitet og en mer fleksibel trafikkavvikling inn og ut av Bergen. Tiltakene omfatter driving
av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken med nærføring til eksisterende tunnel, ombygging av
spor og stasjon på Arna, nye broer ved Fløen og Ulriken, samt oppgradering av eksisterende Ulriken
tunnel. Dagens tunnel har behov for oppgradering, blant annet for å tilfredsstille krav til rømming og
brannsikkerhet. Styringsrammen er 3 003 mill. kr og kostnadsrammen er 3 157 mill. kr. Prognosen i
forhold til rammene vil bli justert, og sannsynligvis økt, i løpet av første halvår 2015.
For strekningen Bergen stasjon – Fløen er det noe senere igangsatt prosjekteringsarbeid enn
planlagt. Grunnlag og omfang fra det tidligere stansede prosjektet må gjennomgås på nytt.
Prosjektet har sammenheng med og gjennomføringen av Ulriken tunnel med felles anskaffelse av
signal- og sikringsanlegg. Den foreløpige styringsrammen er 477 mill. kr og kostnadsrammen er 526
mill. kr, som er grunnlag fra prosjektet som ble stanset i 2010. Det er stor risiko for at kostnadene i
den reviderte planen vil kunne bli vesentlig høyere, og risiko for at kostnadsoverslaget vil overstige
terskelverdi for KS2. En tar sikte på å ha klart et kvalitetssikret konsept/kostnadsoverslag til Prop 1 S
(2015-2016).
Østfoldbanen – ERTMS – erfaringsstrekning østre linje
I 2014 er det utbetalt 131 mill. kr mot et budsjett på 164 mill. kr. Dette tilsvarer et mindreforbruk på
33 mill. kr. Mindreforbruket skyldes at inngått kontrakt baserer seg på utbetalinger ved oppnådde
milepæler, milepælene for veisikringsanlegg var planlagt oppnådd i 2014, men blir ikke oppnådd før i
2015. Prognostisert sluttkostnad er i henhold til styringsrammen på 633 mill. kr. Kostnadsrammen er
678 mill. kr. Fremdrift er i henhold til plan for å ta i bruk hele erfaringsstrekning i august 2015.
Planlegging prosjektering og grunnerverv
Prosjektet InterCity har i 2014 utbetalt om lag 31 mill. kr mot et budsjett på 170 mill. kr.
Mindreforbruket skyldes at etablering av prosjektorganisasjon og strategier har tatt lengre tid enn
estimert. Som følge av dette inngås de store rådgiverkontraktene senere enn forutsatt, med større
utbetalinger først i 2015. Grunnundersøkelser og miljøkartlegging har også kommet noe senere i
gang enn det som tidligere var lagt til grunn. Det er inngått rammeavtale for rådgivertjenester for i alt
åtte fagfelt. Videre ble det inngått rammeavtaler for grunnundersøkelser og de fire første av i alt syv
kontrakter for strekningsvis planlegging.
Disse strekningene er
Venjar – Langset og Kleverud – Sørli på Dovrebanen
Sandbukta – Moss – Såstad på Østfoldbanen
Drammen – Kobbervikdalen på Vestfoldbanen
Nykirke - Barkåker på Vestfoldbanen
Programområde – Bedre togtilbud på Østlandet – ny grunnrutemodell
Programområdet omfatter infrastrukturtiltak for innfasing av nye tog og ny ruteplan for
Østlandsområdet. Ferdigstillelse av nye dobbeltspor og NSBs innkjøp av 50 nye togsett, gir til
sammen et grunnlag for betydelige forbedringer av rutetilbudet på Østlandet. Thales har tidligere
meddelt at leveransen til Høvik ville bli forsinket til andre kvartal 2015. Gjennom høsten 2014 har det
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blitt arbeidet med kvalitetssikring av fremdriftsplan og funksjonalitet for signalsystemet.
Thalesanlegget er ytterligere forsinket og det er besluttet å utsette åpningen av Høvik til den
ordinære ruteendringen i desember 2015. Forsinkelsene hos Thales medfører at jernbaneverket får
stadig større utfordringer med å gjennomføre sine egne aktiviteter på en tilfredsstillende måte. En
følger løpende opp framdrift og risiko.
I 2014 er det samlet utbetalt 998 mill. kr på programområdet, ut fra et budsjett på 1 093 mill. kr.
Programområde – Kapasitetsøkende tiltak
Programområdet omfatter mindre og mellomstore tiltak og prosjekter som har som mål å øke
kapasiteten på det eksisterende jernbanenettet både for gods- og persontransport samt tiltak innen
GSM-R og kjøreveis-IKT. I 2014 er det utbetalt 638 mill. kr på programområdet, ut fra et budsjett på
713 mill. kr. Mindreforbruket skyldes at produksjon for en del prosjekter er flyttet til 2015/2016.
For Rombak krysningsspor er prosjektets omfang økt pga. krav om 1120 m krysningsspor.
Produksjonen i 2014 er forsert, noe som medfører et merforbruk på 58 mill. kr. Prosjektet har i
detaljplan lagt opp til en videre forsering for at krysningssporet skal være klart til driftsettelse høsten
2015. Prosjektet har en sluttprognose som er 44 mill. kr over foreløpig kostnadsramme fra hovedplan
på 325 mill. kr. Detaljplan er nå til sluttbehandling i Jernbaneverket og det vil bli søkt om nye rammer
i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett.
For GSM-R nettet har de viktigste tiltakene vært dekningsutbedringer, første trinn i etablering av
redundant kjernenett og ny funksjonalitet for togleder og togekspeditør.
Programområde – Stasjoner og knutepunkter
Programområdet omfatter tiltak for å forbedre publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og
knutepunkter med vekt på sikkerhet, kundeinformasjon, tilgjengelighet for alle samt annen service. I
2014 er det samlet utbetalt 695 mill. kr på programområdet som er 119 mill. kr lavere enn budsjettert.
Dette skyldes blant annet at Værnes holdeplass har forsinkelser grunnet kontraheringsstopp og
vinterarbeider noe som medfører utsatt ferdigstillelse til juni 2015. Mindreforbruket skyldes også
mindre tillegg på entrepriser enn forventet. For Gardermoen terminal T2, jernbanestasjon er avtale
om kostnadsfordeling mellom JBV og Avinor AS/OSL signert.
Programområde – Sikkerhet og miljø
Programområde sikkerhet og miljø er delt inn i teknisk trafikksikkerhet, rassikring, sikring og sanering
av planoverganger, tunnelsikkerhet og miljøtiltak. Programområdet omfatter tiltak i kjørevegen for å
opprettholde og/eller forbedre sikkerhet, oppetid samt miljøet rundt dagens infrastruktur.
Teknisk trafikksikkerhet omfatter i hovedsak tiltak for å oppfylle myndighetskrav blant annet i
togfremføringsforskriften.
Rassikring omfatter tiltak på eksisterende jernbanenett for å møte klimaendringer mv. Tiltakene
består av bl.a. profilutvidelser, sikring mot steinsprang, flom og løsmasserelaterte skred, drenering,
stabilisering av linjen. I tillegg styrkes overvåkning og inspeksjon av terrenget, og det etableres
værstasjoner.
I kategorien planoverganger, utføres tiltak for å redusere risiko for ulykker ved planoverganger.
Tiltak kan være etablering av planskilte krysninger (bruer, kulverter), sikring/varsling, vegomlegging/utbedring av veigeometri, holdningsskapende arbeid, samt sanering/nedlegging av planoverganger.
I kategorien tunnelsikring, følger tiltakene i hovedsak av egne kartlegginger og risikovurderinger og
forskriftskrav. Tiltak kan være nødlys og skilting, tiltak for assistert evakuering, brannhemmende
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tiltak og ulykkesforebyggende tiltak. I 2014 er det bl.a. gjennomført brannsikringstiltak i Oslotunnelen
og flere tiltak i tunneler på Bergensbanen.
Miljøtiltakene omfatter tiltak mot dyrepåkjørsler, opprydding langs linjene og sanering av kilder til
forurensning i grunnen.
Det er samlet i 2014 utbetalt 386 mill. av et budsjett på 410 mill. kr.
Programområdet – Tiltak i Osloområdet - prosjekt Stor-Oslo
Rammen for 2014 går til å følge opp inngåtte kontraktsforpliktelser, og er en videreføring av tiltakene
fra tidligere år. Noen delprosjekter er etter plan, dette gjelder Etterstad – Lillestrøm der anbud for
masseutskiftning er utsatt til 2015 grunnet høye tilbudspriser i anbudsrunden i 2014. I tillegg er
gjenåpning av strekningen Lysaker - Sandvika avhengig av fremdriften på nytt signalanlegg (Thales)
for Høvik hensetting. Tidspunkt for åpningen forventes å være i desember 2015. I tillegg gjenstår noe
arbeider knyttet til grunnerverv For Lysaker-Asker.
Det er samlet i 2014 utbetalt 145 mill. kr av et budsjett på 299 mill. kr
3.8.5

Post 31 Dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)
I 2014 er det utbetalt 346 mill. kr under budsjett. Dette skyldes i hovedsak at kontraktsinngåelser for
hovedarbeidene er forskjøvet med ca. 3 mnd. Betalingsplanene for kontraktene, når disse foreligger,
vil bli førende for produksjonen og utbetalingene i 2015. Betalingsplanene vil redusere usikkerheten
knyttet til de enkelte års behov fra og med 2016. Denne forskyvningen av budsjettbehovene har ikke
betydning for planlagt ferdigstillelse for drift i 2021. Styringsrammen er 24,4 mrd. kr og
kostnadsrammen er 26, 3 mrd. kr jf. Prop 97 S(2013- 2014).
Ski hensetting
Hensettingsanlegget ble satt i drift som planlagt i desember 2014. Det gjenstår noen sluttarbeider
som i hovedsak gjelder ferdigstillelse av kommunal avløpsledning. Prognosen for sluttkostnad er 537
mill. kr.
Jernbaneverket viser til korrespondanse vedrørende håndtering av valutaforhold for kontrakter
inngått i utenlandsk valuta. For oppfølging og avregning på Follobaneprosjektet har Jernbaneverket
fastsatt en kronekurs relatert til Stortingsvedtak Revidert nasjonalbudsjett pr. juni 2014 og
prosjektkursen fastsettes i henhold til Norges Banks valutakurser, månedssnitt for juni 2014.
Prosjektkursen for Follobaneprosjektet er fastsatt til 8,22 NOK/EUR.

3.9

Bruk av fullmakter
Jernbaneverket er delegert både ettårige og stående fullmakter. I det følgende er rapportering på
disse fullmaktene for 2014:
Salg og bortfeste av fast eiendom
JBV kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kr i hvert enkelt tilfelle.
Jernbaneverket har i 2014 solgt og bortfestet eiendom for totalt 5,5 mill. kr, der festeinntekten utgjør
0,5 mill. kr.
Kjøp og feste av fast eiendom
Fullmakten omhandler to forhold:
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1. Ordinært kjøp og feste av fast eiendom. Jernbaneverket er delegert fullmakt til kjøp og feste av
grunnarealer og kjøp av fast eiendom for en verdi inntil 30 mill. i hvert enkelt tilfelle (ordinært
kjøp).
2. Kjøp og feste i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Når det gjelder kjøp og feste i forbindelse
med utbyggingsprosjekter skal beløpet være innenfor kostnadsrammen for prosjektet og
begrenset oppad til 50 mill. kr i hvert enkelt tilfelle.
Når det gjelder ordinært kjøp av eiendom har Jernbaneverket i 2014 ikke kjøpt eiendom av større
omfang.
I forbindelse med utbyggingsprosjekter har Jernbaneverket i 2014 hatt kostnader i tilknytning til
grunnerverv på om lag 215 mill. kr. Kjøpene er innenfor kostnadsrammene til det enkelte prosjekt.
Tilsagnsfullmakt
Tabell 15: Disponering av tilsagnsfullmakt
Mill. kr.
Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2013

9,9

+

Nye forpliktelser pådratt i 2014

3,9

-

Dekning eller annet frafall av forpliktelser i 2014

13,8

=

Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2014

0,0

Etter tilsagn om støtte til Mjøsen Skog SA for re-etablering av tømmerterminal på Kvam er det i
desember 2014 gjennomført utbetaling på 3,87 mill. kr i henhold til tilsagnets forutsetninger. Det blir
ikke etablert sidespor ved SIVA Kongsvinger og det angitte tilsagnet på 9,9 mill. kr er derfor ikke
lenger aktuelt.
Bestillingsfullmakter
Tabell 16: Disponering av bestillingsfullmakt
Mill. kr.
Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2013

404,0

+

Nye forpliktelser pådratt i 2014

816,8

-

Dekning eller annet frafall av forpliktelser i 2014

384,9

=

Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2014

835,9

Bestillingsfullmakten benyttes i Jernbaneverket til kjøp av materiell til lagrene samt til innkjøp av
maskiner. Større deler av bestillingen av materiell og utstyr som faller inn under bestillingsfullmakten
er foretatt mot utlandet og utenlandske valutakurser, først og fremst i euro. I forbindelse med status
på fullmakten er valutakurs pr. 31.12.14 lagt til grunn for beregnet utbetaling frem i tid. Dette
medfører et prognostisert merforbruk på fullmakten, gitt de beregnede kronekursene.
Ved en gjennomgang av bestillinger med leveranser i 2015 og fremover fremkommer det at dersom
bestillingsdato legges til grunn så vil forpliktelser knyttet til fullmakten reduseres forpliktelsene til
803 844 018 kr. Datoer for tilleggsordrer er da skjønnsmessig beregnet. Ved denne
beregningsmetoden har Jernbaneverket foretatt forpliktelser for i underkant av 4 mill. kr over
fullmakten på 800 mill. kr for 2014.
Fullmakt til forskuttering
Jernbaneverket har fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål ut over
gitt bevilgning på kap.1350, post 30, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke
overstiger 200 mill. kr.

