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Forord
For velferdsstaten er en politisk allianse som i vår plattform slår fast at vi «vil styrke den
demokratisk folkevalgte styringen over samfunnets ressurser og motarbeide at avgjørelser og viktige
samfunnsoppgaver i økende grad overføres til markedet». Denne rapporten viser hvordan tiår med
markedstilpasning, og da særlig Solberg-regjeringenes jernbanereform, har gått ut over
jernbanens forutsetning for å utføre sine samfunnsoppgaver.
Ideen om å få laget denne rapporten kom da Solberg-regjeringens jernbanereform fra 2015
hadde virket noen år. Det er stort behov for en gjennomgang av bakgrunnen for reformen og
de stadig mer synlige konsekvensene. For velferdsstaten kom i kontakt med Julie-Isabell Løvdal
som er lokfører og tidligere tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund. Senhøsten 2019 ble
det inngått en intensjonsavtale om rapporten. Løvdal ble deretter ansatt som rådgiver i For
velferdsstaten og har jobbet hos oss i perioden februar 2020 til mai 2022. Med sin bakgrunn
fra jernbanen har Løvdal i denne rapporten analysert Solberg-regjeringens jernbanereform.
Jernbanereformen er basert på en markedsideologi der ideer om konkurranse som overordnet
mål ikke bare fortrenger folkevalgt styring, men også de ulike sektorenes egenart og ulike
samfunnsoppdrag. Sjelden har denne markedsfundamentalismen vært så tydelig uttalt som i den
første av Solberg-regjeringenes politiske plattformer, Sundvollen-plattformen, der det stod:
«Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester.
Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt
nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.»
Høyres Linda Hofstad Helleland dro ekstra hardt til da hun som leder av transportkomiteen
annonserte at Høyre skulle «skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake.»
Men selv om høyresiden forsøker, gjennom retorikk, reformer og EU-direktiv, kan selv ikke
markedsideologien vinne en gang for alle. Den norske jernbanen er i all hovedsak fortsatt
offentlig finansiert og kontrollert. Det er opp til politikerne å benytte eierskap og kontroll til
samfunnets beste.
For velferdsstaten har de siste årene arbeidet mye med konkrete konsekvenser og systemkritisk
analyse av hva som skjer når kommersielle aktører og markedslogikk innlemmes i offentlige
tjenester. Denne rapporten supplerer og viderefører dette arbeidet. Vi håper flere vil dra nytte
av kunnskapen Julie-Isabell Løvdal bidrar med i denne rapporten. Folkeopplysning og felles
virkelighetsforståelse er avgjørende når fremtidens jernbanepolitikk skal utformes.
Forfatteren vil gjerne takke sine informanter og bidragsytere på jernbanen og i fagbevegelsen,
men står selv ansvarlig for innholdet.
Oslo, mai 2022
Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten
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Innledning
Det norske samfunnet har brukt og bruker enorme ressurser på å bygge og drifte en jernbane
for å tjene ulike samfunnsformål. Det sies at byggingen av Bergensbanen tilsvarte et helt
statsbudsjett. Skulle vi gjort tilsvarende i dag ville summen vært 1 515 milliarder. Det tilsvarer
omtrent bygging av 15 nye Nord-Norgebaner. Hovedformålet da Bergensbanen ble bygget var
å samle nasjonen med bedre kommunikasjon mellom Vestlandet og hovedstadsområdet.
Jernbanen er fortsatt et viktig nasjonalt kommunikasjonsmiddel, men i dag er også andre
samfunnsformål, da særlig klimaomstilling, en viktig del av jernbanepolitikken.
I økonomisk teori blir gjerne jernbane omtalt som et naturlig monopol, altså en sektor der det
er samfunnsøkonomisk mest effektivt med bare én aktør fremfor markedskonkurranse mellom
flere. Likevel har norsk og europeisk jernbanepolitikk de siste 40 årene i stor grad handlet om
å skape etterlikninger etter markedsdynamikk og bedriftslogikk fra privat sektor. Denne
politikken er helt i tråd med politiske endringer i andre deler av offentlig sektor, gjerne omtalt
som New Public Management (NPM) eller markedsretting.
Poenget med offentlig sektor er å oppnå samfunnsmessige formål som ikke oppnås gjennom
markedskonkurranse og privat initiativ. De første jernbanelinjene i Norge ble bygget på privat
initiativ med private investeringer og hadde bedriftsøkonomisk formål om å frakte gods til
markedet. Fra ca 1850 gikk staten inn for å bygge ut lengre linjer for både gods- og
persontrafikk. Formålet var å bedre kommunikasjonslinjene i landet. Det ble fortsatt bygget
private baner ettersom dette var strekninger som staten ikke ville prioritere. Noen av disse ble
etter hvert tatt over av staten som et ledd i en helhetlig samfunnsplanlegging. Forskjellen på
privat og offentlig jernbanebygging var (og er) at private bedrifter prioriterte sine egne behov,
mens når staten bygger ut er det ut ifra samfunnsmessige helhetsvurderinger og med
fellesskapets penger.
Grunnen til at jernbanen anses som et naturlig monopol er avhengigheten av infrastrukturen.
Det er en enorm investering å bygge jernbanelinjer. Dessuten krever bruk av infrastrukturen
standardisering og sentral trafikkstyring. Når man likevel har forsøkt å skape markedsdynamikk
og bedriftslogikk på jernbanen så skyldes det en sterk tro på at dette skulle skape effektivitet og
bedre tjenester. Etter 40 år med markedsideologi som rådende for offentlig styring, må fokuset
rettes mot hva den politikken faktisk har ført til. Denne rapporten ser på konsekvensene av
Solberg-regjeringenes jernbanepolitikk, men tar også sveip innom tidligere strukturendringer på
norsk jernbane og EUs jernbanepolitikk.
Norsk jernbane er i dag et kaotisk markedssystem som få har oversikt over. Kostnadene og
kompleksiteten i sektoren er økende, sikkerhetskulturen truet og byråkratiet i sterk vekst.
Samtidig opplever reisende hverken billigere eller bedre tilbud. Statens egne rapporter
konkluderer også med at dagens styringssystem gjør at gods på bane taper konkurransekraft
mot veitransport. Det er på høy tid å stille spørsmålet hvorvidt denne markedsorganiseringen
er i nasjonens, miljøets og passasjerenes interesse, og hva som er alternativene.
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Del 1: Oppsplittingen og markedsretting fra 1989
Den norske jernbanen var allerede langt på vei tilpasset markedsmodeller og bedriftsøkonomisk
enhetstenkning da Solberg-regjeringen kom til makten i 2013. Intern markedstilpasning startet
på slutten av 1980-tallet med intern divisjonering og resultatorientering. Fra midten av 90tallet gikk jernbanen fra å være underlagt én statlig infrastruktur- og kommunikasjonsforvalter,
Norges statsbaner, til å bli en markedsrettet, fragmentert og konkurranseutsatt sektor. Det var
også før Solberg-regjeringenes jernbanereform gjennomførte anbudsrunder (Gjøvikbanen) og
staten hadde etablert en statseid konkurrent til statens eget selskap NSB/Vy gjennom
Gardermobanen/Flytoget. Oppsplittingen av jernbanen har skapt en svært byråkratisk
organisering, som svært få har fullstendig oversikt over.1 (Se også Vedlegg I og II.)
Togtransporten i Norge var én enhet til slutten av 80-tallet, hvor personellet tjenestegjorde på
både person- og godstransport. I 1989 ble godstrafikken skilt ut i en egen forretningsenhet,
Godsdivisjonen, og man fikk mer sektordedikert personell. Året etter ble det innført et
regnskapsmessig skille mellom jernbanens infrastrukturdel og trafikkselskapet NSB.
14. november 1996 vedtok Stortinget at trafikkdelen av NSB skulle omdannes til et
særlovselskap med Samferdselsdepartementet som eier. Infrastrukturdelen ble videreført i
Jernbaneverket. Alle stasjoner og stasjonsområder bygget fram til 1996 ble overdratt til NSB
BAs eiendomsvirksomhet. Endringene ble gjennomført samme år. På dette tidspunktet var
Gardermobanen påbegynt, eid av NSB. Ved delingen av Norges Statsbaner ble det opprettholdt
felles styre og administrerende direktør med Jernbaneverket, men dette opphørte fra 1. juli
1999.

