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Prosjektbeskrivelse – kart og forklaring

Prosjektet strekker seg fra rett vest for Haugenstua stasjon ned til nordre ende av Grorud verksted.
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Prosjektbeskrivelse
Prosjektets mål
• Lokaltogtilbud Grorud stasjon - 10-minutters - intervall i grunnrute
• Økt kapasitet for godstog inn til Alnabru fra nord
• Tilrettelegging og optimalisering av Grorud stasjon som kollektivknutepunkt
• Grorud stasjon skal være universelt utformet

Hva skal bygges i prosjektet?
Traseen for Hovedbanen legges om på en ca. 1 km ang strekning rundt Grorud stasjon.
Det bygges ny bro over Grorudveien og ny fylling for banen sør for stasjonen. Det
bygges en helt ny stasjon med oppganger.
Det skal bygges nytt ventespor for godstog til Alnabru slik at disse ikke opptar kapasitet
på Hovedbanen, det bygges dermed 3 nye spor på det meste av strekningen.
All underbygning og overbygning byttes ut, fyllingen vest for Haugenstua må forsterkes.
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Prosjektbeskrivelse
Særtrekk ved prosjektet
Prosjektområdet ligger relativt sentralt i Oslo og vurderes som jernbaneteknisk normalt
komplisert. Underbygningsarbeidene er betydelige, men for selve sporet ikke spesielt
kompliserte. Det er påvist kvikkleire ved prosjektområdet, først og fremst i dalen øst for
traseen (Fossumbekken)og det må gjøres tiltak for å ivareta områdestabilitet.
En god del av prosjektet skal utføres nær spor i drift.
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Prosjektstatus per i dag
Endelig hovedplan levert i januar 2022. Rambøll har utført hovedplanen og vurdert følgende
alternativer i denne:

Det er i hovedplanen konkludert med at A-alternativene, som er identiske i horisontalplanet, og
utelukkende bygges i eksisterende trase, krever brudd som blir uakseptabelt lange. Det jobbes
videre med B-alternativene.
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P50 for prosjektet er per nå på ca. 2 900 MNOK (2021 kr.). Tallet fremkom gjennom en
forenklet usikkerhetsanalyse basert på foreløpig estimat høsten 2021. Etter gjennomført
optimalisering av hovedplanen (innledende fase i detaljplanen), skal Bane NOR gjennomføre
UPG og påfølgende usikkerhetsanalyse ved beslutningspunkt B2.
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Prosjektstatus per i dag

Alternativ B1 med trase lagt nær Østre Aker vei
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Alternativ B2 med trase lagt omtrent midt mellom
eksisterende trase og Østre Aker vei
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Oversiktsmessig fremdrift

Anskaffelse av rådgiver
for detaljplan med
opsjoner for videre
planfaser påbegynnes
umiddelbart etter
avslutning av
hovedplanen med
kontrahering planlagt i
Q4 2022
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•

Bx=Beslutningspunkt x, prosjektmodell.
B4 = investeringsbeslutning

•

HP=Hovedplan

•

DP=Detaljplan

•

BP= Byggeplan

•

KU=Konsekvensutredning

•

UE= Utførelsesentreprise

•

TE= Totalentreprise
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Rådgiverkontrakt detaljplan og videre arbeider
Detaljplanfasen vil starte med en innledende optimaliseringsfase som vil ende i en
anbefaling, inkludert usikkerhetsanalyse og etterfølgende UPG, før selve
detaljplanen startes opp.
Detaljplankontrakten skal i tillegg til optimaliseringsfasen og selve detaljplanen
inkludere rådgivning for reguleringsplan og konsekvensutredning.
Etter detaljplanfasen går man enten videre til byggeplan og utførelsesentreprise, eller
til totalentreprise. En evt. byggeplan kan utføres som en opsjon til
detaljplankontrakten, eller eventuelt som en egen kontrakt etter en ny anskaffelse.
Det anslås at det minst går 6-7 år fra signering av detaljplankontrakten til en
byggeplan er ferdig, selv ved utløsing av en evt. opsjon.
Bane NOR ønsker at rådgiver i byggeplanfasen også er Bane NORs rådgiver videre i
prosjektet slik at total varighet av kontrakten kan bli ca. 10 år om alle opsjoner
utløses.
Om Bane NOR bestemmer seg for å gå videre med totalentreprise antar vi at
rådgivningskontrakten avsluttes i tiden rundt endelig vedtak av reguleringsplan.
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Rådgiverkontrakt detaljplan og videre arbeid, spørsmål
Varighet av kontrakt
• Er en varighet av kontrakt inkl. opsjoner på ca. 10 år en utfordring for
rådgiver? Hvilke utfordringer er i så fall dette?
• Hvilke mekanismer må evt. inn i kontrakten for å gjøre en slik varighet
interessant?
Kompensasjonsform
• Hva slags mekanisme bør legges til grunn for regulering av timepriser over
lang tid?
• Bane NOR ser for seg en konkurranse basert på timepris og
kompetanse(CV’er). Vi ønsker et omforent honorarbudsjett som styres med
grunnlag i KTR-ark(Kostnad, Tid, Ressurs). Både KTR-ark og honorarbudsjett
etableres i samarbeid mellom BN og rådgiver etter at kontrakt er signert.
Hva tenker rådgiver om en slik avtaleform? Ser rådgiver andre
kompensasjonsformater som er bedre egnet til denne typen oppdrag? Hva
tenker rådgiver om en slik måte å styre kontrakten på?
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Rådgiverkontrakt detaljplan og videre arbeid, spørsmål
Bytte av sentrale personer i oppdraget
• For oppdrag med lang varighet kan hyppige / mange bytter av sentrale
roller hos rådgiver medføre betydelige kostnader / ulemper for Bane
NOR. Hvilke insentiver kan legges inn i kontrakten for å oppnå stabilitet
på rådgivers nøkkelpersonell?
• Bane NOR vurderer å legge inn avgift / malus for utskifting av
nøkkelpersonell i løpet av detaljplanfasen. Senere utskiftinger av
nøkkelpersonell er heller ikke ønskelig fra Bane NORs synspunkt, og
kompensasjon kan f.eks. være at opplærings- og innkjøringskostnader
må dekkes av rådgiver. Bane NOR ønsker rådgivers vurdering av slike
mekanismer.
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Rådgiverkontrakt detaljplan og videre arbeid, spørsmål
ERTMS-kompetanse
Prosjektet skal gjennomføres med ERTMS som signalsystem
• Har rådgiver i dag kompetanse på ERTMS?
• Er tilgang på ERTMS-kompetanse en utfordring per i dag?
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