25

Det er pr 2. tertial forpliktet for 221 mill. kr. til prosjekter gjennom forskuttering av midler:
Forskutteringsavtale ved forlengelse av Straumsnes kryssingsspor som Jernbaneverket har til
LKAB var pr. 1 tertial 80 mill. kr. Jernbaneverket har tilbakebetalt første avdrag på 40 mill. kr og
resterende vil bli tilbakebetalt i 2015.
Forskutteringsavtale mellom Jernbaneverket og Northland Logistics AS om finansiering av tiltak
på Fagerneslinja og på Narvikterminalen er på 61 mill. kr.
Forskutteringsavtale med Avinor vedrørende forskuttering på 120 mill. kr. Mva vil komme i tillegg.
Ved inngåelse av avtalen med Avinor gikk Jernbaneverket over fullmaktsgrensen for forskuttering
med 21 mill. kr., ref. også Tertialrapport 2/2014.
Northland Logistics AS slo seg selv konkurs rett før jul 2014. Kravene ift. forskutteringsavtalen er
ikke betalt, og meldt som krav i konkursboet. I henhold til forskutteringsavtalen skal innbetalt
forskudd tilbakebetales i 2020-2022. Utfallet for Jernbaneverket klargjøres i forbindelse med
konkursbooppgjøret i 2015.
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter
Jernbaneverket har fått fullmakt til:
Å gjennomføre de investeringsprosjekter som er omtalt i merknadene til kap. 1350 i Prop. 1S
(2013-2014) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.
Å forplikte statens for framtidige budsjettår ut over gitt bevilgning på kap. 1350 post 30 og 31, for
investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at
samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 800 mill. kr.
Når det gjelder fullmakt nr. 1 er det i 2014 ikke inngått forpliktelser ut over de kostnadsrammer som
er gitt i Prop 1S. For fullmakt nr. 2 gjelder følgende forpliktelser:
Tabell 17: Disponering av fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter,
fullmakt 2
Mill. kr.
Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2013

221,1

+

Endringer i forpliktelser i 2014

323,9

=

Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2014

545,0

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeid
Tabell 18: Disponering av fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og
vedlikeholdsarbeid
Mill. kr.
Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2013

664,0

+

Endringer i forpliktelser i 2014

496,0

=

Udekkede forpliktelser ved utgangen av 2014

1160,0

Fullmakten har grensesnitt mot delegert fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av
tjenester ut over budsjettåret. Ved gjennomgang av forpliktelsene for 2015 er konsulenttjenester ifm.
vedlikeholdsprosjekter, samt lisens- og supportavtaler (begge i hovedsak i tilknytning til ERTMS) tatt
med under førstnevnte fullmakt. Dette utgjør totalt 141,9 mill. kr. Det kan være et
definisjonsspørsmål om denne forpliktelsen i stedet burde henføres til fullmakt til å inngå leieavtaler
og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret.
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Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret
Jernbaneverket har i 2014 inngått forpliktelser for 2015 i størrelsesorden 534 mill. kr når det gjelder
leieavtaler og kjøp av tjenester. Forpliktelsene er definert til å gjelde kjøp til den ordinære driften av
Jernbaneverket for kommende budsjettår.
Forpliktelsene faller i følgende hovedkategorier (alle tall i mill. kr):
Husleie

230,4

Stasjoner, felleskostnader drift og driftsavtaler

137,9

IKT, lisens og vedlikeholdsavtaler

102,0

Kantinedrift

8,4

Renhold

5,9

Leasing av biler mv

48,7

Annet

0,7

Totalt

534,0

Anleggsbidrag
Jernbaneverket har i 2014 mottatt anleggsbidrag i størrelsesorden 119,5 mill. kr. Innbetalte
anleggsbidrag gjelder i hovedsak investeringsprosjektene Narvikterminalen (Fagerneslinja), Bjørnfjell
kryssingsspor, Rombak kryssingsspor, Ny fjernledning Ofotbanen, Trønder- og Meråkerbanen
(elektrifisering), Heggedal stasjon og Spikkestad stasjon.
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4

Styring og kontroll i virksomheten
Mål- og resultatavtaler er etablert som interne disponeringsskriv for Jernbaneverkets divisjoner for
budsjettåret 2014, og også for staber og flere nivåer i divisjonene for budsjettåret 2015. Dette bidrar
til tydeliggjøring av ansvar og styringssignaler internt i virksomheten. Arbeid for å bedre kvalitet i
oppfølging og rapportering på etatens fullmakter videreføres.
Mye oppmerksomhet har i 2014 vært rettet mot fortsatt å legge til rette for standardisering av
løsninger, systemer og prosesser, og fremme etterlevelse av dette i organisasjonen. Flere viktige
løsninger har vært i utvikling og test gjennom året, løsninger som vil forenkle, effektivisere og heve
kvaliteten i arbeidsrutiner og styringsinformasjon. FIDO er et nytt distribusjonssystem for informasjon
og kunngjøringer vedrørende togframføring og arbeid i spor, som gjør viktig informasjon raskt
tilgjengelig på pc og nettbrett. Webportal for bestilling av sportilgang har kommet i drift og ny løsning
for kort- og langtids ruteplanlegging er også satt i drift.
Å styrke planlegging og styring av større prosjekter er et av de viktigste områdene for etaten. Dette
området har vært rapportert som et hinder for vår samlede måloppnåelse, og dette krever fortsatt
høy oppmerksomhet ved inngangen til 2015. Kapasitet og kompetanse til å styre en
prosjektportefølje i sterk vekst etter tid, kost og kvalitet er essensielt. Videre er det avgjørende å få
på plass gode plangrunnlag for å kunne ha tilstrekkelig styring og kontroll med
investeringsprosjekter.
Jernbaneverket har i 2014 gjennomført analyser av risiko- og sårbarhetselementer, i prosjektet
SOROS (Strategiske overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser) for virksomhetene i
samferdselssektoren. Relevante tiltak er gjennomført og/eller ivaretatt i etatens beredskapsplaner.
Det har i 2014 blitt gjort et større arbeid for å forebygge misligheter og korrupsjon i etaten. Det er
utarbeidet og gjennomført et e-læringsprogram (“Kompass og konsekvens”), opplæringssamlinger,
lederopplæringsprogrammer og overordnede risikoanalyser i løpet av året.
Jernbaneverket har rapportert risikoer for manglende måloppnåelse på virksomhetsnivå i
tertialrapportene og styringsdialogen for øvrig gjennom året. Følgende forhold har vært særlig
fremhevet:
Manglende leveranse og godkjenning av Thales signal- og sikringsanlegg
Mangelfull evne til planlegging og gjennomføring av aktiviteter (kompetanse og kapasitet)
Redusert punktlighet og regularitet som følge av etterslep i vedlikehold
Utvikling i leverandørmarkedet
Det er Jernbaneverkets vurdering at de vesentligste risikoene som er synliggjort i styringsdialogen i
2014 fortsatt er relevante ved inngangen til 2015. Særlig fremheves kapasitet og kompetanse i
Jernbaneverket innenfor områdene prosjekterings- og prosjektledelse, prosjektstyring og
kontraktsledelse og planlegging.
Jernbanedirektørens interne revisjon har i 2014 levert en rekke rapporter innenfor sikkerhet,
leverandøroppfølging og administrativ kvalitetssikring. Alle rapporter ledelsesbehandles og tiltak
igangsettes på bakgrunn av rapportene.
I 2014 har Jernbaneverket vært berørt av to forvaltningsrevisjoner i regi av Riksrevisjonen. Den ene
vedrørende produktivitet i drift og vedlikehold og en vedrørende sosial dumping. Revisjonene
fortsetter i 2015. Riksrevisjonen er i disse dager i gang med regnskapsrevisjonen for regnskapsåret
2014.
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Vurdering av framtidsutsikter
Jernbaneverket gis stor tillit i den økte satsningen inneværende NTP-periode, og våre bevilgninger
og fullmakter er økt markant. Det er stor interesse for vår sektor både politisk og i befolkningen noe
som er gledelig. Jernbaneverket ser en positiv utvikling på sentrale mål- og resultatkrav, har satt i
gang store investeringsprosjekter og har lagt til rette for en bedre og tydeligere styring av
virksomheten. I 2014 har etaten tatt riktige og viktige skritt for nå framtidige mål.
Økt kompetanse og kapasitet til å gjennomføre store porteføljen av aktiviteter fortsetter å utgjøre
kanskje det største potensialet for etatens langsiktige måloppnåelse. Jernbanespesifikk kompetanse,
særlig signalfaget, er en knapp ressurs og har vært rapportert over lengre tid. I 2014, med den
økningen i investeringsporteføljen som har funnet sted, har presset på prosjektkompetanse- og
kapasitet økt tilsvarende. Konsekvensene av å mangle denne kapasiteten over tid vil kunne være
mangelfull planlegging, igangsetting og framdrift for flere prosjekter, og kommer til syne gjennom et
mindreforbruk på investeringssiden.
Samtidig som det oppleves som krevende å iverksette en voksende investeringsportefølje, økes
kravene til kvalitet og profesjonalitet i de tjenestene Jernbaneverket skal levere. Jernbaneverket skal
være strengere mht. kvalitet i planleggingsfasen av prosjekter, og profesjonalisere byggherrerollen
ytterligere.
Flere forhold påvirker driftspåliteligheten i infrastrukturen, og det er avgjørende at de
fornyelsesaktiviteter som gjennomføres gir effekt på sikt. Denne muligheten skal Jernbaneverket
benytte seg av. Nøkkelkompetanse (særlig på signalområdet), god kvalitet i beslutningsgrunnlag og
analyser samt i teknisk dokumentasjon er faktorer som må være på plass for å kunne synliggjøre
den avkastningen økt fornyelsesarbeid gir.
På lik linje med forvaltningen for øvrig, stilles det konkrete krav til effektivisering av Jernbaneverkets
virksomhet. Etatens effektiviseringsprogram “Enkelt og effektivt” er redegjort grundig for i denne
årsrapporten. Jernbaneverket skal bli mer produktive i kjerneprosesser som prosjektgjennomføring,
drifts- og vedlikeholdsoppgaver og trafikkstyring, samt ha effektive støttefunksjoner og organisering
som bidrar til at mest mulig av bevilgningen blir brukt i henhold til samfunnets interesser. En god
gjennomføring av effektiviseringsprogrammet vil også kunne skape større grad av tillit hos
myndigheter og andre deler av sektoren.
Et godt omdømme bygger vi gjennom solid forankring med våre kunder og god informasjon.
Innføring av ny teknologi er viktig, på en måte som ivaretar brukernes behov. I denne sammenheng
er det gledelig at Jernbaneverket stiger på listene over attraktive arbeidsgivere og at flere enn før ser
til jernbanen som en mulig arbeidsgiver. Dette er viktig både med hensyn til jernbanen som sektor,
men også svært viktig for Jernbaneverket som et verktøy for å nå regjeringens mål for jernbanen.
Jernbaneverket har i 2014 levert sine innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med
jernbanereform. Etaten mener Jernbaneverket står styrket til å gjennomføre viktige oppdrag gjennom
endring i rammebetingelser, roller og oppgavefordeling mellom aktørene i transport-/
jernbanesektoren, og ser fram til det videre arbeidet med reformen.

29

6

Årsregnskapet

6.1

Ledelseskommentarer til Jernbaneverkets årsregnskap 2014
Formål
Jernbaneverket er et statlig forvaltningsorgan (statlig virksomhet) underlagt Samferdselsdepartementet. Jernbaneverket er en del av staten som juridisk person. Jernbaneverket skal på
vegne av staten, drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg
og innretninger. Jernbaneverket har ansvaret for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet
som omfatter kapasitetsfordeling/ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og
publikumsinformasjon på stasjonene. Jernbaneverket har hovedkontor i Oslo, ledes av
Jernbanedirektøren og består av divisjonene Infrastruktur og Trafikk og Marked. Overordnet
myndighet fastsetter omfanget av jernbanenettet og bevilger midler til drift, vedlikehold av og
investeringer i jernbanenettet som er underlagt Jernbaneverkets forvaltningsansvar.
Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra
Finansdepartementet og krav fra Samferdselsdepartementet i instruks om økonomistyring i
Jernbaneverket. Jernbaneverkets årsregnskap består av bevilgningsrapportering og
artskontorapportering med noter. Årsregnskapet består i tillegg av en oppstilling av det periodiserte
regnskapet som et supplement til kontantregnskapet, iht. krav i Tildelingsbrevet. Jernbaneverket har
anvendt statens standard kontoplan for virksomheter som avlegger periodisert regnskap.
Jernbaneverket mener regnskapet gir et dekkende bilde av etatens disponible bevilgninger,
regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.
Vurdering av vesentlige forhold
Bevilgningsrapporteringen viser at årets samlede utgifter utgjør 15,7 mrd. kr. mot et budsjett på 16,4
mrd. kr. Sum inntektsbevilgning utgjør 0,7 mrd. kr. og det er inntektsført 1,2 mrd. kr. Netto utgifter
rapportert til bevilgningsregnskapet utgjør 14,6 mrd. kr.
Årets utgiftsbevilgninger har økt med 4,4 mrd. kr. fra 2013 til 2014 og utgjør 16,4 mrd. kr. Økningen
til investeringer utgjør 3,6 mrd. kr og Jernbaneverket har utbetalt over 90 % av kontantbevilgningene
til investeringer i 2014, til sammen 9,1 mrd. kr. Mindreutbetalingene på investeringsporteføljen er
sammensatt, men skyldes i hovedsak utsatt/forsinket produksjon. De representerer i sin helhet en
periodisering, og innebærer ikke reduksjon av investeringsprosjektenes totalkostnad.
Det er et netto merforbruk på 133 mill. kr. til drift og vedlikehold som i hovedsak skyldes uønskede
hendelser (naturskader og avsporinger) og at det er gjennomført mer korrektivt vedlikehold enn
planlagt, for å begrense antall forsinkelsestimer ved togavviklingen.
Oppstilling av artskontorapporteringen viser hvilke utgifts- og inntektsarter som inngår i
rapporteringen til statsregnskapet.
Virksomhetsregnskapet viser at årets inntekt fra bevilgninger er økt med 186 mill. kr. fra 2013 og er
på 5 8 mrd. kr. Øvrige driftsinntekter utgjør 697 mill. kr. Bevilgningsinntekter utgjør 89 % av sum
driftsinntekter og inkluderer inntekter som tilbakeføres fra utsatt inntektsføring med samme beløp
som årets avskrivninger.
Årlige kontantbevilgninger for bruk til investeringsformål (anleggsmidler) inntektsføres ikke i
Jernbaneverkets periodiserte regnskap før ved en motsatt inntektsføring når anleggsmidlene
avskrives. Årlig kostnad for avskrivninger og nedskrivninger motsvares av inntektsføring fra posten
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6.2

Prinsippnote årsregnskapet
Jernbaneverkets regnskap etter kontantprinsippet er utarbeidet og avlagt etter nærmere
retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene»), av 12.
desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Årsregnskapet er i henhold til krav i
bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og
eventuelle tilleggskrav fastsatt av eget departement.
Utgifter og inntekter i et kontantregnskap er en sammenstilling av innbetalinger og utbetalinger i
regnskapsåret i regnskapsoppstillinger og tilleggsinformasjon som er ment å skulle gi et dekkende
bilde innenfor de rammer et kontantprinsipp setter for informasjonen.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og
en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet.
Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser grupper
av kontoer som inngår i mellomværendet med statskassen.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
a) Regnskapet følger kalenderåret
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med bruttobeløp
d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene,
men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt
3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto rapportert til
bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.
Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank, i henhold til krav i
bestemmelsene pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorganer (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres
ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved
overgang til nytt år.
Bevilgningsrapporteringen
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet.
Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å
disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført
med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til
disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kapittel/post.
Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post
(belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i Note B til
bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til
statsregnskapet og vises i kolonnen for regnskap.
Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres
ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres
av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap.
De avgitte fullmaktene framkommer i Note B til bevilgningsoppstillingen.
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Artskontorapporteringen
Artskontorapporteringen viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter
standard kontoplan for statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet for disponible
tildelinger på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke
som inntekt i oppstillingen. Note 5 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med
statskassen og mellomværende med statskassen.
Bevilgningsrapporteringen
Oppstilling av bevilgningsrapportering per 31.12.2014 (bruttobudsjetterte virksomheter)
Kontantregnskap
31.12.14

Merutgift (-)
og mindreutgift

1350

Jernbaneverket

23 Drift og vedlikehold

A

6 351 830

6 546 802

- 194 972

1350

Jernbaneverket

Drift og vedlikehold
25 av Gardemobanen

A

112 400

107 310

5 090

Note

Kapittelnavn

Post

Samlet
tildeling for
2014

Utg.
kap.