Figur 1: Organisasjonskart over jernbanen før oppsplittingen og det første jernbanedirektivet er implementert. I NSB ligger også infrastruktur. Tågåkeriet i
Bergslagen er et svensk selskap som allerede i 1994 etablerte seg med i hovedsak såkalte arbeidstog i Norge og Sverige.
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Figur 2: Organisasjonskart over jernbanen etter oppsplittelsen av NSB og Jernbaneverket. Her har JBV blitt skilt ut som egen etat, og SJT er etablert.

Fra Norges Statsbaner til et nedstrippa og konkurranseutsatt Vy
1. desember 1996 ble Norges Statsbaner BA opprettet. Dette var altså en videreføring av
trafikkdelen i forvaltningsbedriften Norges Statsbaner. Samme dag ble NSB Biltrafikk (senere
Nettbuss) skilt ut som eget datterselskap og underkonsern, mens datterselskapene NSB
Reisebyrå og NSB Gardermobanen ble med inn i NSB-konsernet.
NSB ble opprinnelig opprettet som et særlovselskap, men ble fra 1. juli 2002 et statsaksjeselskap.
En av forskjellene mellom særlovselskapet og et vanlig statlig aksjeselskap var at de ansatte fikk
beholde de fleste rettighetene de hadde fra det gamle selskapet.
NSB-konsernet bestod per april 2001 av morselskapet NSB BA med sju enheter; NSB
Kortdistanse, NSB Mellomdistanse, NSB Langdistanse, NSB Persontrafikk Nord, NSB Gods,
NSB Drift og teknikk, NSB Eiendom og fire datterselskaper (Flytoget, Nettbuss, ROM
Eiendomsutvikling og Mi Trans). Med om lag 10 000 ansatte og en årsomsetning på over 6
milliarder kroner, var NSB Norges største transportkonsern.2 Mellom 1999 og 2002 ble en
rekke virksomhetsområder skilt ut i egne datterselskaper, noen heleide, noen deleide, og noen
ble solgt ganske fort.
Frem til 2004 stod NSB for all persontrafikk, inkludert NSB Gardermobanen som det året ble
skilt ut fra NSB. Regjeringen Bondevik II anbudsutsatte så Gjøvikbanen i 2005. Det svenske
statsselskapet SJ inngikk et samarbeid med NSB på 2000-tallet om grenseoverskridende
persontogtrafikk mellom storbyene – persontogselskapet Linx, for etter hvert å etablere et eget
tilbud.
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I Solberg-regjeringenes jernbanereform ble NSB ytterligere strippet for verdier som togmateriell,
eiendommer og billetteringssystemer. Selskapet byttet navn til Vygruppen AS i april 2019, på
folkemunne kalt Vy. Vy tapte anbudskonkurransen på de to første trafikkpakkene i Solbergregjeringenes konkurranseutsetting og mistet dermed trafikkeringen i nord og sør, men vant
den tredje trafikkpakken i vest. (se også side 25 om Solberg-regjeringenes jernbanevirkelighet.)

