
 

Jernbanedirektoratet 
Postboks NO 16 Sentrum 
0101 Oslo 

Tlf. sentralbord 
+47 45 97 88 00 

post@jernbanedirektoratet.no 
www.jernbanedirektoratet.no 

Organisasjonsnummer 
916810962 

Side 1 av 1 
 

Ekstern evaluering av oppfølgingspunkter Follo- og Østfoldbanen  

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet bestilt en ekstern evaluering om hvorvidt 
tiltakene identifisert i evalueringsrapporten for Follobanen og evalueringsrapportene for Østfoldbanen er 
implementert, og om tiltakene har gitt antatte effekter. Evalueringen så også på om det er behov for 
justeringer i tiltak eller ytterligere tiltak, for å bedre beslutningsgrunnlag i store investeringsprosjekter og 
effektpakker. 
 
WSP Norge AS ble valgt til oppdraget, og rapporten ble levert i november 2022. Rapporten er nå 
lederbehandlet i direktoratet. Direktoratets oppfølgingspunkter er oppsummert i tabells form, hvor også 
oppsummering av WSPs kartlegging, vurdering og foreslåtte aksjoner fremkommer.  
 
Til orientering har Bane NOR også mottatt rapporten og vil behandle denne internt i egen organisasjon. 
 
Direktoratet har vurdert effekten av foreslåtte aksjoner fra WSP, hensyntatt direktoratets rolle, og prioritert 
følgende områder: 

- Ressursvurderinger/oppbygging av et tilstrekkelig bærekraftig miljø innenfor fagområdet. 
- Tiltak knyttet til videreutvikling av byggeklosser. 
- Videreføre kontakt med fagmiljøer i Norge (Concept/NTNU, AACEI, Equinor m. fl). 
- Kommunikasjonstiltak. 

 
Rapport og oppfølgingsliste vedlegges dette brev som henholdsvis vedlegg 1 og vedlegg 2. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marit Rønning Per-Arne Fredriksen 
Assisterende jernbanedirektør Fagdirektør 
 
 

  

Vedlegg: 20221118 Endelig rapport 

SD - JDirs vedtatte tiltak  
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Ekstern evaluering av oppfølgingspunkter Follo- og Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet bestilt en ekstern evaluering om hvorvidt
t i l takene identifisert i evalueringsrapporten for Follabanen og evalueringsrapportene for Østfoldbanen er
implementert, og om tiltakene har gitt antatte effekter. Evalueringen så også på om det er behov for
justeringer i t i l tak eller ytterligere tiltak, for å bedre beslutningsgrunnlag i store investeringsprosjekter og
effektpakker.

WSP Norge AS ble valgt t i l oppdraget, og rapporten ble levert i november 2 0 2 2 . Rapporten er nå
lederbehandlet i direktoratet. Direktoratets oppfølgingspunkter er oppsummert i tabells form, hvor også
oppsummering av WSPs kartlegging, vurdering og foreslåtte aksjoner fremkommer.

Til orientering har Bane NOR også mot ta t t rapporten og vil behandle denne internt i egen organisasjon.

Direktoratet har vurdert effekten av foreslåtte aksjoner fra WSP, hensyntatt direktoratets rolle, og prioritert
følgende områder:

Ressursvurderinger/oppbygging av et tilstrekkelig bærekraftig miljø innenfor fagområdet.
Tiltak knyttet t i l videreutvikling av byggeklosser.
Videreføre kontakt med fagmiljøer i Norge (Concept/NTNU, AACEI, Equinor m. fl).
Kommunikasjonstiltak.

Rapport og oppfølgingsliste vedlegges dette brev som henholdsvis vedlegg 1 og vedlegg 2.

Med vennlig hilsen

Marit Rønning
Assisterende jernbanedirektør

Per-Arne Fredriksen
Fagdirektør
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