Posttekst

1350

Jernbaneverket

30 Investeringer i linjen

A

8 396 700

7 944 551

452 149

1350

Jernbaneverket

31 Nytt dobbeltspor

A

1 474 923

1 118 644

356 279

1350

Jernbaneverket

Kompensasjon for
34 arbeidsgiveravgift

44 000

8 784

35 216

14

Miljødepartementet

14 Driftsutgifter

0471

Justisdepartementet

71 Driftsutgifter

1 060
15 967

Sum tildelt/utgiftsført

16 379 853

Kapittelnavn

4350

Jernbaneverket

01 Kjøreveisavgift

4350

Jernbaneverket

4350
4350

Note

Innt.
kap.

Post

6.3

Posttekst

Samlet
tildeling for
2014

15 743 117
Kontantregnskap
31.12.14

Merutgift (-)
og mindreutgift

33 800

42 732

- 8 932

Salg av utstyr og
02 tjenester

255 800

296 783

- 40 983

Jernbaneverket

Videresalg av
06 elektrisitet til togdrift

291 000

197 594

93 406

Jernbaneverket

Betaling for bruk av
07 Gardermobanen

112 400

120 083

- 7 683

Jernbaneverket

15 Refusjon av
17 arbeidsmarkedstiltak

86

Jernbaneverket

Refusjon av fødsels16 og adopsjonspenger

19 861

4350

Jernbaneverket

Refusjon av
18 sykepenger

45 149

4350

Jernbaneverket

37 Anleggsbidrag

5605

Jernbaneverket

Renter av alminnelig
83 fordringer

5700

Arbeidsgiveravgift

72 Arbeidsgiveravgift

4350
4350

Sum inntektsbevilgning/inntektsført

119 465
119
318 627
693 000

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
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1 160 498
14 582 620

Kapitalkontoer
60040101

Norges Bank KK /innbetalinger

60040102

Norges Bank KK/utbetalinger

3 306 737

650013;840013

Deposita og avsetninger under Samferdsel

- 18 619 130
161

Endring i mellomværende med statskassen

-729 612

Sum rapportert

- 729 612

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

31.12.2014

31.12.2013

Endring

Mellomværende med statskassen

- 1 164 099

- 434 487

- 729 612

Note A – Forklaring av samlet tildeling
Kapittel og post
135023

Overført fra i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

21 930

6 329 900

6 351 830

112 400

112 400

8 396 700

8 396 700

1 349 000

1 474 923

44 000

44 000

135025
135030
135031

125 923

135034

34

Utgiftsført av andre iht. avgitte
belastnings-fullmakter

Merutgift(-)/ mindreutgift etter
avgitte belastnings-fullmakter

Standard refusjoner på
inntektspostene 15-18

Merinntekter iht
merinntektsfullmakt

Omdisponering fra post 01 til 45
eller til post 01/21 fra neste års
bevilgning

Innsparinger

Sum grunnlag for overføring

Maksimalt overførbart beløp

Mulig overførbart beløp beregnet
av virksomheten*

"kan overføres, kan nyttes under post 30"

Merutgift(-)/ mindre utgift

135023

Stikkord

Kapittel og post

Note B – Forklaring til brukte fullmakter og grunnlag for overføring til neste år

- 194 972

0

- 194 972

62 375

0

0

0

- 132 596

0

- 132 596

135025

"kan overføres"

5 090

0

5 090

0

7 682

0

0

12 772

0

12 772

135030

"kan overføres, kan nyttes under post 23"

452 149

0

452 149

2 621

140746

0

0

595 615

0

595 615

135031

"kan overføres"

356 279

0

356 279

98

281

0

0

356 560

0

356 560

135034

"kan overføres"

35 216

0

35 216

0

0

0

0

35 216

0

35 216

*Jf. brev av 19.02.2015 vedrørende forklaringer til statsregnskapet og brev av 19.02.2015 vedrørende søknad om overføring av ubenyttede midler.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter
1. Refusjoner er fordelt på tilhørende utgiftsposter på kap. 1350.
2. Merinntekter er fordelt på tilhørende utgiftsposter på kap. 1350.
3. Maksimalt beløp som kan overføres er 5 % av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med
stikkordet «kan overføres». Se det årlige rundskrivet R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.
4. Jernbaneverket har mottatt to belastningsfullmakter fra Miljødirektoratet på til sammen kr. 1 375 000 på kapittel/post 142521. Jernbaneverket har benyttet kr.
1 059 720 i 2014. Restbeløpet, kr. 315 280, vil bli overført til 2015.
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6.4

Artskontorapporteringen
Oppstilling av artskontorapporteringen for 2014
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Note

Innbetalinger fra gebyrer

201400-201412
0

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer

1

119 465

Salgs- og leieinnbetalinger

1

388 380

Andre innbetalinger

1

270 024

Innbetaling av finansinntekter

1

4 884

Sum innbetalinger

782 754

Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

2

2 157 669

Offentlige refusjoner vedrørende lønn

2

- 65 351

Utbetalt til investeringer

3

10 678 474

Utbetalt til kjøp av aksjer

0

Andre utbetalinger til drift

4

Utbetaling av finansutgifter

2 871 160
11 410

Sum utbetalinger

15 653 361

Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer

14 870 607

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer, m.m.

5

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

0
0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader

6

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

30 644
30 644

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
5700 – Folketrygdens inntekter – Arbeidsgiveravgift
5309 – Tilfeldige inntekter (gruppeliv, m.m.)

318 632
0

Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Oversikt over mellomværende med statskassen
Fordringer

318 632
14 582 620
201400-201412
- 3 309

Merverdiavgift

1 294 839

Kasse

62

Skyldig skattetrekk

- 117 900

Skyldige offentlige avgifter

- 4 596

Skyldig lønn

0

Annen gjeld

- 4 997
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Sum mellomværende med statskassen

1 164 099

Note 1 – Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
201400-201412
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer

119 465

Salgs- og leieinnbetalinger

388 380

Andre innbetalinger

270 024

Innbetaling av finansinntekter

4 884

Sum driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

782 754

Note 2 – Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
201400-201412
Lønn fast ansatte

2 194 626

Lønn midlertidig ansatte

80 710

Arbeidsgiveravgift

293 499

Annen personalutgift

42 381

Timeutgifter for lønn og sosiale utgifter som overføres til investeringsutgifter

- 453 548

Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

2 157 669

Utgifter til lønn og sosiale ytelser som belastes på investeringsprosjekter gjennom interne
timebelastninger trekkes ut som egen post (aktiverte timeutgifter for lønn og sosiale ytelser) som vist
ovenfor. Når lønnsutgifter og sosiale utgifter (som inngår i investeringer) derimot blir ført direkte på
prosjekter og ikke gjennom intern belastning av utgifter ut fra timebelastning, blir
investeringsutgiftene trukket ut av artskonti for lønn m.m. direkte.
Se note 3 for opplysninger om disse beløpene, som inngår i linjen utbetalt til investeringer i
oppstilling av artskontorapportering med spesifikasjon i tilhørende note.

Ansatte pr. 31.12.2014
Fast ansatte
Midlertidig ansatte
Lærlinger
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Ansatte

Årsverk

3 835

3 777

45

45

159

159

Note 3 – Utbetalt til investeringer
201400-201412
Investeringer infrastruktur

8 971 485

Utgift infrastruktur forskuttert av LKAB

40 000

Utbetalinger enkeltinvesteringer

6 756
1 402 098

Fornyelse av eksisterende infrastruktur
Maskiner og tekniske innretninger

247 871

Forskudd grunnerverv

10 264

Sum utbetalt til investeringer

10 678 474

I tallene inngår alle utbetalinger som bokføres på anlegg under utførelse og som aktiveres i balansen
i periodisert regnskap.
For virksomheter som bare utarbeider årsregnskap etter kontantprinsippet ville dette vært bokført i
kontogruppe 47,48 og 49. Jernbaneverket avlegger regnskap etter begge prinsipper og bokfører
dette i kontogruppe 11 og 12.

Note 4 – Andre utbetalinger til drift
201400-201412
Leie, drift og vedlikehold av publikumslokaler

123 786

Elektrisk kraft, nettleie

82 173

Leie og vedlikehold lokaler

415 585

Driftsmateriell

232 154

Drift, reparasjoner og vedlikehold maskiner

248 173

Entreprenør- og prosjekteringstjenester

808 880

Reiser, diett og forpleining

105 688

Telekommunikasjon

51 698

Innleid arbeidskraft

47 973

Konsulenttjenester

134 403

Tap og avsetning til tap

- 8 386

Øvrige kostnader

629 034

Sum andre utbetalinger til drift

2 871 160

Note 5 – Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Ikke aktuell.
Note 6 – Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
(Tusen kr)
Tilskudd til sidespor

201400-201412
3 870

Tilskudd til museumsbaner

15 042

Tilskudd til jernbaneformål

1 204

Annet tilskudd

10 528

Sum utbetalt tilskudd

30 644

Jernbaneverket forvalter tre tilskuddsordninger på vegne av staten. I tillegg utbetaler Jernbaneverket
noen midler til anleggsbidrag, samt tilskudd ifm tiltak mot dyrepåkjørsler (foringstilskudd) mv.
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Note 7 – Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
(bruttobudsjetterte virksomheter)

Del A – Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.14
31.12.14
Spesifisering Spesifisering av
av bokført
rapportert
avregning
mellomværende

Forskjell

Anleggsmidler
Anleggsmidler

90 659 447

90 659 447

2

2

90 659 449

90 659 449

481 106

481 106

Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer

234 863

Andre fordringer

1 378 978

1 291 530

87 448

8 130

62

8 068

2 103 077

1 291 592

811 485

Kasse og bank
Sum omløpsmidler

234 863

Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld

- 90 758 372

- 90 758 372

Sum langsiktig gjeld

- 90 758 372

- 90 758 372

Leverandørgjeld

- 314 911

- 314 911

Skyldig skattetrekk

- 118 054

Kortsiktig gjeld

Skyldig offentlige avgifter

- 117 900

- 154

- 45 523

- 4 596

- 40 927

Annen kortsiktig gjeld

- 1 745 614

- 4 997

- 1 740 617

Sum kortsiktig gjeld

- 2 224 102

- 127 493

- 2 096 609

- 219 948

1 164 099

- 1 384 047

Sum

Eierandel

Stemmeandel

Årets resultat i
selskapet

Balanseført
egenkapital i
selskapet

Balanseført
verdi i regnskap

Finse

Antall aksjer

Finse vann- og
avløpsselskap AS

4

Ervervsdato

Aksjer

Forretningskontor

Del B – Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

26.04.06

2

0,67 %

0,67 %

857 000

2 601 000

2 000

Balanseført verdi
31.12.2014

2 000

4

Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme både i virksomhetens
kontospesifikasjon og i kapitalregnskapet.
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6.5

Virksomhetsregnskapet

6.5.1

Resultatregnskap Jernbaneverket
(Tusen kroner)

Note

31.12.2014

31.12.2013

Inntekt fra bevilgninger

1

5 770 489

5 584 269

Inntekt fra tilskudd og overføringer

1

72 597

191 355

Salgs- og leieinntekter

1

522 633

533 910

Gevinst ved avgang av anleggsmidler

1

4 220

3 904

Andre driftsinntekter

1

97 952

300 038

6 467 890

6 613 476

2 449 724

2 362 479

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader

2

Varekostnader

10

220 396

21 505

Andre driftskostnader

3

2 702 423

2 479 693

Avskrivninger

5

1 352 179

1 278 295

Nedskrivninger

5

0

0

Sum driftskostnader

6 724 723

6 141 972

Driftsresultat

- 256 833

471 504

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

6

4 925

1 646

Finanskostnader

6

11 500

7 186

- 6 575

- 5 540

- 263 407

465 964

263 407

- 465 964

263 407

- 465 964

Sum finansinntekter og finanskostnader
Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
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6.5.2

Balanse – Eiendeler for Jernbaneverket
EIENDELER

Note

31.12.2014

31.12.2013

A. Anleggsmidler
I – Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Programvarerettigheter og lisenser

5

Sum immaterielle eiendeler

0

0

2 109

4 659

2 109

4 659

II – Varige driftsmidler
Infrastruktur

5

34 410 847

33 291 944

Bygninger, tomter og annen fast eiendom

5

30 894 164

30 730 786

Maskiner og transportmidler

5

160 204

166 156

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende

5

471 216

496 564

24 706 680

16 552 187

14 227

14 710

90 657 338

81 252 347

Investeringer i datterselskaper

0

0

Investeringer i tilknyttet selskap

0

0

Anlegg under utførelse

5,5b,5c

Beredskapsutstyr

5

Sum varige driftsmidler
III – Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

9

2

102

Obligasjoner og andre fordringer

9

0

0

2

102

90 659 449

81 257 108

481 106

473 515

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I – Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Varebeholdninger

10

Forskuddsbetalinger til leverandører

12

Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører

81 178

94 581

562 285

568 096

II – Fordringer
Kundefordringer

11

94 685

129 662

Andre fordringer

12

49 341

73 354

1 323 788

606 540

4 954

8 951

895

1 966

1 473 663

820 473

Merverdiavgift
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Øvrige opptjente inntekter
Sum fordringer
III – Kasse og bank
Foliokonto Nordpool

14

8 067

7 981

Kontanter, håndkasser

14

63

72

8 130

8 053

2 044 077

1 396 622

92 703 526

82 653 730

Sum kasse og bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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6.5.3

Balanse – Gjeld for Jernbaneverket
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2014

31.12.2013

0

0

0

0

C. Virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital
D. Gjeld
I – Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler

5

90 659 447

81 257 005

Andre langsiktige forpliktelser

5

0

0

Forpliktelse Flytoget AS

0

0

39 925

79 925

39 925

79 925

Leverandørgjeld

314 911

358 573

Skyldig skattetrekk

118 054

109 175

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser
II – Annen langsiktig gjeld
8
Sum annen langsiktig gjeld
III – Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld

4, 13

Sum kortsiktig gjeld

45 523

44 033

260 041

246 264

0

56

1 485 573

1 305 210

2 224 102

2 063 310

IV – Avregning med statskassen
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Overført avregning fra resultatregnskapet
Sum avregning med statskassen
Sum gjeld
Sum virksomhetskapital og gjeld

5

43 459

-1 212 474

7

- 263 407

465 964

7

- 219 948

- 746 510

92 703 526

82 653 730

92 703 526

82 653 730

Fra 01.01.2008 har Jernbaneverket valgt å ikke bokføre/presentere fremmedfinansiering av anleggsmidler på en egen konto
i regnskapet. Fremmedfinansieringen er nå inkludert i denne posten.
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6.5.4

Kontantstrøm for Jernbaneverket
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

- 729 612

-2 307

Innbetalinger fra salg av varer og tjenester

494 377

521 385

Innbetalinger av kjørevegsavgift

162 814

138 431

Innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre (anleggsbidrag)

119 465

143 000

Innbetalinger
Endring i mellomværende med finansdepartementet
Innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre

Innbetalinger av utbytte
Innbetalinger av renter
Innbetaling av refusjoner
Arbeidsgiveravgift til inntekt
Andre innbetalinger (forskudd, deposita og avsetninger under Samf.dep.)
Sum innbetalinger

0

0

119

98

65 095

60 517

318 627

302 615

- 161

4 994

430 724

1 168 733

- 2 650 691

- 2 690 925

- 228 502

-41 263

- 2 091 720

- 1 862 897

-6 466

- 5 781

Utbetalinger
Utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg
Utbetaling for varer og tjenester eget forbruk
Utbetalinger av renter

0

0

- 17 026

- 1 183

Sum utbetalinger

- 4 994 405

- 4 602 049

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (Se avstemming)

- 4 563 681

- 3 433 316

Kontantstrømmer fra investerings aktiviteter

31.12.2014

31.12.2013

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (post 30)

- 7 944 551

- 5 845 031

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (post 23)

- 1 676 733

- 937 199

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (post 31)

- 1 118 644

- 701 077

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (post 33)

0
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Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (post 34)

- 8 784

0

- 100

0

- 10 748 812

- 7 483 248

Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter (mva refusjon)
Andre utbetalinger (omstruktureringskostnader, erstatninger)

(Tusen kroner)

Nedskriving av finansielle anleggsmidler. (Aksjer i andre foretak)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
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Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

Innbetalinger av virksomhetskapital

0

0

Tilbakebetalinger av virksomhetskapital

0

0

Utbetalinger av utbytte til statskassen

0

0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Forbruk i kontanter og kontantekvivalenter på kto i Norges Bank
Forbruk i øvrige kontanter og kontantekvivalenter
Sum kontantforbruk

0

0

- 15 312 393

- 10 916 564

77

96

- 15 312 316

- 10 916 468

31.12.2014

31.12.2013

- 263 407

465 964

5 584

521

Avstemming
(Tusen kroner)
Netto avregninger
Bokført verdi avhendede anleggsmidler
Avgang anleggsmidler -åpningsbalanse (tilgang 20008)
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning av anleggsmidler

1 500

0

1 352 179

1 278 295

0

0

- 14 841 047

- 11 846 821

Arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309

318 632

302 615

Avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)

- 10 761 711

- 7 853 257

0

0

Inntekt fra bevilgning

Resultatandel i datterselskap
Resultatandel tilknyttet selskap
Endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
Endring egne bank- og kassebeholdninger

0

0

9 402 442

6 574 441

0

0

5 811

- 42 575

Endring i kundefordringer

34 977

44 444

Endring i leverandørgjeld

-43 662

15 852

0

0

-328 716

- 311 890

Endring i varelager

Effekt av valutakursendringer
Inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)
Pensjonskostnader (kalkulatoriske)
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Andre avstemmingsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
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328 716

311 890

10 748 812

7 483 248

- 523 790

143 837

0

121

- 4 563 681

- 3 433 316

6.6

Prinsippnote
Regnskapsrammeverk og regnskapsprinsipper
Det periodiserte årsregnskapet for Jernbaneverket avlegges i samsvar med regnskapsrammeverket
som er gitt i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Dette årsregnskapet utarbeides som
tillegg til årsregnskapet etter kontantprinsippet etter krav fra Samferdselsdepartementet. Standarder
for avleggelse av årsregnskap etter periodiseringsprinsippet inneholder overordnede og delvis
detaljerte krav til Jernbaneverkets utarbeidelse og presentasjon av virksomhetsregnskapet.
Rammeverk og standarder er fastlagt av Finansdepartementet og forvaltet at Direktoratet for
økonomistyring (DFØ). Årsregnskapet er avlagt i samsvar med standardene med tilpasninger for
Jernbaneverkets egenart i oppstillinger og helhetlige rapportering. Regnskapet er utarbeidet på
historisk kost basis, med unntak av den delen av åpningsbalansen som er verdsatt til bruksverdi
basert på gjenanskaffelseskost med fratrekk for slit og alder (se informasjon om åpningsbalansen
nedenfor).
Noteinformasjon for leiekontrakter er ikke utarbeidet på grunn av at tallgrunnlaget ikke foreligger.
Årsregnskapet omfatter ledelseskommentarer, regnskapsprinsipper, resultat- og balanseregnskaper
med noter, kontantstrømanalyse og nøkkeltall.
Resultatregnskap og balanser med noter er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift.
Det er ikke gjort vesentlig endringer i SRS i 2014.
Åpningsbalanse
Ved fastsettelse og godkjenning av åpningsbalansen i 2005 tok Jernbaneverket utgangspunkt i
virkelig eller beregnet anskaffelseskost ved verdsettelsen av infrastrukturen. Der det forelå konkrete
opplysninger om anskaffelseskost ble denne lagt til grunn (virkelig anskaffelseskost). For øvrig ble
verdifastsettelse gjort med utgangspunkt i en utredning fra 1997 “Erfaringskostnader,
løpemeterpriser på hovedprosesser for jernbaneprosjekter”. Indeksregulering av tallene tilbake til
beregnet anskaffelseskost på antatt anskaffelsestidspunkt er så gjort ved bruk av
“Byggekostnadsindekser for riks- og fylkesanlegg” utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. Ved
fastsettelse av bokført verdi av åpningsbalansen er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell
standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. Ifølge SRS 17 Anleggsmidler (som
dels er fastlagt etter at Jernbaneverkets arbeidet med verdsettelse av åpningsbalanse ble
gjennomført) skal varige driftsmidler i åpningsbalansen vurderes etter prinsippet om bruksverdi
basert på gjenanskaffelsesverdi samtidig som det tas hensyn til driftsmidlets alder og tilstand for
øvrig.
De elementer i åpningsbalansen som ikke tidligere har vært verdsatt og aktivert med verdi grunnet
uklarheter om eiendomsforhold og mangel på ressurser for slike avklaringer ble i 2013 vurdert og tatt
inn i balansen ved at inngående balanse er korrigert. Disse grunneiendommer og bygninger er
verdsatt etter prinsippet om bruksverdi basert på gjenanskaffelse. Etter denne vurderingen er
totalbeløpene vesentlig høyere enn opprinnelig anskaffelseskost i den tidligere sammenslåtte
virksomheten Jernbaneverket og NSB. Verdsettelsesprinsippet gir en betydelig verdi på
grunneiendommer fordi disse ikke avskrives og er tatt med til full gjenanskaffelseskost.
Eiendommer som dekkes av avtaler med NSB er vurdert som ordinære husleieavtaler og ikke som
rettigheter og er følgelig ikke tatt med i åpningsbalansen.
Finansieringen av anleggsmidler som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert
som langsiktig forpliktelse og endring av åpningsbalansen er korrigert tilsvarende mot inngående
balanse.
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Transaksjonsbaserte inntekter
Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntektsføring ved
salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres i takt med opptjening ved
utførelsen av tjenesten. Jernbaneverket har transaksjonsbaserte inntekter fra provisjon billettsalg,
andre provisjoner og gebyrer; tilskudd og overføringer (herunder anleggsbidrag); salgs- og
leieinntekter som omfatter salg av tjenester, materiell, energisalg, utleie av tomter og lokaler,
kjøreveisavgifter, andre leieinntekter; gevinst ved salg av anleggsmidler; samt andre inntekter som
omfatter erstatninger, inntektsføring vedrørende mellomværende med Flytoget som nå er gjort opp
og andre inntekter.
Inntekter fra bevilgningsfinansierte aktiviteter
Bevilgninger inntektsføres i den perioden da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere er
utført, det vil si i den perioden kostnadene påløper. Ved avleggelse av årsregnskapet er årets
endelige bevilgning inntektsført. Endelig bevilgning av drift tilsvarer årets bevilgninger over
Samferdselsdepartementets budsjett og belastningsfullmakter på andre departementer (erstatninger
under Justisdepartementets budsjett).
Bevilgninger inntektsføres lineært gjennom året som en praktisk tillempning til inntektsføring i den
perioden kostnadene påløper. Bevilgningsinntekter justeres løpende for endringer i bevilgningene.
Investeringsbevilgninger føres på regnskapslinjen ikke inntektsført bevilgning knyttet til
anleggsmidler i balansen med verdien (akkumulert) av investeringene i balansen. Overførbar
investeringsbevilgning inntektsføres ikke. Inntektsføring av investeringsbevilgning skjer i takt med
avskrivningen av anleggsmidlene (utsatt inntektsføring).
Jernbaneverkets negative inntektsbevilgninger for kjørevegsavgifter, salg av utstyr og tjenester,
videresalg av elektrisitet av togdrift og betaling for bruk av Gardermobanen fra Flytoget går til fradrag
i posten inntekt fra bevilgninger i resultatregnskapet (gir Jernbaneverkets nettobevilgninger), mens
inntektene fra salg av slike varer og tjenester inntektsføres ettersom varer og tjenester leveres som
transaksjonsbasert inntekt.
Inntekt som skal dekke opp for pensjonskostnaden dekkes over sentralt kapittel i statsbudsjettet og
inntektsføres under posten inntekt fra bevilgninger (bruttoføring av inntekt og pensjonskostnad
basert på beregninger gjort av Statens pensjonskasse).
Kostnader
Kostnader som gjelder transaksjonsbaserte inntekter regnskapsføres i samme periode som
tilhørende inntekt. Kostander som finansieres ved bevilgning, regnskapsføres i den perioden da
aktivitetene som bevilgningen er forutsatt å finansiere er utført (motsatt sammenstilling).
Avsetning for usikre og betingede forpliktelser gjøres i investeringsprosjektene og for øvrig etter en
samlet vurdering i henhold til SRS19. Det er også foretatt avsetninger for erstatninger som kan bli
dekket av bevilging fra Justisdepartementet ved endelig erstatningsoppgjør.
Pensjoner
Pensjonskostnad i Jernbaneverkets virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet er et
kalkulatorisk beregnet årlig premiebeløp for Jernbaneverkets arbeidsgiverandel for pensjonspremie
for ansatte (innhentet aktuarberegning fra Statens pensjonskasse). Kostnaden dekkes av inntekter
fra sentralt kapittel i statsbudsjettet (se også under inntekter fra bevilgninger).
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Klassifikasjon og vurdering av balanseposter – omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet og poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Klassifikasjon og vurdering av balanseposter – anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger og eventuelle nedskrivninger i
samsvar med norsk statlig god regnskapsskikk. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet
til anskaffelsen av driftsmidlet, enten kjøpspris med tillegg av kjøpskostnader eller prosjektkostnader
i utbyggingsprosjekter. Prosjektkostnader omfatter direkte og indirekte kostnader. Indirekte
kostnader omfatter felleskostnader for utbyggingsprosjekter og tilsvarende for fornyelses- og andre
investeringsprosjekter i Infrastrukturdivisjonene. Fornyelse er utskiftning av komplette anlegg eller
deler av anlegget på definerte strekninger.
Kostnader til fornyelses- og utbyggingsprosjekter som er under utbygging og arbeid, men som ikke
er tatt i bruk presenteres i balansen under egen linje som Anlegg under utførelse. Anskaffelseskost
av prosjekter under utførelse overføres til endelige eiendelsgrupper og avskrivning starter når
anlegget tas i bruk. For fornyelsesprosjekter skjer aktivering året etter avslutning av de årlige
fornyelsesprosjektene av praktiske grunner. Øvrige utbyggings/investeringsprosjekter overføres i en
hovedfase med justeringer av anskaffelseskost for endelig oppgjør når prosjektet er endelig
avsluttet. Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er balanseført.
Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i regnskapslinjen ikke
inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler. Dette representerer finansieringen av disse
anleggsmidlene. Ved tilgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler balanseføres
anskaffelseskostnaden. Samtidig går anskaffelseskostnaden til reduksjon av resultatposten inntekt
fra bevilgninger og til økning av balanseposten ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
(se også under beskrivelse av prinsipper for inntektsføring av bevilgninger).
Avskrivning av anleggsmidler kostnadsføres i takt med gjennomføring av avskrivning inntektsføres et
tilsvarende beløp under inntekt fra bevilgning. Dette gjennomføres ved at finansieringsposten ikke
inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler oppløses i takt med at anleggsmidlet forbrukes i
virksomheten. Konsekvensen av dette er at avskrivningene har en resultatnøytral effekt.
Driftsmidler avskrives etter den lineære metoden slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives
til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Driftsmidlenes gjenværende levetid, samt restverdi, skal
revurderes på hver balansedato og endres hvis nødvendig.
Hovedgrupper av varige driftsmidler avskrives/amortiseres som følger:
Infrastruktur
5-80 år (dekomponert, se elementer under)
Underbygning
10-80 år
Overbygning
7-80 år
Høy/lavspenningsanlegg
10-80 år
Teleutstyr
20-50 år
Signalanlegg
5-40 år
Trafikkanlegg
5-50 år
Broer
80 år
Tuneller
80 år
Bygninger
20-50 år (dekomponert)
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Bygningstekniske anlegg
Maskiner, transportmidler
Inventar, IKT-utstyr