Staten lager sin egen konkurrent: Fra NSB Gardermobanen til Flytoget AS
NSB Gardermobanen AS ble etablert 24. november 1992 for å stå for utbyggingen av
Gardermobanen. Utbyggingen av banestrekningen startet i 1994 og pågikk fram til 1999. 1.
oktober 1996 vedtok Stortinget at NSB Gardermobanen AS også skulle stå for driften av den
nye jernbanestrekningen. Togtrafikken ble satt i gang i august 1998, med offisiell åpning 22.
oktober. Flyplassen ble tatt i bruk 8. oktober samme år. Togene måtte kjøre gamle Hovedbanen
mellom Oslo S og Lillestrøm siden Romeriksporten ikke var ferdigstilt. Dette på grunn av
omfattende vannlekkasjer og påfølgende tettingsarbeider. Tunnelen ble ikke tatt i bruk før 22.
august 1999.
NSB Gardermobanen AS eide infrastrukturen mellom Etterstad og Gardermoen frem til 1.
januar 20001, i motsetning til all annen jernbaneinfrastruktur som var underlagt Jernbaneverket.
Da infrastrukturen på Gardermobanen ble overført til Jernbaneverket, fortsatte NSB
Gardermoen AS togdriften. Til gjengjeld ble statslånet på investeringskostnadene for
infrastrukturen slettet hos NSB Gardermobanen. Dette skjedde blant annet på bakgrunn av «en
omfattende evaluering av hele Gardermoprosjektet i regi av det offentlig oppnevnte Mydske-utvalget.»
som høsten 1999 fastslo at «Gardermobanen kan ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsom som lovet i
Regjeringens forslag fra 1992.»
Den 1. januar 2001 endret NSB Gardermobanen navn til Flytoget AS. I 2004 ble selskapet ble
overført fra Samferdselsdepartementet til sin nye eier Nærings- og handelsdepartementet.
Argumentasjonen var den gang ifølge informanter i sektoren at selskapet var 100% kommersielt
og ikke hadde et større samfunnsansvar.
Risikoen ved Flytogets materiellinvesteringer ble etter departementets vurdering i stor grad
hensyntatt ved omorganiseringen av NSB Gardermobanen AS i henhold til stortingsproposisjon
523 i 1999-2000 hvor selskapet fikk en prioriteringsrett til Gardermobanen på 30 år.»4 (Se
boks om Flytogets avtale med staten angående fortrinnsrett på neste side.)
I Stortingsmelding 48 (2000-2001) stod det:
«Ved behandlingen av St.prp. nr. 52/Innst. S. nr. 237 (1999-2000) ble Flytoget organisert som et
heleid selskap av NSB konsernet med stor grad av frihet og selvstendighet. Organiseringen skal vurderes
på nytt etter at det har gått to år. NSB viser til at Flytoget innebærer en vesentlig risiko for konsernet
og ber om at framtidig eierstruktur blir avklart allerede nå. Som et tiltak for å bedre konsernets
egenkapitalsituasjon på kort sikt, samt å redusere den langsiktige finansielle risikoen knyttet til
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usikkerheten rundt eierskapet foreslår styret at staten
v/Samferdselsdepartementet tar over selskapet til
bokført verdi. Dette vil bedre konsernets
egenkapitalandel med ca. 6 pst.-poeng i 2005.»5
Flytoget ble etablert med verdi på anvendt kapital
tilsvarende 1 714 mill. kr. Verdien er basert på
en prognostisert kontantstrøm og et nominelt
avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt på
7,5 prosent. Dette er 424 millioner kroner over
selskapets bokførte verdi etter at infrastrukturen
er overført til Jernbaneverket. Merverdien
knyttes til at Flytoget gis prioritet i
ruteplansammenheng på Gardermobanen. I tråd
med
EØS-bestemmelsene
om
like
konkurransevilkår kan en slik bestemmelse om
prioritet ikke være ekskluderende.6
Infrastrukturens begrensninger: Kamp om
plassen på skinnene Oslo-Gardermoen
Flytoget er et statlig eid kommersielt selskap og
inngår ikke i statens offentlige kjøp av togreiser,
men Flytoget med sine hyppige avganger opptar
betydelig kapasitet på sporet. I perioder med høyt
passasjergrunnlag hos NSB/Vy har det provosert
pendlerne at de ikke får benytte Flytoget når Vys
avganger er overbelastet, og det ikke er plass til flere tog på strekningene.
Tall Aftenposten har fått fra selskapene i juni 2020 viser at Vy frakter rundt 40 prosent av
passasjerene på strekningen Flytoget også kjører. I 2019 fraktet Flytoget 3,4 millioner
passasjerer til Oslo lufthavn. Vy fraktet 2,4 millioner. Om man tar med alle som går på og av
på Gardermoen, hadde Flytoget samme år 6,67 millioner passasjerer, mens Vy hadde 4,9
millioner. Prisforskjellen på togselskapenes billetter for strekningen Oslo S – Gardermoen var
89 kroner i juni 2020. (Flytoget 198 kr/Vy 109 kr).7 I mai 2022 var prisforskjellen 96 kroner
(Flytoget 210 kr / Vy 114 kr).
Informanter i sektoren hevder det eksisterte et pålegg fra Flytogets oppstart hvor NSB ikke
hadde anledning til å promotere sin trafikkering mellom Oslo S og OSL Gardermoen. Denne
«fredningstiden» skulle vare i ti år fordi «Flytoget måtte få tid til å etablere seg». Dette har vi
ikke klart å frembringe dokumentasjon på, utover ordlyden fra Stortings-proposisjon nr. 52
(1999-2000) som lyder «Flytoget gis prioritet i rutesammenheng på Gardermobanen».8
Man kan se en endring i passasjergrunnlaget noen år etter det første tiåret til Flytoget på egen
kjøl. Det ble også mer synlig over tid at også NSB trafikkerte samme strekning, med like hurtige
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tog etter innfasingen av NSBs nye Flürt togsett med høyere hastighet. Det er nå samme reisetid
mellom Lillestrøm-Gardermoen og Oslo S-Gardermoen om man legger til grunn den avgangen
til flytoget som stopper på Lillestrøm. Det ble også mer allment kjent at Vy opererer med
lokaltogtakst som har vært tilnærmet halve prisen av Flytogets takster. Det har blitt en mer
likestilt konkurranse mellom de to selskapene.
Solberg-regjeringen ville selge Flytoget høsten 2014 - vinteren 2015. Salget ble ikke noe av,
etter blant annet massive protester fra de ansatte på jernbanen, fagbevegelsen og venstresiden.
Politikerne måtte også forholde seg til at infrastrukturen til jernbanen rundt hovedstaden var
sprengt, og konkluderte med at man trengte en ny tunell for å øke kapasiteten fra Oslo S retning
Lysaker. Denne tunellen ble lovet 2. mars 2017 da KrF-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder
Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), finansminister Siv Jensen
(Frp) og statsminister Erna Solberg (H) la frem Nasjonal Transportplan på Oslo S. Vedtaket
om igangsettelse av tunnel-byggingen er per mai 2022 ikke tatt. Et annet alternativ, som både
Jernbanedirektoratet og Transportøkonomisk institutt (TØI) fremmet, er at Flytoget må ta
større andel av passasjerene i rushtiden, for å avlaste lokal- og intercitytogene. I så tilfelle vil
Flytoget ikke lenger være en rendyrket tilbringertjeneste til Gardermoen – og merkevaren
svekket eller borte.9 (Se også side 37 om Flytogets rolle i jernbanereformen.)

Gjøvikbanen AS – en solskinnshistorie for konkurranseutsetting?
NSB etablerte datterselskapet Gjøvikbanen AS 28. januar 2005 for å konkurrere om anbudet
på Gjøvikbanen, en anbudsutsetting som ble gjennomført av Bondevik II-regjeringen. Selskapet
vant anbudet og fikk materiell og mannskap overført fra NSB. Selskapet blir ofte brukt som en
solskinnshistorie på hvorfor anbud på jernbane er bra. Men for å forstå hvorfor Gjøvikbanen
ble vellykket må man ha med hele historien.
Gjøvikbanen fikk nemlig flere avganger (timesavganger) etter at anbudet var realisert, noe som
førte til passasjervekst. Det samme skjedde på Kongsvingerbanen i 2014, da man forlenget
timesavgangsruten som tidligere hadde snudd på Årnes helt til Kongsvinger. Dette førte til en
tilsvarende passasjervekst. Denne banen var ikke anbudsutsatt, men ble trafikkert av NSB på
direktekjøpskontrakt med Samferdselsdepartementet. Det er grunn til å tro at det heller var
økning i avganger heller enn konkurranseutsettingen som førte til passasjervekst.
Gjøvikbanens persontog har også mesteparten av banestrekningen for seg selv. Det er ingen
annen fast trafikk på Gjøvikbanen en deres egne tog, hvis man ser bort fra omdirigerte persontog
på Bergensbanen som går fra Grefsen – Hønefoss i stedet for om Drammen som er normalruten.
Det går også en del godstog over Grefsen – Hønefoss mot Bergen. Men mellom Roa og Gjøvik
har Gjøvikbanens persontog traséen for seg selv. Gjøvikbanen skulle etter Solberg-regjeringenes
planer inngå i trafikkpakke 4. Pakken ble høsten 2022 stoppet av Støre-regjeringen, men dette
vedtaket ble endret utover vinteren 2022 til å bli en intern konkurranse mellom statsselskapene
Vy og Flytoget. 20. mai 2022 annonserte regjeringen at Vy ble invitert til forhandlinger om det
som nå ble kalt Østlandet 1. Denne pakken omfatter også Gjøvikbanen.
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Godssektoren – erfaringer med fri konkurranse
Godstrafikken ble skilt ut av NSB som en egen forretningsenhet i 1989. I 2001 ble NSBs
godsdivisjon opprettet som et selvstendig datterselskap med navnet CargoNet, med driftsstart i
januar 2002.

Figur 2.1: Organisasjonskartet viser at flere av de tidligere avdelingene i NSB er blitt skilt ut som datterselskaper. Man ser også at NSB og SJ har inngått et
grensekryssende persontog-samarbeid.

