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Tidligere fortroligt aktstykke J af 19. maj 2011. Fortroligheden er ophævet af ministerens skrivelse af 20.1
2021.
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Transport- og Boligministeriet. København, den 10. maj 2011.

a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark indgår
kontrakt om leverance af nyt signalsystem på S-banen i juni 2011 samt påbegynder og gennemfører
den resterende del af S-baneprojektet fra 2. milepæl og frem mod 2022.

Forslaget medfører udgifter på op til 3.722,2 mio. kr. i perioden 2011-2022. På grundlag af den ind‐
gåede kontrakt optages udgiften i 2011, der forventes at udgøre 180,5 mio. kr., på § 28.63.08. Bane‐
danmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.) på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. Udgifterne
i årene herefter optages på efterfølgende års bevillingslove.

Udgifterne til Signalprogrammet er reserveret i Infrastrukturfonden, jf. Aftale om en grøn transport‐
politik af 29. januar 2009.

Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlings‐
position. Aktstykkets fortrolighed ophæves, når S-baneprojektet er afsluttet.

b. Som led i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen (Venstre og De
Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre
og Liberal Alliance blev det besluttet at etablere et nyt signalsystem på både fjernbanen og S-ba‐
nen. Det fremgår af aftalen, at der på S-banen skal etableres et moderne standard-bybanesystem.

I aftalen er opstillet to milepæle for S-baneprojektet, som tillige fremgår af akt F af 26. februar
2009. De to milepæle er henholdsvis udsendelse af udbudsmaterialet og underskrivelse af den
endelige kontrakt med leverandøren.
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Det fremgår endvidere af aftalen og akt F af 26. februar 2009, at Banedanmark forud for milepælene
skal søge bevillingsmæssig tilslutning i Finansudvalget på baggrund af en forelæggelse af status for
projektet for forligskredsen, herunder en opdateret budget- og tidsplan.

Banedanmark har udarbejdet en statusrapport for S-baneprojektet, herunder en opdatering af anker‐
budgettet, risikoprofilen og tidsplanen for projektet. Forligskredsen har på baggrund heraf den 8.
april 2011 besluttet at videreføre

S-baneprojektet frem mod en forventet projektafslutning i 2022.

Samlet set har Banedanmark ikke konstateret væsentlige ændringer af økonomien, risici og tidspla‐
nen for S-baneprojektet, og Banedanmark forventer, at projektet kan gennemføres i henhold til det
forudsatte i Aftale om en grøn transportpolitik.

Økonomi

Samlet er det Banedanmarks forventning, at den økonomiske ramme i det nuværende ankerbudget
overholdes. Opdateringen af ankerbudgettet med den viden, som er opnået efter de indledende
forhandlinger med tilbudsgiverne, har alene givet anledning til mindre ændringer.

Tabel 1. Nuværende og opdateret ankerbudget samt resterende bevillingsbehov (2011-2022)
Mio. kr., PL11 Totaludgift inkl. re‐

server
Heraf 10 pct.-re‐
serve

Heraf 20 pct.-re‐
serve

Nuværende ankerbudget 3.955,2 304,2 608,5
Opdateret ankerbudget 3.949,1 303,8 607,6
Allerede bevilgede midler 226,9 17,5 34,9
Resterende bevillingsbehov 3.722,2 286,3 572,6
- Heraf forventet bevillings‐
behov i 2011

180,5 13,9 27,8

Anm: Afvigelser skyldes afrundinger.

Det opdaterede ankerbudget for perioden 2009-2022 udgør ca. 3.949,1 mio. kr. (2011-priser) inkl. 10
pct.-reserven på 303,8 mio. kr. og 20 pct.-reserven på 607,6 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf er der bevilget
226,9 mio. kr. til S-baneprojektet i perioden fra 2009 frem til indgåelse af kontrakt medio 2011, jf.
Akt F af 26. februar 2009 og Akt 95 af 2. februar 2010. I de 226,9 mio. kr. indgår både generelle
projektudgifter og S-banens andel af bevillingen til udrustning af det rullende materiel.

Banedanmark anmoder derfor om en økonomisk ramme på 3.722,2 mio. kr. med henblik på at kunne
indgå kontrakt medio 2011 blandt de tilbud, som Banedanmark har modtaget på leverance af et nyt
signalsystem på S-banen. Efter indgåelse af kontrakt vil Finansudvalget blive orienteret om resultatet
af udbuddet.

Det forventes, at udgiftsbehovet i 2011 vil være ca. 180,5 mio. kr. Efter indgåelse af kontrakt kan
udgiftsbehovet i 2011 fastlægges, og beløbet optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.
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Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge den præcise indbudgettering af udgifterne i
årene 2012-2022, idet projektets konkrete afløb først kendes præcist efter kontraktindgåelsen.