5-80 år
3-20 år
3-12 år

Programvarerettigheter og lisenser periodiseres (amortiseres) over perioden betalingen dekker.
Ved fornyelser gjøres det praktiske tillempninger med hensyn til definisjon og henføring av
fornyelseskostnadene til gruppene over og opprinnelig anskaffelsesenhet/type driftsmiddel samt
vurderinger av avskrivningstid for hvert prosjekt/komponent av prosjektene. Tilsvarende gjelder
identifisering, vurdering og registrering/bokføring av avhending for komponenter som er skiftet ut i
infrastrukturen. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap.
Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på
realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av ikke inntektsført bevilgning knyttet til
anleggsmidlet på realisasjonstidspunktet inntektsføres.
Investeringer i aksjer og andeler
Investeringer i aksjer og andeler balanseføres til kostpris. Mottatt utbytte og andre utdelinger
inntektsføres som annen finansinntekt.
Varebeholdning
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til gjennomsnittspris. Ved tilordning av kostpris ved forbruk av
innkjøpte varer brukes gjennomsnittlig anskaffelseskost for lagerførte varer. Det foretas nedskrivning
for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Valuta
Jernbaneverkets regnskap er avlagt i norske kroner. Leverandørgjeld i utenlandsk valuta er bokført
etter kursen som gjelder på fakturadato.
Bruk av derivater for å styre innkjøpspriser for deler av energikjøp
Jernbaneverket kjøper energi og selger den videre til togselskapene. Kundene har behov for
forutsigbare energikostnader og i samråd med togselskapene anvendes energiderivater på deler av
innkjøpsvolumer/ innkjøpspriser i inntil ni kvartaler fremover i tid. Derivatene brukes for å gi
forutsigbarhet i innkjøpsprisnivå på kraft. Energien selges videre til kundene på derivatjustert prisnivå
og gir dermed ønsket forutsigbarhet gjennom delt informasjon om fremtidige priser. Omfanget av
derivatsikret kraft skal ikke overstige stipulert faktisk forbruk av kraft. Resultatføring av inntekter og
kostnader for derivatene skjer sammen med resultatføring av energikjøp og inngår i sin helhet i
salgsoppgjøret med kundene.
Selvassurandør prinsipp
Staten operer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller
resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelse.
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Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer
at alle innbetalinger og utbetalinger gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank,
med unntak for en nødvendig særordning overfor Nor-pool knyttet til daglig oppgjør av energikjøp i
Jernbaneverket.
Jernbaneverket har en trekkrettighet på sin konsernkonto som tilsvarer netto bevilgning. Forskjellen
mellom inntektsført bevilgning og netto trekk på konsernkontoen inngår i avregningen med
statskassen. Ved årets slutt gjelder særskilte regler for oppgjør/overføring av mellomværende.
Saldoen på oppgjørskonto i Norges Bank nullstilles ved overgang til nytt regnskapsår.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte modellen tilpasset statlige virksomheter.
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6.7

Noter til resultat og balanseregnskap
Note 1 A – Spesifikasjon av driftsinntekter

6

(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

Inntektsført bevilgning fra Samferdselsdep., post 23 og 25

6 442 300

5 584 700

Inntektsført bevilgning fra Samferdselsdep., post 01-07* og post 37

- 693 000

- 654 600

Årets bevilgning fra Samferdselsdep., post 30*

8 396 700

5 590 000

0

0

Inntekt fra bevilgninger

Årets bevilgning fysisk skille JBV-Bane Tele post 33
Inntekt fra bevilgning kompensasjon for økt AGA 1350.34

44 000

0

1 349 000

827 000

17 026

1 183

Benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av årets bevilgning /
driftstilskudd, post 23,25

- 1 676 733

- 937 199

Benyttet til investeringsformål, post 30

- 7 889 359

- 6 326 097

- 507 341

736 097

Årets bevilgning nytt dobbeltspor Oslo - Ski Post 31
Bevilgning fra Justisdep., belastningsfullmakt, erstatningssaker

Ubenyttet bevilgning til investeringsformål, post 30 (positivt tall angir
overforbruk)
Benyttet bevilgning post 31
Ubenyttet bevilgning post 31

- 1 182 266

-670 235

-166 734

- 156 765

Benyttet bevilgning post 33

0

80 273

Ubenyttet bevilgning post 33

0

- 80 273

Benyttet bevilgning post 34
Ubenyttet bevilgning post 34
Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (Årets avskrivninger)
Inntektsføring resterende forpliktelse ved avgang driftsmidler

- 8 686

0

- 35 314

0

1 352 179

1 278 295

0

0

328 716

311 890

5 770 489

5 584 269

Tilskudd øremerket til spesielle formål – anleggsbidrag

72 597

191 355

Sum tilskudd og overføringer fra andre (Anleggsbidrag) (1)

72 597

191 355

Gevinst ved salg av driftsmidler

4 220

3 904

Sum gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv.

4 220

3 904

Inntekt til pensjoner
Sum inntekt fra bevilgninger
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer mv.

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv.

6

Positivt tall betyr merforbruk
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Note 1 A – forts.

31.12.2014

31.12.2013

Salgsinntekter konsulenter/entreprenørtjenester

34 711

49 509

Salg undervisningstjenester og materiell

19 902

19 139

Salgs- og leieinntekter

814

718

18 402

4 315

1 781

4 637

184 024

241 605

45 032

32 535

130 184

94 465

87 348

86 505

435

482

0

0

522 633

533 910

Inntekter

84 581

62 013

Erstatninger

13 371

4 329

0

233 696

97 952

300 038

6 467 890

6 613 476

Inntekter fra museumsdriften
Salgsinntekter materiell og annet
Salg ikke aktiverte bygninger og tomter
Salgsinntekter energi og nettleie
Salgsinntekter Kjøreveisavgift
Salgsinntekter Kjøreveisavgift Gardermobanen
Salgs- og leieinntekter bygg, tomter, maskiner og øvrige driftsmidler
Provisjon billettsalg
Andre provisjonsinntekter
Sum salgs- og leieinntekter
Andre inntekter

Nedskrivning forpliktelse Flytoget AS
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter

Spesifikasjon av anleggsbidrag
(1) Spesifikasjon av anleggsbidrag
Tilskudd Enova
Tilskudd fra Statnett SF

286

- 251

5 880

- 1 000
- 1 000

Tilskudd fra Ringerike kommune
Elbanen Steinkjer-Trondheim-Storlien

2 520

NJK Gamle Vossebanen

- 2 000
96

Fra LKAB (Bjørnefjell krysningsspor)
Fra Northland Logistics as (Narvikterminalen-Fagerneslinja)

61 400

- 17 200

- 19 000

- 170 000

Reindriftsforvaltningen

1 230

H.Strøm

2 000
332

Sweco Norge AS
Spikkestadkvartalene Bolig KS

9 000

Kjosfoss

2 600

Lunner Kommune

1 000

Asker Kommune

5 350

Sum anleggsbidrag

72 597
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- 191 355

Note 1 B – Bevilgninger
(Tusen kr)
Opprinnelig
bevilgning (1)

Endring RNB

Nysaldering

Endring i
statsbudsjettet

Sum bevilgninger

Inntekstført
bevilgning hittil i
år (2)

Driftsutgiftsbevilgning kap.1350
Post 23 Drift og vedlikehold
Post 25 Drift og vedlikehold Gardermobanen
Sum bevilgning Drift og vedlikehold

6 056 900

48 000

225 000

112 400
6 169 300

48 000

225 000

6 329 900

6 329 900

112 400

112 400

6 442 300

6 442 300

Benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler

- 1 676 733

Inntektsført netto

4 765 567

Inntektsbevilgning kap. 4350
- 33 800

- 33 800

- 33 800

Post 02 Salg av utstyr og tjenester mv

Post 01 Kjørevegsavgifter

- 255 800

- 255 800

- 255 800

Post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift

- 291 000

- 291 000

- 291 000

Post 07 Betaling for bruk av Gardermobanen

- 112 400

- 112 400

- 112 400

0

0

0

- 693 000

- 693 000

- 693 000

Post 37 Anleggsbidrag
Sum inntektsbevilgning
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Note 1 B – forts.

Opprinnelig
bevilgning (1)

Endring RNB

Tilleggsbevilgning (4)

Endring i
statsbudsjettet

Benyttet
investeringsSum bevilgninger bevilgning (3)

Investeringsbevilgning kap.1350
Post 30 Investeringer i linjen

8 659 500

Post 31 Nytt dobbeltspor Oslo Ski

1 349 000

- 5 800

Post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

- 257 000

8 396 700

7 889 359

1 349 000

1 182 266

44 000

44 000

- 8 686

Sum investeringsbevilgninger

10 008 500

- 5 800

- 213 000

9 789 700

9 062 938

Sum bevilgninger

15 484 800

42 200

12 000

15 539 000

14 812 238

Overført fra fjorårets bevilgning kap. 1350
Sum bevilgninger Jernbaneverket til bruk i år

147 853

147 853

15 632 653

42 200

12 000

15 686 853

Merknader
1. Jf. tildelingsbrev fra SD av 23.12.2013, Supplerende tildelingsbrev av 7.7.2014 og supplerende tildelingsbrev av 17.12.2014. Alle bevilgninger følger
kontantprinsippet.
2. Driftutgiftsbevilgning og Inntektsbevilgning til Statsoppdraget i det periodiserte regnskapet inntektsføres månedlig med 1/12 av kontantbevilgningen.
Tilleggsbevilgning kan gis annen periodisering.
Driftsbevilgning brukt til investering reduserer inntektsført driftsbevilgning i resultatregnskapet fordi motsvarende kostnader aktiveres i balansen. Når
driftsmiddelet avskrives kommer kostnaden i resultatregnskapet. Inntektene som benyttes til investering avsettes som forpliktelse i balansen på linjen Ikke
inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.
3. Benyttet investeringsbevilgning er lik produsert verdi på utbyggingsprosjekter i regnskapsåret. Investeringsbevilgninger inntektsføres brutto ved årets begynnelse,
og justeres ved endringer i bevilgninger gjennom året. Benyttede og ubenyttede bevilgninger regnskapsføres som motpost til inntekter slik at det netto ikke blir
noen inntektsføring av investeringsbevilgninger. Ref. beskrivelse over. Når driftsmidlene avskrives bokføres en tilsvarende utsatt inntekt fra ikke inntektsført
bevilgning knyttet til anleggsmidler.
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Note 2 – Lønn
(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

2 201 773

2 099 884

Feriepenger

267 456

253 334

Arbeidsgiveravgift

320 185

305 173

Pensjonskostnader

328 716

311 890

Lønninger

Sykepenger og andre refusjoner
Lønn og sosiale kostnader overført til balansen
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Antall årsverk

- 67 624

- 62 725

- 695 086

- 641 200

94 304

96 123

2 449 724

2 362 479

3 939

3 837

Jernbaneverket betaler ikke arbeidsgivers andel av pensjonspremie til Statens pensjonskasse og
kostnaden til premie er heller ikke dekket av virksomhetens bevilgning. Premie dekkes iht. sentral
ordning i staten. Det er i regnskapet lagt til grunn en aktuarberegnet sats for beregning av
pensjonskostnad Benyttet premiesats for 2014 er 16,65 prosent. 2 prosent av dette er trekk
egenandel. Det er kun lønn etter lønnstabell A og B som medregnes i grunnlaget for beregning av
pensjon. Pensjoner er kostnadsført og inntektsført som bevilgning basert på denne satsen.
Lønn og sosiale kostnader som gjelder eget arbeid på fornyelse- og investeringsprosjekter er
overført til balansen.
"Antall årsverk" er beregnet gjennomsnitt antall årsverk i perioden. Tallene hentes fra lønnsstatistikk
for JBV. Antall årsverk var i regnskapet for 2013 feilaktig oppgitt til 4 027 (som var antall ansatte).
Det riktige antall årsverk, 3 837, er tatt inn over.

Note 3 – Andre driftskostnader
(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

142 227

133 903

83 855

297 319

Leie og vedlikehold lokaler

412 224

322 028

Driftsmateriell

232 694

188 020

Drift, reparasjoner og vedlikehold maskiner

284 952

238 343

Entreprenør- og prosjekteringstjenester

831 234

601 418

Reiser, diett og forpleining

105 640

100 087

52 108

54 103

Innleid arbeidskraft

47 180

43 653

Konsulenttjenester

129 593

94 587

Leie, drift og vedlikehold av publikumslokaler
Elektrisk kraft, nettleie

Telekommunikasjon

Tap og avsetning til tap.
Øvrige kostnader
Sum andre driftskostnader
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4 466

1 700

376 250

404 532

2 702 423

2 479 693

Note 4 – Usikre forpliktelser
Avsetning 2013

33 000

Ny avsetning i 2014

40 000

Reversert tidligere avsetning

- 33 000

Utgående balanse

40 000

Jernbaneverket har mottatt erstatningskrav på 147 mill. kr i forbindelse med oppbrente togsett,
ødelagte kabler og driftsstans i forbindelse med brannen på Hallingskeid stasjon sommeren 2011.
Jernbaneverket fastholder at det ikke er grunnlag for erstatningskravet og har derfor ikke avsatt for
dette i regnskapet. Det er tatt ut stevning mot Jernbaneverket, og hovedforhandlinger er berammet til
15. september 2015.
Jernbaneverket har flere tvistesaker med kontraktører som er planlagt eller pågår i rettssystemet.
Det er gjort regnskapsmessige avsetninger for saker hvor dom er falt, eller det er
sannsynlighetsovervekt for at kravet vil komme til oppgjør. Ytterligere informasjon gis ikke om disse
tvistene, da det er pågående saker.
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Note 5 – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
(Tusen kroner)
Immater.
eiendeler
Anskaffelseskost 01.01.2014

Driftsbygninger

Tomter

73 613

Anlegg
under
utførelse

Infrastruktureiendeler

3 254 869

16 552 187

39 917 526

93

1 654 935

394

Bygninger

28 392 675

Beredskap
utstyr
17 523

Maskiner,
transport
mid.