Jernbanenettet ble åpnet for fri konkurranse (fri etableringsrett) på grenseoverskridende
godstrafikk i 2003, og på innenlands godstrafikk i 2007, etter implementering av jernbanepakke
II.
Utfordringer for sikkerhet

Det kom diverse private aktører, også en del svenske, inn i godstogmarkedet for å konkurrere
med CargoNet om godset og tømmeret. Mange av selskapene har i tur og orden gått konkurs
eller avviklet seg selv for å bli erstattet med nye. Noen av de private selskapene som etablerte
seg i sektoren, gjorde det en del private selskaper gjør i en konkurransesituasjon; de fokuserte
på økonomi. Da ble utgiftene kuttet, noe som kan gå på bekostning av sikkerheten. Det førte
blant annet til at en del av selskapene holdt seg nærmere minstekrav innen revisjoner, kursing
og opplæring av personell, oppgraderinger og vedlikehold av materiell samt ettersyn, enn de
større selskapene gjorde – og la seg dermed helt på grensen av hva som krevdes for å få lov å
drive jernbanetransport. Dette var en ny situasjon i en sektor hvor sikkerhetskulturen
tradisjonelt har stått sterkt. Statens Jernbanetilsyn (SJT) hadde tilsyn med disse selskapene, og
enkelte valgte å avvikle driften i stedet for å etterkomme kravene til tilsynet. (Se vedlegg I og
II for videre lesning.)
Informanter i sektoren forteller at man også så eksempler på at der godstog trenger et ekstra
lokomotiv for å skyve opp lange, bratte stigninger (bakker) når de overgår en viss vekt, valgte
enkelte selskaper å la være å «abonnere» på denne «skyve-tjenesten» for å spare penger. De
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satset heller på at det gikk greit. De gangene det ikke gikk greit, og togene ble stående fast i
bakkene og ikke kom seg opp, satset selskapene på å heller betale en «uttrykningsavgift» for å
få denne skyvehjelpen. Dette resulterte i at sporet ble oppholdt – kanskje i flere timer – før
hjelpen var på plass. Dermed forsinket de andre tog, også persontog. Dette er et eksempel på
praksis som ikke oppleves verken greit eller realt internt i sektoren, men som selskaper gjør for
å spare penger.

Figur 3; Organisasjonskartet viser hvordan godssektoren eksploderte i antall selskaper etter EUs «godspakke» fra 2003 (2007). Mengden gods forble
uendret. Kartet viser den økte mengden godsselskaper som hadde etablert seg i Norge innen 2007. Røde bokser er utenlandske selskaper. I godssektoren
tilhører godstogselskapene med underselskaper som bemanningsselskaper, holdingselskaper, materiellselskaper, terminaler og terminaltjenester.

Andre eksempler kan være at etter avsporing med godstog lar selskapet vognen bli liggende til
de selv på ett eller annet tidspunkt har kapasitet til å hente det, i stedet for å betale for å få
fjernet materiellet vekk fra området. Vrakvogner blir da liggende i lang tid langs sporet uten å
bli fjernet. Det har også vært eksempler på direkte sikkerhetskritiske tilfeller hvor ett av disse
selskapene forsøkte seg på å kjøre tunge godstog med ufaglærte førere.10 Andre eksempler er at
den økonomiske situasjonen for enkelte selskap var så presset at selskapet ikke tålte innstilling
av tog; lokomotivførere som meldte seg syk fikk beskjed om at selskapet ikke hadde noen andre
som kunne kjøre toget, og hvis vedkommende ikke møtte på jobb, ville de gå konkurs. Beskjeden
var at «kommer du ikke på jobb i dag, så har du ikke jobb i neste måned».
Har fri konkurranse i godsektoren ført til mer gods på bane?

Det var omtrent like stort volum gods (antall containere) som ble fraktet på norske skinner i
2020, som det var i 2007 da det ble åpnet opp for konkurranse. Dette volumet blir bare fordelt
på flere aktører som må sloss om det samme godset. Mengden gods som blir fraktet generelt i
Norge er derimot mangedoblet. Det betyr at containerne går på norske veier i stedet for på
bane.
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Figur 4: Skjermdump fra Jernbanestatistikk JBV 2014
https://www.banenor.no/contentassets/8846eedda25f46afac36410aaa7053bf/jernbaneverket_statistikk_2014_web_enkeltsider.pdf

Det bidro heller ikke positivt at siste rødgrønne regjerning åpnet opp for såkalte 25-25-metere
på veien (lastebiler/vogntog som har en «vanlig» container pluss en semicontainer, som da gir
mulighet til å frakte større mengde gods på veien). Denne praksisen gjorde valget av veitransport
enklere for mange aktører. Når vi i tillegg ser utenlandske sjåfører, kabotasjekjøring og sosial
dumping i transportmarkedet på veien som aktørene på bane ikke kan matche i pris, vil
godssektoren på bane bli en taper.
Under Covid 19-pandemien har vi derimot sett en ny positiv økning i gods på bane: Andelen
har vokst med 12 % fra 2020 til 2021 ifølge Bane NOR.11 Problemet som har oppstått er at
Bane NOR som infrastrukturforvalter har måttet si nei enkelte steder i landet, fordi
infrastrukturkapasiteten er sprengt.
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Del 2: Solberg-regjeringens jernbanepolitikk: konkurranse som
øverste mål
Solberg 1 – regjeringen, som bestod av Høyre og Fremskrittspartiet, uttalte allerede i sin
regjeringserklæring i 2013 at en av deres målsetninger innen jernbanen var å øke konkurransen
og markedstilpasse sektoren. Det skulle de gjøre gjennom å øke konkurransen på sporet og ved
å «gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å
oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål».12 I
tillegg til store strukturelle endringer i sektoren ville økt konkurranse ifølge regjeringen gi et
bedre og billigere tilbud. Argumentene ble fremført i en tid hvor jernbanen var preget av mye
forsinkelser i persontrafikken rundt Oslo. Regjeringen fikk dermed drahjelp av at mange mente
«noe måtte gjøres».
Regjeringens jernbanereform var likevel ikke
først og fremst et grep for å løse forsinkelsene i
persontogtrafikken. Leder for Stortingets
transportkomité Linda Hofstad Helleland sa til
VG i 2014 at «vi skal skvise så mye tannkrem ut
av tuben at AP ikke får puttet den tilbake».13
Jernbanereformen var foreløpig siste hånd på
verket i oppsplittingen og markedsrettingen av
norsk jernbane. Å oppheve NSBs monopol på å
drifte persontrafikken var bare én bit av det
store bildet.
Helleland sa videre i samme artikkel at
«Statsmonopoler skal være godt begrunnede og svært
veldrevevne for å kunne forsvares. NSBs monopol er
ingen av delene». Her tok Helleland feil, men
uttalelsen fikk stå tilnærmet uimotsagt. NSB
leverte i realiteten milliardoverskudd tilbake til
staten. NSB hadde sitt økonomiske toppår i
2015, da konsernet leverte et driftsresultat på
2,8 milliarder kroner.14 Persontogvirksomheten
hadde alene et driftsresultat på 1,2 milliarder.15
(Se mer om NSBs økonomi under
Omstillingskostnader i NSB side 52.)
Samtidig ble det underkommunisert at
selskapene som skulle konkurrere om å kjøre
passasjertog i Norge også skulle få betalt for det.
Fokuset var ensidig på hvor mye penger NSB
fikk for å drifte togrutene. Statens utbytte fra NSB, og pengene staten fortsatt ville bruke på å
kjøpe togtjenester gjennom anbud, ble derimot ikke nevnt.
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Det var med fortellingen om et for dyrt NSB og problemer i persontogtrafikken at regjeringen
solgte inn Jernbanereformen. Samtidig viser uttalelsene til Helleland med all tydelighet at
regjeringens markedsideologi var sterkt førende for jernbanepolitikken.