Betalingsplanen kan omfatte forudbetalinger fra Banedanmark til leverandøren. Ved forudbetalinger
stiller Banedanmark krav om en forudbetalingsgaranti fra en bank, som lever op til angivne økono‐
miske rangeringskrav, dvs. kreditvurdering ifølge et eksternt kreditvurderingsinstitut.

Såfremt udgifterne til gennemførelse af S-baneprojektet skulle vise sig at være mindre end den
økonomiske ramme på i alt 3.722,2 mio. kr., reserveres de overskydende midler til eventuelle
fremtidige fordyrelser af Signalprogrammet, herunder fjernbaneprojektet. Der vil således ikke ske
tilbageførsel af eventuelle overskydende midler, før Signalprogrammet er afsluttet i 2022.

Såfremt udgifterne til gennemførelse af S-baneprojektet mod forventning viser sig at overstige
den økonomiske ramme, vil der skulle forelægges et nyt aktstykke på baggrund af et opdateret
ankerbudget.

Tid

Banedanmark har ikke foretaget ændringer i tidsplanen. Det er fortsat planen, at det nye signalsystem
overgår til prøvedrift (kørsel med passagerer) på strækningen Jægersborg – Hillerød ved udgangen
af 2014, og at hele S-banen er overgået til det nye signalsystem senest ved udgangen af 2020. I
perioden 2021-2022 vedrører udgifterne håndtering af afsluttende administrative opgaver mv. Den
endelige tidsplan fastlægges i forbindelse med indgåelsen af kontrakt med leverandøren.

Risiko

Banedanmark opgør løbende S-baneprojektets risikoprofil, der er udtryk for hvor stor risiko, der
knytter sig til kvaliteten af leverancen, tidsplanen og budgettet for S-baneprojektet. Risikoprofilen
er opgjort i februar 2011 og er reduceret med ca. 65 pct., set i forhold til de tidligste estimater i
2007. S-baneprojektets risikoprofil forventes yderligere reduceret fremadrettet, herunder som følge
af kontraktindgåelsen.

Optioner

Der er i alt 11 optioner i S-baneprojektet, hvoraf fire optioner er udgået, og en option er kaldt. Der
er således seks optioner tilbage i S-baneprojektet. Der skal tages stilling til fire af optionerne før
underskrivelse af kontrakten og til to efter underskrivelse af kontrakten.

De fire optioner, der skal tages stilling til før underskrivelse af kontrakten, er specifikke tekniske
løsninger, hvortil der er afsat midler i S-baneprojektets budget. En eventuel beslutning om at kalde
disse optioner foretages af Banedanmark som led i de afsluttende forhandlinger.

De resterende to optioner vedrører dels tilkøb af signalmateriel til eventuelle udvidelser af S-banen
efter kontraktindgåelsen, herunder eksempelvis til strækningerne Roskilde – Høje Taastrup og Hel‐
singør – Hellerup, dels tilkøb af signalmateriel mv., der kan muliggøre fremtidig førerløs S-togsdrift.
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Der er ikke afsat midler til disse to optioner i S-baneprojektets ankerbudget, hvorfor finansiering
heraf vil skulle indgå som en del af en politisk beslutning om at gennemføre de nye projekter. Optio‐
nerne er gældende indtil 25 år efter endelig overtagelse (år 2045) og kan kaldes på et hvilket som
helst tidspunkt indenfor denne periode. Dog kræver udrustning af strækningerne Roskilde – Høje
Taastrup og Helsingør – Hellerup med S-banesignalsystem en beslutning senest ultimo 2014, hvis
man ønsker at undgå dobbeltudgift til udrustning af denne strækning, der er planlagt udstyret med
signalsystemet ERTMS som led i udskiftning af signalsystemet på fjernbanen.

c. Aktstykket forelægges nu, da Banedanmark ifølge tidsplanen for S-baneprojektet skal indgå kontrakt
senest ultimo juni 2011 for at kunne overholde tidsplanen om, at det nye signalsystem overgår til
prøvedrift (kørsel med passagerer) på strækningen Jægersborg – Hillerød ved udgangen af 2014.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark ind‐
går kontrakt om leverance af nyt signalsystem på S-banen i juni 2011 og gennemfører den resterende
del af projektet fra 2. milepæl og frem mod 2022 med en udgift på op til 3.722,2 mio. kr.

På grundlag af den indgåede kontrakt optages udgiften i 2011, der forventes at udgøre 180,5 mio. kr.,
på § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.) på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2011. Udgifterne i årene herefter optages på efterfølgende års bevillingslove.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. maj 2011

Hans Christian Schmidt

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 19-05-2011
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