Annet
inventar
og utstyr

SUM

797 069

1 118 432

90 123 893

3 886

17 426

1 676 733

Overføring til annen anleggsgruppe

0

Tilgang i 2014 fra post 23
Tilgang i 2014 fra post 30

7 894 025

7 894 025

Tilgang i 2014 fra post 31

1 182 266

1 182 266

Tilgang i 2014 fra post 34

8 686

Fra anlegg under utførelse til annen gr

21 224

Avgang 2014 anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12.2014

284 253

- 2 585 419

- 46
73 613

28 413 853

0

3 539 215

24 706 680

Akkumulerte nedskrivninger pr 01.01.2014

8 686
2 260 120

18 603

1 220

0

- 6 750

- 6 675

- 42 780

- 56 251

42 171 289

17 523

812 883

204 482

1 094 298 100 829 354
378

204 860

Nedskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.2014
Avskrivninger i 2014

0
68 954

918 259

6 421 100

2 813

630 913

621 490

8 663 528

2 550

140 646

1 137 066

482

28 424

43 011

1 352 179

- 6 658

- 41 797

- 50 660

160 204

471 215

90 659 446

Akk. avskrivninger avgang i 2014
Balanseført verdi 31.12.2014

Avskrivningssatser (levetider):

- 2 206
2 109

5 år lineært

28 413 853

0

2 480 311

24 706 680

34 410 847

14 227

10-60 år
10-60 år
Ingen
Ingen
Virksomhetsdekomponert dekomponert
avskrivning
lineært
lineært
avskrivning
spesifikt

3-15 år
lineært

3-15 år
lineært

SUM

Avhendelse varige driftsmidler
Vederlag ved avhendelse av anleggsmidler

39

– Bokført verdi avhendede anleggsmidler
= Regnskapsmessig gevinst/tap

2 022

469

- 39
0

0

0
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2 022

0

2 530

- 4 544

- 17

- 983

- 5 584

- 4 544

452

- 983

- 3 054

Note 5B – Spesifikasjon av varige driftsmidler
Anskaffelseskost

(A) Infrastruktur
Over- Underbygging

31 051 586

Av- og
nedskrivinger

Balanseført
verdi

4 149 845

26 901 741

Høy- og lavspenningsanlegg

3 658 762

1 208 546

2 450 216

Anlegg for trafikkstyring og kontroll (1)

3 398 668

1 117 394

2 281 274

Teleanlegg

3 319 513

1 239 892

2 079 621

Brannsikringstiltak Oslotunellen

181 117

0

181 117

Tekniske bygg og anlegg for energiforsyning

561 644

44 765

516 878

42 171 289

6 475 785

34 410 847

Sum infrastruktur

Anskaffelseskost

(B) Bygninger tomter og annen fast eiendom
Bygninger

Av- og
nedskrivinger

Balanseført
verdi

2 641 064

945 316

1 695 749

898 151

113 589

784 562

Tomter og andre grunnarealer

28 413 853

0

28 413 853

Sum

31 953 068

1 058 905

30 894 164

Bygningsmessige anlegg

(C) Andre driftsmidler ex. anlegg under utførelse
Maskiner og transportmidler

Anskaffelseskost

Av- og
nedskrivinger

Balanseført
verdi

812 883

652 680

160 204

Annet inventar og utstyr

1 094 297

623 082

471 216

Beredskapsanskafelser

17 523

3 295

14 227

1 924 703

1 279 056

645 647

Sum (A,B,C) Varige driftsmidler ex. anlegg under
utførelse

76 049 061

8 813 746

65 950 658

(D)Anlegg under utførelse

Verdi pr.
01.01.2014

Endring 2014

Verdi pr.
31.12.2014

Infrastruktur anlegg under utførelse (1)

15 308 844

7 107 430

22 416 273

1 041 440

792 181

1 833 622

Sum

Fornyelsesprosjekter under utførelse
Fornyelser i maskinparken
Sum
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201 903

254 882

456 785

16 552 187

8 154 493

24 706 680

Note 5C – Infrastrukturanlegg under utførelse
Investeringsprosjekter (Tusen kroner)
Prosjekt

Prosjekt

IB 01.01.2014

Investering
i 2014

Overføring for
aktivering 2014

952009

Farriseide-Porsgrunn

1 556 133 628

1 969 382 250

3 525 515 878

960156

Holm-Holmestrand Nykirke

2 686 182 787

1 305 849 230

3 992 032 017

960169,960301-960303

Eidsvoll-Hamar

2 113 896 031

1 142 286 005

3 256 182 036

999100

Oslo-Ski nytt dobbeltspor

1 251 220 003

1 053 936 118

2 305 156 121

960260

ERTMS Stasjonstiltak ØfbØl

95 782 000

405 253 219

501 035 219

UB 31.12.2014

960242

Ulriken Tunnel

168 571 889

319 003 000

487 574 889

960223

Høvik st vende og hensettingsanlegg

294 488 325

297 652 629

592 140 955

960266

Bjørnefjell x-spor, Ofotbanen

103 140 000

174 517 000

277 657 000

999180

Ski hensetting

375 979 463

129 770 670

505 750 133

960246

Eidsvoll vending

116 391 900

127 822 568

244 214 468

960278

Rombak kryssningsspor

960215

ERTMS erfaringsstrekning ØfbØl

2 090 000

127 676 316

129 766 316

341 739 910

122 867 000

464 606 910

957400

Sandnes - Stavanger

162 391 077

122 275 487

284 666 564

960247

Lillestrøm hensetting

137 306 893

112 724 129

250 031 022

971161

Fornyelse Lysaker - Sandvika

51 547 755

108 099 878

159 647 633

5 851 981 927

1 547 734 013

- 1 959 419 816

5 440 296 123

15 308 843 588

9 066 849 512

- 1 959 419 816

22 416 273 283

Andre investerinsprosjekter under utførelse
Sum

Investeringsprosjekter
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Fornyelsesprosjekter (Tusen kroner)
IB 01.01.2014

Investering
i 2014

SPA - Egersund - Sandnes, KL-anlegg

59 067 162

127 286 424

811002

ERTMS National implementation i Agresso

11 627 987

84 276 060

95 904 047

811017

SPA - FO Publikum/Plattformer

7 679 772

56 753 503

64 433 275

Prosjekt

Prosjekt

828301

Overføring for
aktivering 2014

UB 31.12.2014
186 353 586

896310

Sporfornyelse Øst

819056

SPA - Drensanlegg Dovrebanen

35 787 500

42 016 190

- 35 787 500

42 016 190

804613

Transmisjon og fiberkabel (strategisk fornyelse)

10 800 071

41 937 413

- 10 886 383

41 851 101

816077

SPA - FO Alnabru

30 712 334

40 355 304

- 30 712 334

836029

Svillebytte Rørosbanen

-121 942

35 158 578

838047

Dreneringstiltak

829123

FO - SPA Drenering BB

44 208 464

2 345 528

34 671 653

1 185

33 399 268

44 208 464

40 355 304
35 036 635

- 2 345 528

34 671 653
33 400 453

896338

Opprusting numedalsbanen

31 311 459

31 311 459

819050

SPA - Forberedende Ballastrensing RDGB

30 113 492

30 113 492

Andre fornyelsesprosjekter under utførelse
Sum

Fornyelsesprosjekter
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883 540 581

807 068 945

- 536 643 558

1 153 965 968

1 041 440 179

1 408 556 753

- 616 375 304

1 833 621 628

Note 6 – Finansinntekter og finanskostnader
(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

87

98

928

659

3 910

889

Renteinntekter, DnB Nordpool
Renteinntekter
Valutagevinst
Annen finansinntekt

13

Sum finansinntekter

4 925

1 646

31.12.2014

31.12.2013

1 173

985

102

25

Valutatap

10 224

6 174

Sum finanskostnader

11 500

7 185

(Tusen kroner)
Rentekostnader, DnB Nordpool

1

Morarenter, kostnad
Annen finanskostnad

Kalkulatoriske kapitalkostnader er ikke bokført i regnskapet. Nedenfor presenteres rentekostnader
beregnet for investeringer med en kalkulatorisk sats gitt fra Direktoratet for økonomistyring.
Kalkulatoriske rentekostnader

31.12.14

31.12.14

Gjennomsnitt i
perioden

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:
Balanseført verdi immaterielle eiendeler

2 109

4 659

3 384

Balanseført verdi andre varige driftsmidler

90 657 338

81 252 346

85 954 842

Sum

90 659 447

81 257 005

85 958 226

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:

12

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2014

85 958 226

Fastsatt rente for år 2014:

1,79 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital

1 538 652
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Note 7 – Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
(bruttobudsjetterte virksomheter)
A) Avregning med statskassen
31.12.14

31.12.14

Endring

Finansielle anleggsmidler

2

102

- 100

Sum anleggsmidler

2

102

- 100

562 285

568 096

- 5 811

Anleggsmidler

Omløpsmidler
Varebeholdning og forskudd til leverandører
Kundefordringer

94 685

129 662

- 34 977

Andre fordringer

1 373 128

679 894

693 234

Opptjente, ikke fakturerte inntekter

5 849

10 917

- 5 068

Kasse og bank

8 130

8 053

77

2 044 077

1 396 622

647 455

Annen langsiktig gjeld

39 925

79 925

- 40 000

Sum langsiktig gjeld

39 925

79 925

- 40 000

Sum omløpsmidler
Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

314 911

358 573

- 43 662

Skyldig skattetrekk

118 054

109 175

8 880

45 523

44 033

1 491

260 041

246 264

13 777

56

- 56

Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld

1 485 573

1 305 210

180 363

Sum kortsiktig gjeld

2 224 102

2 063 310

160 792

Avregning med statskassen

- 219 948

- 746 511

526 563

Nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld vil som hovedregel ha sin finansiering knyttet til
regnskapslinjen Avregning med statskassen. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler vil som
hovedregel følge forpliktelsesmodellen, dvs. ha finansiering (motpost) klassifisert som avsetning for
langsiktige forpliktelser på regnskapslinjen Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.
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Avstemming av periodens resultat mot endring i avregning med statskassen (kongruensavvik)
Konsernkonto utbetaling

18 619 130

Konsernkonto innbetaling

- 3 306 737

Netto trekk konsernkonto

15 312 393

Innbetaling innkrevingsvirksomhet
Utbetaling tilskuddsforvaltning
Inntektsført fra bevilgning (kontogruppe 19)

- 14 841 047

Arbeidsgiveravgift/gruppeliv rapportert på kap. 5700/5309

318 632

Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der forpliktelsen ikke er resultatført
Andre avstemmingsposter (spesifiseres)

-7

Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto

789 971

Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen

- 263 407

Sum endring i avregning med statskassen *

526 563

Note 8 – Langsiktig gjeld
(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

Gjeld LKAB

39 925

79 925

Annen langsiktig gjeld

39 925

79 925

For Ofotbanen skylder Jernbaneverket LKAB 40 mill. kr som er mottatt som forskuttering for
investeringer i banen. 40 mill. kr ble bevilget over Statsbudsjettet i 2014 og er tilbakebetalt til LKAB
iht. avtalen.
Forskutteringsavtalene med LKAB har omfattet bygging av kryssingsspor på Katterat og
Straumsnes. Gjelden er uten kompensasjon for renter og prisstigning og refunderes/tilbakebetales
etter hvert som det gis bevilgninger over Statsbudsjettet for tiltakene.
Forskuttering kan brukes dersom en aktør ønsker å fremskynde gjennomføringen av tiltak som
allerede er prioritert i Nasjonal Transportplan.

Finse vann- og
avløpsselskap AS

Finse

26.04.06 2

0,67 %

0,67 %

Bokført verdi

857 000

2 601 000

Balanseført
verdi i regnskap

Balanseført
egenkapital i
selskapet

Årets resultat i
selskapet

Stemmeandel

Eierandel

Antall aksjer

Ervervsdato

Aksjer

Forretningskontor

Note 9 – Investeringer i aksjer og selskapsandeler

2 000
2 000

Aksjeposten ble etablert for å sikre vanntilførsel på Finse stasjon.
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Note 10 – Varebeholdninger
(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

522 704

513 157

522 704

513 157

41 598

39 642

Anskaffelsesverdi
Beholdninger anskaffet primært til internt bruk i virksomheten
Beholdninger beregnet på videresalg

0

Sum anskaffelseskost
Ukurans
Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten
Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg

0

Sum ukurans
Sum varebeholdninger

41 598

39 642

481 106

473 515

Jernbaneverkets lagerbeholdning framgår av balansekontoene 1460-1462.
Materiellet som er registrert i lagersystemene (Movex og Maximo) er nedskrevet med til sammen 42
mill. kr for ukurans.

Note 11 – Kundefordringer
(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

Kundefordringer til pålydende *

160 447

129 464

Avsatt til latent tap *

- 65 762

- 21 428

0

21 626

94 685

129 662

Baneservice Prosjekt AS**
Sum kundefordringer

*) Alle fordringer med forfall eldre enn 90 dager er vurdert, og i sin helhet tapsavsatt.
**) Baneservice Prosjekt AS er avviklet i 2014. Fordringen er oppgjort med 8,7 mill. kr og tapsført
med 12,9 mill. kr i 2014.
Avsetninger for forventet tap pr. 31.12.13 utgjorde 16,7 mill. kr.
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Note 12 – Andre fordringer
(Tusen kroner)

31.12.2014

31.12.2013

Lønnsforskudd

23

10

Reiseforskudd

7

54

Lån til ansatte

359

680

0

0

Krav om refusjoner

21 507

15 694

Forskuddsbetalte kostnader *

27 445

56 913

0

3

49 341

73 354

Depositum

Diverse fordringer
Sum

*) De største postene i forskuddsbetalte kostnader gjelder husleie for kontorlokaler og
publikumsarealer.

Note 13 – Annen kortsiktig gjeld
(Tusen kroner)
Gjeld ansatte
Avsetning lønn
Påløpte kostnader *
Uidentifiserte innbetalinger
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

31.12.2014

31.12.2013

0

197

77 192

79 428

1 330 088

1 164 604

5 030

5 729

33 263

55 252

1 445 573

1 305 210

*) Avsatt for leverte varer/tjenester hvor faktura fra leverandører ikke var bokført pr. 31.12.2014.
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6.8

Nøkkeltall Jernbaneverket basert på periodisert regnskap
1 – Bevilgningsandel
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Inntekt fra bevilgning

5 770 489

5 584 269

5 423 548

Sum driftsinntekter

6 467 890

6 613 476

6 217 721

89,2 %

84,4 %

87,2 %

Bevilgningsandel (i prosent)

Bevilgningsandel beskriver hvor stor prosentvis andel av Jernbaneverkets samlede inntekter som
kommer fra bevilgning

2 – Lønnskostnadsandel og årsverkskostnad
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Lønn og sosiale kostnader

2 449 724

2 362 479

2 814 640

Sum driftskostnader

6 724 723

6 141 973

6 140 688

36,4 %

38,5 %

45,8 %

Lønnskostnadsandel (i prosent)

Lønnskostnadsandel uttrykker prosentvis andel lønn og sosiale kostnader for driftsdelen av
Jernbaneverkets virksomhet. Lønn og sosiale kostnader for ansatte og timer som aktiveres på
investeringsprosjekter inngår ikke i nøkkeltallet.

Lønn og sosiale kostnader
Lønn og sosiale kostnader
Antall årsverk ansatte
Årsverkskostnad
Endring ift. året før

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

3 144 810

3 003 679

2 814 640

3 939

3 837

3 757

798

746

749

7,0 %

- 0,4 %

4,0 %

I regnskapet for 2013 var «antall årsverk ansatte» feilaktig oppgitt til 4 027 (som var antall ansatte).
Det riktige årsverkstallet for 2013 er nå tatt inn over.