Stortingsmelding og endring av Jernbaneloven
Regjeringen kvitterte ut regjeringserklæringen sin med å legge frem Jernbanereformen «På rett
spor» for Stortinget gjennom en stortingsmelding våren 2015.16 Meldingen ble lagt fram med
svært kort saksbehandlingstid: Stortinget ble gitt 4 uker. Under behandlingen ga Stortinget sin
tilslutning til regjeringens overordnede plan om en omorganisering av sektoren, men flertallet
var svært knapt.
I debatten var det tydelig uenighet mellom regjeringspartiene med støttepartiene Krf og Venstre
og opposisjonen bestående av Ap, Sp, MdG og SV. Der de borgerlige partiene fremmet
konkurranse som svar på jernbanens utfordringer, fremmet opposisjonen klare standpunkter
mot privatisering og markedsretting av norsk jernbane. I debatten ble det fra opposisjonens side
også påpekt at det var lagt opp til en uforsvarlig behandlingsmåte i saken. Å behandle en så stor
og prinsipiell sak på under fire uker er ikke
forsvarlig saksbehandling, ble det sagt. Utenfor
Stortinget var fagbevegelsen samlet til
demonstrasjon.
Stortingsmeldingen, med påfølgende endringer
av Jernbaneloven, la grunnlaget for å fullføre en
fullstendig
omveltning
av
norsk
17
jernbanesektor. Stortingsmeldingen inneholdt
lite beskrivende om hva som skulle gjøres, eller
hvordan det skulle gjennomføres. Det
regjeringen i praksis fikk gjennomslag for med
jernbanereformen, var en blankofullmakt til å
endre hele jernbanesektoren.
Stortingsmeldingen ble i 2016 fulgt opp med
endringer av Jernbaneloven.18
Endringer i
jernbaneloven ble vedtatt av Stortinget 1.
desember
2016
mot
stemmene
til
Arbeiderpartiet,
Senterpartiet,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Beskrivelsen regjeringen kom med i lovforslaget
er en oppskrift på hvordan fragmentere statlige
konsern
og
etater
til
separate
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forretningsområder. Denne oppsplittingen var en videreføring av markedstilpasningen som ble
startet på nittitallet.
Solberg-regjeringenes jernbaneretning er rett i kjernen av New Public Management-ideologien,
hvor markedsetableringen i offentlig sektor, samt mål- og resultatstyringen blir mer hensyntatt
enn virksomhetenes kjerneoppgaver. Hovedpoenget med endringene er tilpasning til
markedsideologi og tilrettelegging for anbudsutsetting.
Sju år etter reformen ble vedtatt ser kartet vesentlig annerledes ut enn det gjorde i 2015. Staten
representert gjennom Samferdselsdepartementet og til dels Nærings- og fiskeridepartementet er
øverst i hierarkiet, men en helt tydelig horisontal struktur med en rekke aktører fordelt på
selskaper og foretak, samt et direktorat. Ansvarsområdene til NSB er spisset fra å vær et helhetlig
persontog- og driftsselskap til å bli flere selskaper med helt avgrensede ansvars- og
myndighetsområder. Persontogselskapet (Vy) sitter igjen som nettopp det – et selskap som skal
drifte persontrafikk, uten annen myndighet eller ansvar. Der hvor NSB før 2015 hadde eierskap
og kontroll over togmateriellet, billetteringssystemene, verkstedene og til dels eiendommene, er
dette i dag fragmentert til henholdsvis Norske Tog, Entur, Mantena og Bane NOR.
Dette betyr at selskapet må legge tidligere interne oppgaver ut på anbud, samt kjøpe tjenester
som aktøren har vært vant med å ha eierskap og kontroll over selv. Dette kan skape en del
utfordringer. Ikke minst når det dreier seg om anbudskontraktsbygging og sikring av innhold
på oppgaver man er vant med å løse internt i selskapet.
Ett annet aspekt er ansvarsplasseringen – eller fragmenteringen om man vil. Disse selskapene
kan ikke overstyre hverandre, de ligger på en flat struktur hvor alle er underlagt
Samferdselsdepartementet. Det vi kan dra ut av denne fragmenteringen, er at ansvaret er
vanskelig å definere: Hvor skal vi plassere ansvaret – eller henvende oss til om toget ikke
kommer?
Dette er den jernbanevirkeligheten som Solberg-regjeringene skapte. Den står langt ifra de
lovnadene regjeringen kom med, som vi skal se nærmere på senere i rapporten. Men Solbergregjeringene er derimot helt i tråd med hva som er, og har vært, den gjeldende
jernbanepolitikken til EU de siste tiårene. De grepene som her er beskrevet, er langt på vei en
tilrettelegging for EUs Jernbanepakke IV med fokus på konkurranseutsetting (som på dette
tidspunktet var et diskusjonstema i EU). Vi må se nærmere på EUs jernbanepolitikk for å fullt
ut kunne forstå hva som skjedde med jernbanen i Norge.
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Del 3: EU og norsk jernbane
Utviklingen av norsk jernbanepolitikk, har i mange tiår hengt tett sammen med utviklingen av
EUs jernbanepolitikk. Solberg-regjeringenes jernbanereform følger EUs mål om å harmonisere
en felleseuropeisk jernbane i en markedsmodell. Målet med EUs jernbanepolitikk og den norske
jernbanereformen fra 2015 er konkurranse, hvor prinsippet om konkurransenøytralitet er
fremtredende.
Konkurransenøytralitet er et begrep som omhandler konkurranse på likeverdige vilkår. Det må
derfor legges til rette for at konkurransen skal få sitt frie spillerom, og faktorer innen
selskapsstruktur, organisering, eierskap og lovverk må endres for at potensielle konkurrenter
ikke skal oppleve seg diskriminert i dette markedet. Problemet oppstår når kjernevirksomheten
står i veien for konkurransen og markedet, og det er kjernevirksomheten som justeres – ikke
markedet eller konkurransen.
Tilhengerne av denne markedsmodellen har fremhevet miljøargumenter19 og at Norge og andre
land må «kobles på» den europeiske jernbanen. Miljøargumentet underslår at jernbanen lenge
har vært et klimasmart transportmiddel.
Overgangen fra dieseltog til elektriske tog er
fremtidsrettede felleskapsinvesteringer. Norge
har også en lang historie med internasjonal
person- og godstrafikk på jernbanen, uten at
dette
har
krevd
en
felleseuropeisk
markedsmodell.
De første EU-direktivene som omhandlet
jernbanen kom sommeren 1991, og omfattet
såkalte forretningsområder, krav om ikke-felles
regnskaper mellom infrastruktur og transport på
jernbane. Dette direktivet er en forløper til
fisjonen av NSB til NSB BA og Jernbaneverket
(JBV) i 1996, hvor infrastrukturen med alle
dens ansvarsområder ble skilt ut fra NSB til
Jernbaneverket etter at Norge hadde gått inn i
EØS-avtalen (se organisasjonskart del 1, side 7).
Ut over 90-tallet kom det flere direktiver. Disse
ble samlet til den første jernbanepakken som ble
vedtatt i EU i 2001. I løpet av de neste ti årene
kom det flere direktivsamlinger fra EU som
krevde ytterlige oppdelinger på økonomisk og
administrativt nivå. (Se boks, Jernbanepakke IIII). Disse omfatter krav om skille mellom
persontrafikk og godstrafikk som var underlagt
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offentlig kjøp, krav om konkurransefrihet innen de samme sektorene, og direktiver som skal
regulere den nevnte konkurransen, både mellom landene, men også nasjonalt.
I Norge har endringene innen jernbanen ofte kommet før direktivene fra EU er ferdigbehandlet.
Det betyr at endringene allerede er gjort her til lands når jernbanepakkene har blitt lagt frem
for Stortinget. Dermed har et politisk argument for å innføre pakkene i norsk rett, vært at
kravene allerede er innført i Norge.
Det som er underkommunisert fra politisk hold, er at nasjonale regler og reformer kan endres
hvis fremtidige nasjonalforsamlinger ser behov for det. I kraft av de demokratiske prinsippene
av at en regjering skal ha frihet til å innføre sin politikk på lik linje med forrige regjering. Men
når en regjering har fått Stortingsflertallet med
seg på å innføre EU-direktiver og pakker som
pålegger endringene, er de i prinsippet
irreversible i det enkelte land ettersom poenget
med EU-direktivene er å binde landene til
politikken. Den politiske retningen er dermed
hugget i stein så lenge Norge er en del av EØSavtalen, eller EU ikke selv endrer sine direktiver.

