
Aktstykke nr. 8 Folketinget 2009-10

Afgjort den 7. maj 2009

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke J. Fortroligheden ophævet ved ministe-
rens skrivelse af 8. oktober 2009.
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Transportministeriet. København, den 21. april 2009.

a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter
sporombygning på Vejen station.

Projektets forventede totaludgift inklusiv risikotillæg på 10 pct. udgør 56,4 mio. kr. Udgiften i fi-
nansåret afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og
vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.).

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.
Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlings-

position ved udbud af projektet. Aktstykkets fortrolighed ophæves efter kontraktindgåelse.

b. På baggrund af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 har Banedanmark planlagt sporom-
bygning på Vejen station, idet sporenes nuværende tilstand har medført hastighedsnedsættelser på
strækningen. Arbejdet gennemføres for fremadrettet at imødegå risikoen for yderligere hastighedsned-
sættelser.

Sporfornyelsen omfatter sporfornyelse på Vejen station inkl. nye sporskifter, jord og afvanding, nød-
vendig tilpasning af sikringsanlæg samt fornyelse af perroner.

I forbindelse med sporombygningen foretages en forenkling af sporanlægget for at minimere vedli-
geholdelsesomkostningerne. Fremover vil der være to spor på Vejen station i forhold til tre i dag.
Sporgeometrien vil fremover give mulighed for en hastighed gennem stationen på 160 km/t mod de
tidligere 120 km/t, som p.t. er nedsat til 40 km/t. på grund af sporets tilstand. Som led i sporforenklingen
foretages der tilsvarende ændringer i det eksisterende sikringsanlæg.

For at fjerne de risici, der kan være ved en sporombygning langs en ældre perron, er det nødvendigt
at forny perronerne samt forhold omkring sporets passage af perrontunnel og vejunderføring.

Projektet udbydes som én entreprise omfattende sporfornyelse, jordarbejde, perronarbejde, ændring
i sikringsanlæg mv.
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Under arbejdet skal der ske omlægninger i trafikafvikling på strækningen. I berørte hverdage vil der
ske en mindre justering i køreplanen på 4-5 minutter for tre afgange. I berørte weekender vil der generelt
i køreplanen fra fredag aften til søndag aften skulle justeres med op til 10 minutter.

Totaludgiften på 56,4 mio. kr. er baseret på erfaringstal fra tidligere sporombygning på stationer
suppleret af vurdering af de særlige omkostninger i forbindelse med fornyelse af perroner og ændring
i sikringsanlæg.

I forbindelse med projektafklaringen er væsentlige risici vurderet og imødegået som en del af pro-
jektet. At etablere en ny perron fjerner de ricisi for nedskridning af eksisterende perron, der ville være
ved sporombygning langs en ældre perron med deraf følgende forsinkelse af projektet.

Der er i totaludgiften indarbejdet et risikotillæg på 10 pct. af anlægsoverslaget til dækning af ufor-
udsete ændringer i mængder og priser. Såfremt beløbet ikke anvendes, vil det blive anvendt til andre
projekter inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Totaludgiften afholdes over § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbane-
nettet (Anlægsbev.).

Der er i 2008 afholdt udgifter for 2,5 mio. kr. til projektets indledende faser. Det forventede økono-
miske afløb for projektet fordeler sig med 2,5 mio. kr. i 2008, 49,1 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. i
2010.

Udgiften i 2009 til ombygningen kan specificeres på følgende under- og standardkonto:
§ 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbane-

nettet (Anlægsbev.)
10. Driftsbudget, egentlig drift

51. Materielle anlægsaktiver (anskaffelser) 49,1 mio kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 50
mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning til igangsætning i henhold til de særlige bevillings-
bestemmelser under § 28.63. Banedanmark.

Aktstykket forelægges nu, da der ønskes indgået kontrakt med på entreprenørarbejderne juli 2009.
Projektet vil blive udbudt under forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igang-
sætter sporombygningen på Vejen station til en budgetteret totaludgift på 56,4 mio. kr. Forslaget
medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forelæggelse af anlægsprojekter for Finansudvalget indebærer, at der på Forslag til lov om Tillægs-
bevilling optages et anlægsskema for det pågældende projekt. Henset til dette aktstykkes fortrolighed
vil der imidlertid kun blive optaget nyt anlægsskema på tillægsbevillingsloven for finansåret, såfremt
fortroligheden er hævet på tidspunktet for udarbejdelsen heraf. I modsat fald vil der blive optaget nyt
anlægsskema for projektet på førstkommende bevillingslov efter hævelse af aktstykkes fortrolighed.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
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København, den 21. april 2009

LARS BARFOED

/ Hakon Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-05-2009


		Folketingstidende
	2009-10-15T12:40:24+0200
	Danmark
	Folketinget - Folketingets administration
	Publishing