3 – Andel entreprenør- og prosjekteringstjenester i driften
31.12.2014
Entreprenør- og prosjekteringstjenester
Sum driftskostnader
Kostnadsandel kjøp av tjenester (i prosent)

31.12.2013

831 234

601 418

6 724 723

6 141 973

12,4 %

9,8 %

31.12.2012

Nøkkeltallet er endret for regnskapsåret 2013 på grunn av endring fra bruttopresentasjon av alle
kostnader på enkeltlinjer, fratrukket investeringsutgifter på sumlinje, til presentasjon av
driftskostnader på enkeltlinjer. Tall for tidligere år er derfor ikke oppgitt.
Kostnadsandel kjøp av tjenester uttrykker prosentvis andel av kostnader ifm kjøp av tjenester ift.
Sum driftskostnader.
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4 – Avskrivningsandel infrastruktur
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Akkumulert avskrivning pr. 31.12. (varige driftsmidler +
immaterielle)

6 421 100

5 346 537

4 498 255

Avskrivninger i år (varige driftsmidler + immaterielle)

1 137 066

1 076 003

1 018 804

-2 206

- 1 441

0

Akkumulert avskrivning avgang i år(varige driftsmidler +
immaterielle)
Akkumulerte avskrivninger Infrastruktur (Sum)

7 555 960

6 421 100

5 517 059

42 171 289

39 917 526

36 922 956

17,9 %

16,1 %

14,9 %

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Fornyelser

1 676 733

937 199

998 587

Avskrivning i år (infrastruktur)

1 137 066

1 076 003

1 018 804

Anskaffelseskost ultimo året (varige driftsmidler)
Avskrivningsandel (i prosent)

5 – Opprettholdelsesgrad av eksisterende infrastruktur (kun fornyelse)

Nedskrivning i året (varige driftsmidler + immaterielle)
Opprettholdelsesgrad i prosent

0

0

147,5 %

87,1 %

98,0 %

Opprettholdelsesgrad av eksisterende infrastruktur uttrykker det prosentvise forholdet mellom
fornyelse av eksisterende infrastruktur og mellom fornyelse av eksisterende infrastruktur og
kostnader til avskrivning og nedskrivning.

6 – Dekningsgrad av Gardermobanen uten avskrivningskostnader
31.12.2014
Inntekt fra Gardermobanen
Drifts- og vedlikeholdskostnad av Gardermobanen
Dekningsgrad (i prosent)

31.12.2013

31.12.2012

130 184

94 465

90 020

97 958

100 883

86 190

132,9 %

93,6 %

104,4 %

Dekningsgraden uttrykker det prosentvise forholdet mellom betaling for bruk av Gardermobanen og
kostnaden som går til drift og vedlikehold av Gardermobanen
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7

Vedlegg: Oversikt over investeringsprosjekter

Tabell 19: Oversikt over investeringsprosjekter
Prosjekt

Prosjektøkonomi

Status fremdrift

Status økonomi 2014

Risiko, økonomi og fremdrift

Nyanlegg
Sandnes- Stavanger

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen.

Ganddal godsterminal

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold til ny styringsramme
omtalt i Prop 1 S (2014-2015)

Godsterminalen ble tatt i bruk i 2008 med
manuell togstyring og uten signalanlegg.
Prosjektet har felles leveranse av signalanlegg
med Sandnes-Stavanger (omtalt over).

Barkåker - Tønsberg

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsramme.

I 2014 har det vært utført avsluttende
Det er et merforbruk på 3 mill.kr i
2014.
etterarbeider (varmgangsdetektor, utbedring i
kontaktledningsanlegget,
tilbakeføringsentreprise og grunnerverv). I 2015
vurderes og gjennomføres tiltak som vil sikre
stabilitet i dagens midlertidige anlegg, herunder
oppgradering/bytte av planovergang ved
Tønsberg stasjon. Fase 2 - anskaffelse av nytt
signal- og sikringsanlegg utsettes til
ferdigstillelse av Holm-Holmestrand-Nykirke.

Ingen vesentlig risiko.

Holm-HolmestrandNykirke

Prognostisert sluttkostnad
overskrider styringsrammen
med 681 mill. kr.

Det pågår etterarbeid i tunnel inkl. montasje av
betongelementer. Det var oppstart av enkelte
jernbanetekniske entrepriser høsten 2014. Det
er inngått kontrakt for innredningsentreprisen.
Ferdigstillelse for ibruktakelse av dobbeltsporet
er planlagt til høsten 2016.

Det er stor risiko for at
sluttkostnaden blir over
styringsrammen. Tidskritiske
arbeider i stasjonshallen er
forsinket med 3-4 måneder.
Etterfølgende arbeider med
montasje av stålhimling i
stasjonshallen påvirkes. Det
identifiseres og iverksettes
avbøtende tiltak for å redusere

Drift med eksisterende signalsystem er godkjent
ut 2015. Prosjektet er forsinket grunnet
forsinket utvikling av generisk signalsystem fra
Thales. Signalsystemet tas i bruk med redusert
funksjonalitet medio 2015. Oppgradering til full
funksjonalitet er planlagt høsten 2015. Det er
stor risiko for at ytterligere forsinkelser vil kunne
oppstå.
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Oppgjør for kontrakten med Thales Det er stor fremdriftsrisiko knyttet
til utvikling og godkjenning av
baseres på betalingsmilepæler.
Forsinkede milepæler medfører et signalanlegget fra Thales.
mindreforbruk på 49 millioner i
2014.

Oppgjør for kontrakten med Thales Det er stor fremdriftsrisiko knyttet
til utvikling og godkjenning av
baseres på betalingsmilepæler.
Forsinkede milepæler medfører et signalanlegget fra Thales.
mindreforbruk på 20 millioner i
2014.

Det er utbetalt 60 mill.kr over
budsjett.
Kostnadsøkning skyldes forhold
knyttet til kompleksiteten av
arbeidene i stasjonshallen, større
konfliktsaker med leverandører,
uforutsette grunnforhold og valg av
betongelementer til vann- og
frostsikring av tunnelen.

Prosjekt

Prosjektøkonomi

Status fremdrift

Status økonomi 2014

Risiko, økonomi og fremdrift
konsekvensen av forsinkelsen.

Farriseidet – Porsgrunn

Det er økt risiko for
overskridelse av
styringsrammen og JBV vil
komme tilbake til dette etter
nærmere vurdering av
kostnadspostene og
kostnadsutviklingen i
prosjektet.

Mesteparten av tunnelene er ferdig drevet. Det
pågår montasje av betongelementer i tunnelen.
Kontrahering av jernbanetekniske entrepriser
pågår. Fremdriften er i henhold til plan for å ta i
bruk dobbeltsporet i 2018.

Det er utbetalt 389 mill.kr over
budsjett. Dette skyldes at
entreprenørene utarbeidet sine
produksjonsplaner etter inngåelse
av kontraktene. Dette har medført
en mer fortung betalingsplan enn
hva som opprinnelig er lagt til
grunn, med endret
årsbehov/periodisering for både
2014 og 2015.

Det pågår avklaring om
signalanlegg skal utvides og
omfatte Porsgrunn stasjon og
Brevikbanen, Dette forventes
avklart 1. tertial 2015. Det pågår
avklaring av flere større
tvistesaker.

Langset - Kleverud

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen.

Fremdriften er iht. plan. Det er imidlertid en
betydelig framdriftsusikkerhet ift.
sikringsanlegget.

Forbruk for prosjektet er 82 mill kr
over budsjett i 2014.

Det er kostnadsusikkerhet som
vedrører et større omtvistet krav
fra entreprenør, samt evt.
følgekonsekvenser dersom
signalleveransen blir forsinket.

Hell-Værnes

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen.

NVE har lagt strenge begrensninger for tilgang Forskjøvet produksjon medfører til
for arbeider i Stjørdalselva på grunn av
et mindreforbruk på 79 millioner
kroner i 2014.
laksebestanden. Dermed er fremdriften på
prosjektet forskjøvet til 2015. Dette påvirker ikke
planlagt dato for ibruktakelse.

Bergen - Arna (Ulriken
tunnel)

Gjennomført
usikkerhetsanalyse i oktober
2014 viser stor sannsynlighet
for overskridelse av gitte
rammer.

Fremdrift er i henhold til plan for å ta i bruk nye Det er utbetalt 201 mill.kr mindre
JBV kommer tilbake til omfanget
Ulriken tunnel høsten 2020 og ferdig rehabilitert enn budsjett. Mindreforbruket
av kostnadsøkning etter at tiltak er
eksisterende tunnel i 2021.
vurdert nærmere ila 1.halvår 2015.
skyldes senere oppstart av
hovedarbeider for tunnel enn
tidligere forutsatt grunnet utredning
av alternativ drivemetode.

Bergen – Arna (Bergen
stasjon – Fløen)

Prognostisert sluttkostnad er
ikke kvalitetssikret, jf.
risikovurderingen.

Prosjektet sees i sammenheng med Ulriken
tunnel med felles anskaffelse av signal- og
sikringsanlegg. Det er kontrahert
prosjekterende for jernbaneteknikk.
Ibruktakelse er planlagt sammen med Ulriken
tunnel høsten 2020.

Det er utbetalt 21 mill.kr under
budsjett. Mindreforbruket skyldes
senere igangsatt
prosjekteringsarbeid enn planlagt.

Østfoldbanen – ERTMS
erfaringsstrekning Østre
linje

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen.

Bombardier er forsinket med leveranser knyttet
til milepæl for veisikringsanlegg. Dette påvirker
ikke sluttmilepælen. Hele erfaringsstrekningen

Bombardiers forsinkelse har
Ingen vesentlig risiko.
medført at milepælsutbetalinger på
kontrakter først kommer i 2015.
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Flere av sideentreprisene er
gjensidig avhengig av hverandre.
Dette innebærer at risikoen for
forsinkelser med tilhørende
økonomiske konsekvenser er
større enn normalt.

Kvalitetssikring av konseptet
pågår. Det er stor risiko for
kostnadsøkning ift rammer fra
tidligere omfang. Det er risiko for
kostnadsanslag over terskelverdi
KS2. Det er planlagt
usikkerhetsanalyse våren 2105 og
innspill til Prop 1 S (2015-2016).

Prosjekt

Prosjektøkonomi

Status fremdrift
er planlagt tatt i bruk i august 2015.

Status økonomi 2014
Dette fører til et mindreforbruk på
33 millioner i 2014.

Risiko, økonomi og fremdrift

Drammenbanen,
Lysaker-Asker, sluttføring

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen.

Arbeid med FDV/sluttdokumentasjon er ferdig.
Ut i fra sakenes karakter trekker gjenstående
grunnervervssaker ut i tid.

Forbruk for prosjektet er under
budsjett.

Ingen vesentlig risiko.

Prosjektetablering. Teknisk designbasis,
konseptdokument og knutepunktstilnærming.
Planprogram vedtatt for Sandbukta – Moss –
Såstad og Nykirke - Barkåker.
Kontrakt for rådgivingstjenester til
prosjektorganisasjonen. Tilbudsgrunnlag for fire
(av syv) strekningsvise konsulentkontrakter.
Strekningsvise rådgivningsoppdrag

Mindreforbruk i 2014 år skyldes at
etablering av prosjekt-organisasjon
og strategier tok lengre tid enn
estimert.
Som følge av dette inngås de
største rådgiverkontraktene senere
enn forutsatt (i november 2014 og
mars 2015),

Avklaring av planforutsetninger,
eksempelvis for Drammen og
godsstrategi.
Progresjon gjennom de offentlige
planprosessene.
Holde på prosjektomfang.

Planlegging, prosjektering og grunnerverv
InterCity

Ingen rammer fastsatt.

Programområde Bedre togtilbud på Østlandet
Kongsvinger hensetting

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold styringsramme

Utbetalinger samt restarbeider Mesta
ferdigstilles i 2015.

Siste utbetalinger kommer i 2015, Ingen risiko.
dette fører til et mindreforbruk på 3
millioner i 2014

Eidsvoll vendespor fase 2

Prosjektet har lavere kostnad
enn forutsatt.

I henhold til plan.

Prosjektet har lavere kostnad enn
forutsatt.

Ingen risiko.

Lillestrøm hensetting

Prosjektet har lavere kostnad
enn forutsatt.

I henhold til plan.

Prosjektet har lavere kostnad enn
forutsatt.

Ingen risiko.

Sikringsanlegg Hoved- og
Gardermobanen

Deler av margin ikke brukt.
Prosjektet har lavere kostnad
enn forutsatt.

FDV-dokumentasjon gjenstår.

Deler av margin ikke brukt.
Prosjektet har lavere kostnad enn
forutsatt.

Ingen vesentlig risiko.

Kapasitetsøkende tiltak
Oslo S - Lysaker

Økte kostnader til prosjektering I henhold til plan.
og nye master. Prognose er
innenfor kostnadsramme.

Økte kostnader til prosjektering og
nye master fører til et merforbruk
på 10 millioner

Ingen vesentlig risiko.

Steinberg stasjon

I henhold til budsjett.

Det er en stram fremdriftsplan, men fremdrift er
iht plan.

I henhold til budsjett.

3.partsavtale og reguleringsplan
vil ikke være klar før byggestart.

Holmen, kapasitet gods

JBV er i ferd med å ferdigstille
detaljplan, foreløpige resultater
viser en foreslått
styringsramme på 260
millioner. Dette er noe høyere
enn tidligere meldt prognose.

Forberedende arbeid er avsluttet og detaljplan
er i sluttfasen i henhold til revidert plan.
Signering av avtaler med Drammen kommune
og Drammen havn er forsinket, men forventes
signert våren 2015.

Utbyggingen på Holmen henger
sammen med de øvrige
disposisjoner mellom Drammen
kommune og Jernbaneverket som
det har tatt tid å avklare. Prosjektet
har derfor fått utsatt sluttfristen til
2015, dette medfører betydelig
lavere produksjon og utbetalinger i

3.parts avtalen kan føre til
usikkerheter i fremdrift og
økonomi. Prosjektet planlegger for
ekspropriasjoner, dette kan bli
fordyrende. Problemer med
tiltrede på en av tomtene som
trolig eksproprieres kan medføre
irasjonell anleggsgjennomføring.
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Prosjekt

Prosjektøkonomi

Status fremdrift

Status økonomi 2014
2014, da mesteparten av
produksjonen er flyttet til 2015.

Risiko, økonomi og fremdrift

Lodalen hensetting Trinn
1

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold til styringsrammen.

På plan

Entreprenørens produksjonsplan
gir en noe lavere kostnad i 2014
enn forutsatt ved budsjettering.