Jernbanepakke IV – Fri konkurranse og
myndighetsoverdragelse til EU
Den siste Jernbanepakken i rekken - nummer
fire - ble lansert i EU i 2010. Pakken har skapt
store politiske uenigheter også i Norge. Den
politiske konflikten om EUs siste jernbanepakke
handler om at det overordnede målet er at alle
togselskap i EU skal kunne operere fritt gjennom
hele unionen.
Jernbanepakke IV kan deles inn i to stolper:
obligatorisk
konkurranse
på
persontogtransporten
og
overføring
av
råderetten over sikkerhetsreglene til EUs
jernbanebyråd (ERA). Sammenhengen mellom
de to stolpene er at harmonisering av
sikkerhetsregler forenkler konkurranse i hele
EU. Det er altså en tilrettelegging for marked der
formålet om konkurranse settes over både
nasjonalt tilpassede sikkerhetsregler og enkelt
statenes mulighet til å utforme egen og eventuelt
ikke-markedsbasert jernbanepolitikk. For å
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oppnå det frie markedet krever EU gjennom jernbanepakken siste ordet i juridiske uenigheter
og myndighet til å pålegge lovendringer eller å fjerne hindre mot konkurransen.
Den første stolpen, obligatorisk konkurranse, innebærer at det åpnes både for fri etableringsrett
(konkurranse på sporet, se boks) og at det innføres obligatorisk konkurranse om inngåelse av
kontrakter om offentlig kjøp innen persontrafikken (konkurranse om sporet, se boks). Dette
betyr i prinsippet at hvilket som helst togselskap kan kjøre tog hvor som helst i Norge uten at
norske myndigheter kan bestemme. Det finnes noen unntak og begrensinger, som eksempelvis
allerede eksisterende offentlig-kjøp-kontrakter innført før 2023. EU gir derimot ikke garanti
for at disse skal kunne videreføres utover den fastsatte kontraktsperioden, som ofte er på 10 år.
Den andre stolpen innebærer altså at man gjennom Jernbanepakke IV overfører råderetten over
sikkerhetsreglene på jernbanen fra norske myndigheter til EUs jernbanebyrå (ERA), med tilhold
i Frankrike. Avgjørelser vil da skje uten å gå veien innom ESA som er EFTA-landenes
overvåkningsorgan i Brüssel, hvor EØS-landene har sin tilhørighet.
Ifølge EUs jernbanepakke IV kan ikke sikkerhetsregler være konkurransehemmende. Derfor må
de harmoniseres, altså gjøres like i alle land. Harmonisering av sikkerhetsreglene på europeisk
jernbane vil ikke automatisk føre til at de med lavest sikkerhet blir hevet til nivået til de beste.
Det står beskrevet i lovproposisjonen som omhandler jernbanepakken at nasjonale
sikkerhetsregler ikke kan være konkurransehemmende.20 Jernbanepakken forutsetter at ERA,
som altså er EUs jernbanebyrå, skal ha myndighet til å tilpasse medlemslandenes nasjonale
regelverk på en slik måte at reglene ikke står i
veien for fri flyt av tjenester (altså konkurranse
på tvers av landegrensene). I en eventuell
uenighet er det beskrevet at EU har siste ordet.
Dette er et eksempel på at dersom
kjernevirksomheten
står
i
veien
for
konkurransen, så er det konkurransen som
prioriteres.

Figur 5: Skjermdump fra twitter. ERA uttalte på twitter i 2018 at de har
redusert antall nasjonale regler i EU-området fra 14.000 til 1.200 på to
år.

Jernbanepakken forutsetter samtidig at det er
ERA som skal utstede sikkerhetssertifikater til
de forskjellige togselskapene som kjører
grenseoverskridende togtrafikk, eller har
virksomhet i flere land. Det gjelder også
forgodkjennelsespapirer
på
togmateriell
(lokomotiver, vogner og motorvognsett) som
skal trafikkere over landegrenser. Ideen er at et
selskap ikke skal behøve å søke hvert land om
sikkerhetssertifikater for selskap og materiell for
å igangsette togtrafikk, men at dette løses
gjennom felleseuropeiske sertifikater som er
gyldig i alle medlemslandene, en såkalt «one19

stop shop»-løsning. Igjen er det enkle løsninger for selskapene som prioriteres over nasjonale
sikkerhetsvurderinger.
Med EUs fjerde jernbanepakke mister landene myndighet over togselskap som trafikkerer på
egen infrastruktur. Man flytter sikkerhetsarbeidet fra et preventivt system hvor de nasjonale
tilsynsmyndighetene stopper selskaper før igangsettelse til et system med etterkontroll der
nasjonale myndigheter må bruke en tidsbegrenset midlertidig stansingsrett av eksisterende drift
(begrenset til 3 måneder). I dette etterkontrollsystemet er det også lagt opp til en godkjennings/avslags- og ankeprosess i ERA-systemet og EU-domstolen. Hvis nasjonale myndigheter ikke
vinner frem med sine syn blir de pålagt av EU-byrået å tillate det aktuelle selskapet trafikkering
i landet.
Det er problematisk at jernbanepakken har en uvanlig vei utenom EFTA-landenes ESA-sete i
Brüssel. ESA er EØS-landenes tilknytningspunkt til EU og institusjonen der EØS-landenes
avtaleverk med EU skal ivaretas. Jernbanesaker skal derimot nå gå utenom ESA og heller direkte
til ERA-byråets sete i Frankrike. ERA er et byrå Norge må velges inn for å være deltaker av,
dog uten stemmerett siden vi ikke er et fullverdig EU-medlem. Det er heller ikke «vår» EFTAdomstol som vil være ankeinstans, men EUdomstolen, hvor norske myndigheter ikke har
formell påvirkningskraft av samme årsak. Det
betyr at den eneste påvirkningsmulighet norske
myndigheter har på vedtak fra ERA-byrået er
voldgift eller å anke inn i EU-domstolen. Her vil
endelige
avgjørelser
bli
tatt.
Statens
Jernbanetilsyn blir dermed redusert til en part i
saker som omhandler beslutninger i eget land og
ikke en avgjørende myndighet som de tidligere
hadde vært.
Tidligere samferdselsminister Knut Arild
Hareide
bagatelliserte
denne
myndighetsoverdragelsen med å poengtere at
norske jernbanemyndigheter kan utstede lisenser
til nasjonale selskaper. Det er riktig, men dette
gjelder kun selskaper som utelukkende kjører i
Norge. Selv disse selskapene bestemmer selv om
de vil søke Statens jernbanetilsyn eller ERA om
lisens. Til og med Vy kunne krevd EUs lisens om
de skulle søkt i dag, siden selskapet også
trafikkerer i Sverige.
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Figur 6: Organisasjonskart over togselskapenes lisenser for fremføring av tog i 2020. Grønn boks: Norsk selskap med egen lisens. Grønn boks med rød ramme: Utenlands selskap med egen lisens. Oransje boks:
Norsk selskap som kjører på annet selskaps lisens. Orange boks med rød ramme: Utenlands selskap som kjører på annet selskaps lisens. * Selskapet er ført opp flere steder i organisasjonskartet. Dette må anses som
en prinsippskisse.Det vil forekomme mangler i datterselskaper og underleverandører, spesielt i godssektoren og innen infrastruktur.
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Dessuten utelot han å si at de selskapene som kun driver i Norge er svært få. Av en rekke
persontogselskaper i Norge per mai 2022, er det et fåtall som kun trafikkerer i Norge. Og
sannsynligheten for at fremtidige selskaper har utenlandsk tilhørighet er stor hvis vi ser på
erfaringene fra godsbransjen. (Se vedlegg II for oversikt over selskaper, side 73.)
I praksis betyr dette at EU kan gi togselskap lisens til å kjøre tog i Norge uten godkjennelse fra
norske myndigheter. Dette inkluderer selskap som norske tilsynsmyndigheter tidligere har
fratatt lisenser på grunn av dårlig sikkerhetsforståelse. Slike selskaper finnes det flere eksempler
på innen godstrafikken de siste ti-femten årene, deriblant TX Logistik, CargoLink og Peterson
Rail.21
Med mange nye togselskap og infrastrukturselskap som skal forholde seg til et strengt
sikkerhetsregime og til dels kompliserte regelverk – har det også oppstått et konsulentmarked
innen søknadsprosesser, internopplæring og sertifisering av både personell og materiell rettet
spesielt mot mindre private selskaper. Konsulentselskapene har spesialisert seg på regelverk og
godkjennelsesprosesser og tilbyr skreddersydde løsninger for aktørene i sektoren.22 (Se
organisasjonskart side 21 og vedlegg I og II).
EU ser ikke på nasjonale regler som det de faktisk er; en nødvendighet basert på
infrastrukturelle-, geografiske- og klimatiske forutsetninger og begrensinger, men som en
hemsko for det frie markedet. Land med de strengeste reglene kan anses å være
«konkurransehemmende» og det er da nødvendig for EU med en «harmonisering» for at ikke
andre lands togselskap skal være «ekskludert» fra et potensielt marked.
Som begrunnelse for innføring av jernbanepakke IV har Solberg-regjeringene forsøkt å etablere
en fortelling om at Norge ikke er «koblet på» den europeiske jernbanen. De hevder dermed at
internasjonal jernbanetrafikk til og fra Norge er et uprøvd fenomen og avhengig av EUs siste
jernbanepakke. Men Norge er både «påkoblet» og har en lang historie med internasjonal
jernbanetrafikk.
Norge og nabolandene har kjørt grenseoverskridende tog siden 1800-tallet uten EUs hjelp eller
at nasjonale regelverk hindret trafikken. Per 2022 krysser både norske og internasjonale
godstogselskap riksgrensen daglig. Innen persontransporten har både Vy og SJ
grenseoverskridende ruter mellom henholdsvis Stockholm og Gøteborg til Oslo, samt mellom
Stockholm og Luleå/Narvik. Årsaken til at det ikke går nattog mellom Oslo og København er
ikke at vi ikke er «påkoblet» Europa. Infrastrukturen ligger der, og manglende togtilbud er
heller begrunnet i at verken NSB, SJ eller DSB anså det som lønnsomt å opprettholde trafikken
på 90-tallet. Derfor ble den lagt ned i en tid hvor jernbane ikke var den mest populære
reiseformen, og reisetid trumfet tanken om miljøvennlige alternativer. Tilbudet har ikke blitt
vurdert på nytt før de senere årene.
Manglende rutetilbud til Europa skyldes ikke manglende påkobling til den europeiske
markedsmodellen, men bedriftsøkonomiske hensyn, manglende etterspørsel og liten vilje til
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offentlig satsning og finansiering. Dette er likevel noen av de fremste argumentene Solbergregjeringene har brukt for å forsvare implementeringen av jernbanepakke IV i norsk rett.

Innføring av EUs fjerde jernbanepakke
Innføring av EUs fjerde jernbanepakke ble problematisert av opposisjonen i Stortinget og
fagbevegelsen våren 2020. Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmansforbund
(NLF) bestilte en juridisk betenkning23 av problemstillingene jernbanepakken stiller norsk lov
overfor. Konklusjonen var at implementeringen av jernbanepakken kan være i strid med
Grunnloven.
Professor i rettsvitenskap, Christoffer C. Eriksen, og stipendiat Nils Gunnar Skretting, som skrev
den juridiske betenkningen, landet på at det ligger tre hovedpunkter som er spesielt
problematiske:
• Staten mister formell rett til å reservere seg mot, eller selv bestemme når nytt EUregelverk skal få virkning i Norge.
•

Staten kan ikke på egen hånd opprettholde særnorske sikkerhetstiltak som varer lengre
enn tre måneder

•

EUs jernbanebyrå kan sette vilkår for å utstede sikkerhetssertifikat til norske foretak.
Brytes disse, er det straffbart. Byrået kan å få myndighet til å fastsette hva som er
straffbart i Norge.