Prosjektet er avhengig av
fremdriften i andre prosjekter for å
få frigitt signaltegninger, dette kan
medføre senere ferdigstilling, men
er lite sannsynlig.

Høvik hensetting

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen.

Forventer åpning 2. kvartal 2015.
Forbruk for prosjektet er over
Signalleveransen er på kritisk linje for åpning av budsjett.
stasjonen.

Gjenstående usikkerhet gjelder
primært signalleveransen. I tillegg
foreligger det er betydelig krav fra
entreprenør som er omtvistet.

Stabekk stasjon,
tilgjengelighet

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen.

Arbeidene er forsinket, men påvirker ikke
tidspunkt for gjenåpning av stasjonen.
Åpningen av stasjonen er derimot avhengig av
idriftsettelse av signalanlegget for Høvik
hensetting.

Forbruk for prosjektet er under
budsjett.

Usikkerhet omkring
følgekostnader pga. oppstått
forsinkelse.

Drammen hensetting

Sluttkostnad forventes å
overskride styringsrammen.
Sluttkostnad vil i vesentlighet
avgjøres av kommende
rettssak med entreprenør.

Arbeidene er i vesentlighet ferdigstilt.

Forbruk for prosjektet er under
budsjett.

Kostnadsusikkerhet i forhold til
kommende rettssak med
entreprenør omkring sluttoppgjør.

Sundland,
togdeteksjon/forrigling

Prosjektets sluttkostnad
Arbeidene er i all vesentlighet ferdigstilt.
forventes å overstige
styringsrammen, men holde
seg innenfor kostnadsrammen.

Forbruk for prosjektet er noe over
budsjett.

Ingen vesentlig risiko.

Banestrømforsyning, nye
tog

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold styringsramme.

Prosjektet Mobile Statiske omformere avsluttes
i 2015. Leveransene har gått helt etter planene
og pr. januar 2015 har 4 stk. mobile
omformerstasjoner blitt plassert og er overtatt
på Holmlia, Alnabru, Larvik og Rudshøgda. I
begynnelsen av februar 2015 plasseres
omformer nr. 5 på Alnabru og i mars plasseres
et mobilt koblingshus på Rudshøgda.

Forbruk for prosjektet er 3 mill kr
under budsjettet på 80 mill.kr

Ingen vesentlig risiko.

Prosjekter er avsluttet til en
kostnad på en million lavere
enn styringsrammen

Prosjektet er ferdig.

I henhold til budsjett

Prosjektet er ferdig.

Programområde Kapasitet
Vålåsjø kryssingspor
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Prosjekt

Prosjektøkonomi

Status fremdrift

Status økonomi 2014

Koppang
Tømmerterminaler

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold styringsramme

Prosjektet har forsert en entreprise, dette gir
foreløpig ingen påvirkning på sluttdatoen

Prosjektet har et merforbruk i 2014 Ingen vesentlig risiko.
på 6 millioner kr pga. forsering av
entreprise for riving.

Risiko, økonomi og fremdrift

GSM-R Utvidet dekning
og kapasitet

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold styringsrammen.

Forsinkelser i siste perioder

Forsinkelser i leveranser utstyr.

Tidskrevende å få avsluttet tiltak.
Ingen økonomiske konsekvenser
utover forsinkelser i utbetalinger.

GSM-R redundant
kjernenett

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold styringsrammen.

På plan

I henhold til budsjett

Ingen vesentlig risiko.

Narvik terminalen Fagerneslinja

Prognostisert sluttkostnad er 8
millioner under
styringsrammen. Northlands
anleggsbidrag uteblir pga
konkurs.

Ibruktatt. Arbeider knyttet til støy og sikring
samt beplanting utføres 2015.

Forskuttering uteblir pga konkurs.

Forskudd fra Northland ikke betalt
ihht kontrakt. Risiko på
inntektssiden.

Ofotbanen strømforsyning Prognostisert sluttkostnad er i
del 2, ny fjernledning
henhold styringsramme.

Produksjon flyttet til 2015/2016

Produksjon flyttet til 2015/2016.
Dette medfører et mindreforbruk
på 78 millioner i 2014

Ingen vesentlig risiko.

Bjørnfjell kryssingspor

Prognostisert sluttkostnad er
over styringsramme på 271
millioner.

Deler av fremdriften er forsert i 2014.
Opprydding og tilbakestilling av området er
utsatt til våren pga tidlig vinter på Bjørnfjell.

JBV har forsert snøoverbygg i
2014, dette kombinert med noe
høyere kostnader generelt fører til
et merforbruk på 24 millioner i
2014.

Det knytter seg usikkerhet til
sluttoppgjør med 2 entreprenører.

Rombak kryssingsspor

Usikkerhetsanalyse til
detaljplan indikerer en ny
styringsramme på 388
millioner, prognostisert
sluttkostnad er i tråd med
denne.

Forsert fremdrift gjør at kryssingssporet kan tas
i bruk ett år tidligere enn opprinnelig plan.

Prosjektet har forsert
Usikkerhet rundt anbudsrunde
grunnarbeider i 2014, dette fører til hovedentreprise.
et merforbruk på 58 millioner kr i
2014.

Tømmerterminal
Nordsenga fase 2

Prognose for sluttkostnad er
32 millioner.
Usikkerhetsanalyse til
detaljplan gjennomføres
feb/mars 2015.

Da det har tatt tid å avklare avtaleforhold med
brukerne av terminalen har det ikke vært mulig
å gjennomføre bygging i 2014. Prosjektet er
derfor utsatt og er på plan i henhold til ny dato
for ibruktaging ultimo 2015

Da bygging er utsatt til 2015, har
prosjektet er mindreforbruk på 30
millioner i 2014.

Prosjektet er ferdig.

Merkostnader knyttet til tilleggs- og Prosjektet er ferdig.
endringsarbeider fører til et
merforbruk på 15 millioner i 2014.

Ingen vesentlig risiko.

Programområde Stasjoner og knutepunkter
Trondheim sentralstasjon,
byggetrinn 1

Prosjektet er ferdigstilt 10
millioner kr over
styringsrammen. Økningen
skyldes større omfang av
tilleggs- og endringsarbeider
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Prosjekt

Prosjektøkonomi
enn forutsatt (19 millioner kr
under kostnadsrammen).

Status fremdrift

Status økonomi 2014

Voss stasjon

JBV har inngått forlik med
Arbeidene på Voss stasjon vil bli avsluttet i april Endret framdrift for resterende
entreprenør. Sluttprognosen er 2015
arbeider fører til et mindreforbruk
nå 349 millioner kr.
på 18 millioner kr i 2014.

Usikkerhet knyttet til størrelsen på
omfang og kostnad
tegningsoppretting av signal, og
andre tegninger til FDV.

RØ Plattformforlengelse,
sikkerhetsforskrift

Prognostisert sluttkostnad er
over kostnadsrammen.

Flere mindre avvik på flere
prosjekter, ingen forsinkelse

Det knytter seg usikkerhet til
sluttoppgjør med entreprenør.
Prosjektet har svart ut sluttoppgjør
fra entreprenør og ligger vesentlig
lavere enn deres krav. JBV er
stevnet av entreprenøren.

RV Plattformforlengelse,
sikkerhetsforskrift

Kostnadene blir noe lavere enn Prosjektet er ferdig, men det gjenstår sluttattest
forutsatt i budsjett.
og avklaring med nabo om skjerm for innsyn

Kostnader blir lavere enn budsjett

Ingen risiko

RN Plattformforlengelse,
sikkerhetsforskrift

Prosjektene er ferdigstilt iht.
styringsramme.

Avsluttet.

I henhold til budsjett

Avsluttet

Gardermoen terminal T2

Foreløpige estimat fra
detaljplan viser en
sluttprognose på 211 millioner
for Jernbaneverkets arbeider.

Utarbeidelse av detaljplan og godkjente rammer JBV skal ikke betale ut 5,2 mill. kr
er forsinket.
til OSL som planlagt. Det er påløpt
lavere kostander til prosjektering.

Noe usikkerhet rundt rammer og
plangrunnlag.

Kundeinformasjon fase 1

Prosjektet avsluttes innenfor
kostnadsrammen.

Ingen forsinkelser

I henhold til budsjett

Avsluttet

Værnes holdeplass

JBV orienterte i 2014 SD om
behov for ny styrings- og
kostnadsramme på hhv. 111,4
mill. og 116,8 mill.
Prognostisert sluttkostnad er i
henhold til ny foreslått
styringsramme.

Forsinkelser grunnet kontraheringsstopp og
vinterarbeider medfører utsatt ferdigstillelse til
medio juni 2015.

Mindreforbruk grunnet forskjøvet
Ingen vesentlig risiko innenfor ny
styringsramme.
fremdrift til 2015 samt mindre
tillegg på entrepriser enn forventet.

Tverlandet holdeplass

Prognostisert sluttkostnad er i
henhold styringsramme.

Prosjektet har ny for ibruktakelse og en ny
fremdriftsplan. Prosjektet ligger an til å nå alle
nye milepæler til rett tid.

Prosjektet er blitt forsinket pga.
forsøk på å kutte i omfang i
forbindelse med godkjenning av
detaljplan, dette medfører et
mindreforbruk på 10 millioner i
2014.

Ingen vesentlig risiko.

Nerdrum holdeplass
plattformtiltak

Prosjektet har en sluttprognose Plattformen er tatt i bruk i desember 2014 som
på 11 millioner.
planlagt.

Mindreforbruk på 1 million, da
sluttoppgjøret kommer i 2015.

Ingen vesentlig risiko.

Fetsund stasjon

Prosjektet har en sluttprognose Plattformen er tatt i bruk i desember 2014 som

I henhold til budsjett

Det knytter seg usikkerhet til

Anleggene er ferdigstilte. Sluttoppgjør
Hanaborg løses ved rettslig tvist i 2015.
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Risiko, økonomi og fremdrift

Prosjekt
plattformtiltak

Prosjektøkonomi
på 16 millioner.

Status fremdrift
planlagt.

Status økonomi 2014

Risiko, økonomi og fremdrift
omfanget av det resterende
arbeidet fylkeskonservatoren
krever i det fredede området på
stasjonen.

Programområde Sikkerhet og miljø
Teknisk trafikksikkerhet

I henhold til budsjett

Tiltakene omfatter i hovedsak tiltak for å
oppfylle myndighetskrav, Tiltakene omfatter
signal- og teletekniske arbeider, skilting og
etablering av fjernstyring.

I henhold til budsjett

Ingen vesentlig risiko.

Rassikring

I henhold til budsjett

Tiltakene omfatter rassikring i form av
I henhold til budsjett
profilutvidelser, sikring mot steinsprang, flom og
løsmasserelaterte skred, drenering, stabilisering
av linjen, etablering av værstasjoner m.m.
Tiltakene medfører redusert risiko for ulykker i
rasutsatte områder.

Ingen vesentlig risiko.

Sikring og sanering
planoverganger

I henhold til budsjett

Det har vært flere vanskelige forhold knyttet til
grunnerverv i forbindelse med sanering av
planoverganger som fører til at enkelte tiltak er
utsatt til 2015

Forsinkelsene fører til et
mindreforbruk på 20 millioner i
2014.

Ingen vesentlig risiko.

Tunnelsikkerhet

I henhold til budsjett

Denne kategorien innbefatter bl.a.
brannsikringstiltak i Oslotunnelen. Utover
tiltakene i Oslotunnelen utføres omfattende
tiltak på Bergensbanen (Trollkrona, Hernes,
Reinunga). I Oslotunnelen planlegges bygging
av nødutgang ved Elisenberg stasjon.
Hovedplanutredning fra 2013 foreligger og skal
videreføres i en detaljplan. JBV har framlagt en
fremdriftsplan og redegjort for finansieringen av
tiltaket for Oslo Brann- og redningsetat.
Gjennomføring av tiltaket er ikke mulig innen
2017 som tidligere forutsatt, bl.a. pga
tidkrevende reguleringsavklaringer. JBV vil
komme tilbake med en oppdatert plan.

I henhold til budsjett

Ingen vesentlig risiko.

Miljø

I henhold til budsjett

Tiltakene i 2014 omfatter i hovedsak tiltak mot
I henhold til budsjett
dyrepåkjørsler, opprydding langs linjene og
sanering av kilder til forurensning i grunnen. Det
største enkelttiltaket i denne kategorien er tiltak
for å redusere/forhindre dyrepåkjørsler på

Ingen vesentlig risiko.
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Prosjekt

Prosjektøkonomi

Status fremdrift
Nordlandsbanen

Status økonomi 2014

Risiko, økonomi og fremdrift

Programområde Prosjekt Stor-Oslo
Fornyelse EtterstadLillestrøm

I henhold til budsjett

Utsatt til 2015

Avlysning av sommerarbeidene
fører til lavere behov for året.

Ingen vesentlig risiko.

Fornyelse EtterstadLysaker

I henhold til budsjett

Forsinkelser i oppstart av entrepriser pga
tidkrevende anskaffelsesprosess. Noen mindre
aktiviteter overført til 2015.

Underforbruk i forhold til budsjett.

Ingen vesentlig risiko.

Fornyelse LysakerSandvika

Prosjektet vil bli avsluttet godt
under styringsrammen på 210
mill. kr.

Anlegget er ferdig bygget. FDV og
Sluttoppgjørsbehandling gjenstår. Anlegget tas
ibruk samtidig med Høvik.

Utbetalt 77 mill. kr som er noe
lavere enn planlagt. Dette skyldes
at prosjektet vil bli rimligere enn
budsjettert.

Ingen vesentlig risiko.

346 mill kr under saldert budsjett
primært grunnet utsatte
kontraktsinngåelser for
hovedarbeidene og mindre utgifter
enn forutsatt til grunnerverv og
erstatninger.

Det er økonomisk risiko knyttet til
prisnivå for EPC kontraktene for
hovedarbeidene.
Det er noe fremdriftsrisiko knyttet
til grunnforhold og antikvariske
funn ved utgravinger.

Post 31 Nytt dobbeltspor Oslo S-Ski
Oslo - Ski

Prognostisert sluttkostnad er
innenfor styringsrammen

KS2 ble avsluttet i april 2014. Forberedende
arbeider er under gjennomføring i henhold til
fremdriftsplan. Kontrahering av hovedarbeider
har pågått siden sommeren 2014. Tildeling er
planlagt i perioden februar - juli 2015. Stram
fremdrift frem mot ferdigstillelse høsten 2021.

Ski hensetting

Prognose sluttkostnad er
innenfor gjeldende
styringsramme.

Anlegget er i driftsatt. Arbeider med fullføring av Forbruk noe under budsjett.
pumpe- og spillvannesledning gjenstår.
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Gjenstående usikkerhet gjelder
ferdigstillelse av avløpsledning
som passerer under sporene.
Omfatter til dels krevende
gravearbeider.
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