Eriksen konkluderer med at Stortinget ikke har hjemmel etter Grunnlovens § 26 til å innlemme
jernbanepakken i EØS-avtalen.24
Spørsmålet ble vurdert av Høyesterett. Konklusjonen var at myndighetsoverdragelsen i seg selv
kan være grunnlovsstridig, men at praksisen er lik den som har skapt presedens de siste årene,
og dermed hadde ikke Høyesterett betenkeligheter med å gjennomføre en vanlig votering i
Stortinget.25
Jernbanepakken ble vedtatt av Stortinget sommeren 2021 med minst mulige flertall. Solbergregjeringen la saken frem for behandling av EØS-komiteen i september 2021, etter valget, men
like før det nye Stortinget skulle tre i kraft. Dermed fikk de forpliktet Norge til jernbanepakken
på «overtid». Dette vakte protester og debatt i media, med bakgrunn i at Stortingets
sammensetning ble endret i forbindelse med valget – til et flertall som var mot
implementeringen.
Jernbanepakke IV og jernbanereformen er et eksempel på at norske myndigheter tilrettelegger
for EUs annonserte krav til endringer i forvaltningen av sektoren. Krav om
konkurranseutsetting av både internasjonal og nasjonal persontransport på jernbane er en del
av dette. Jernbanereformen tilrettelegger for alle disse punktene i jernbanepakken. EU går
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riktignok lengre enn norske politikere, siden EU legger opp til krav om obligatorisk
konkurranse. Det finnes noen unntak, disse handler mest om sikkerhetsnett for upopulære eller
ulønnsomme strekninger, samt opprettholdelse av trafikk ved konkurser. (Se boks side 18 om
forskjellen mellom konkurranse på sporet og konkurranse om sporet.)
En ny type utfordring som altså har oppstått de senere år med en del EU-direktiver, er ikke
bare styringen av den politiske retningen, men også myndighetsoverføring. Det er et
demokratisk problem som i enkelte tilfeller kan rokke ved Grunnloven og forutsetningen for
nasjonens suverenitet. Siden klima, geografi, infrastruktur og utstyr er ulikt fra land til land, er
dermed også sikkerhetsreglene ulike. Dette hensynet tar ikke EU. Jernbanepakke IV går også
vekk fra EØS-avtalens to-pilar-struktur, som innebærer at saker som omhandler norske forhold
skal behandles i ESA. ESA er EØS-landenes myndighetsorgan i EU, og dermed stedet hvor
Norge har påvirkningskraft og stemmerett. EU fratar dermed Norge beslutningsmyndighet over
lisenser og sikkerhetsreglement på egen jernbane.
Med jernbanereformen og EUs jernbanepakker er rammene for den nye norske
jernbanemodellen lagt. Nå skal vi se nærmere på hvordan jernbanen ble seende ut etter Solbergregjeringenes herjinger.
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Del 4: Solberg-regjeringens jernbanevirkelighet
Etter oppsplittelsene Solberg-regjeringene har gjennomført, sitter vi igjen med en jernbane som
driftes gjennom et svært kostbart byråkrati og på en måte som er svært vanskelig for
befolkningen å få oversikt over.
Statens forvaltningsorganer og statsselskapenes rolle på jernbanen etter oppsplittingen i
2016/2017 kan oppsummeres slik:
• Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for togtilbudet og for strategisk
planlegging, utvikling av infrastruktur og helhetlig koordinering av sektoren, samt
anbudskontraktene i persontrafikken.
•

Bane NOR SF har det operative ansvaret for trafikkstyring, drift, vedlikehold og
utbygging av jernbanen og togstasjonene, og eier statens eiendommer på jernbanen.

•

Baneservice (blant andre aktører) utfører infrastrukturvedlikehold.

•

Norske Tog AS har ansvaret for å eie og leie ut statens togmateriell til togselskaper som
kjører på oppdrag fra staten, samt nyanskaffelser og utskifting av statens togmateriell og
noe av vedlikeholdet på det samme materiellet.

•

Mantena AS (og andre selskaper) vedlikeholder togsettene på anbud for togselskapene.

•

Entur AS har ansvaret for å selge togbilletter og tilby reiseplanlegger og grunnleggende
digitale tjenester for all persontogtrafikk i Norge (unntatt Flytoget), med visjoner om å
omfatte all kollektivtrafikk i hele Norge.

•

Vy, Flytoget, Vy Gjøvikbanen (Go Ahead, SJ og andre togselskaper) har ansvaret for å
kjøre persontog på togstrekningene.

•

Statens Jernbanetilsyn fører tilsyn med at jernbanevirksomhetene oppfyller sine
forpliktelser etter jernbanelovgivningen. De godkjenner, utsteder og eventuelt
tilbakekaller lisenser til togselskap, materiell og personell som er underlagt sikkerhetsog helsekrav. Tilsynet fungerer også som et konkurransetilsyn for EU innen
persontogtransporten.

•

Statens Havarikommisjon gjennomfører undersøkelser og granskninger i forbindelse
med jernbaneulykker og hendelser. Kommisjonen kan foreslå pålegg om utbedringer og
endringer på materiell, instrukser, infrastruktur, regelverk og opplæring for å bedre
sikkerheten med mål om å unngå ulykker i fremtiden.

Ansvarsplasseringene blir uklare, mens antall direktører har steget. Nær 50 direktører med
millionlønn styrer jernbane-Norge, skrev NRK i 2019.26 Etter at seks ulike jernbaneselskaper
har tatt over det som før var NSBs forvaltningsansvar, har antallet direktører økt fra 11 til 49.
De seks toppsjefene tjente i snitt 3,2 millioner kroner samme år, kunne man lese i samme
artikkel. I tillegg kommer store transaksjonskostnader ingen har tallfestet, knyttet til
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anbudsrunder, internfaktureringssystemer, tilsyn, kontroll og oppfølging. (Se Kostnader og
kvalitet, del 6, fra side 52.)

Figur 7: Oppsplittelseskart for NSB og Jernbaneverket i årsskiftet 2016-2017. Kartet til venstre er fra 2016 og kartet til høyre fra 2017. Lyseblå farge representerer
nedlagte enheter (delvis ang. NSB). Blå farge representerer nyopprettede eller videreførte eksisterende enheter.

Figur 8: Organisasjonskart som viser hvordan jernbanen så ut før jernbanereformen ble vedtatt i 2015, hvor Jernbaneverket eide infrastrukturen og NSB eide
materiell, billettering og stasjoner bygd før 1996 gjennom Rom Eiendom. Røde bokser er utenlandske selskaper.

26

Figur 9: Organisasjonskart som viser hvordan jernbanen er organisert etter Solberg-regjeringenes oppsplitting av forvaltningen og anbudsutsetting av persontogtrafikken og nedleggelsen av
Jernbaneverket. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er opprettet. Røde bokser er utenlandske selskaper. * Selskapet er ført opp flere steder i organisasjonskartet. Organisasjonskartet må
anses som et prinsippkart, og har derfor ikke en komplett oversikt over alle aktørers datterselskaper og underleverandører, spesielt innen godssektoren og infrastruktur.»
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Da den nye Jernbaneloven ble vedtatt var allerede Samferdselsdepartementet og NSB godt i gang
med den store omstillingen, og flere av utskillelsesprosessene var igangsatt. (Se tidslinjen for
jernbanen vedlegg 1). Resten av de strukturelle endringene i jernbaneforvaltningen og
oppsplittingen i nye selskaper ble gjennomført raskt. Dette var forvaltningsgrepene Solbergregjeringen gjorde for å forberede anbudsutsettingen av persontogtrafikken:
Bane NOR ble vedtatt opprettet 5. februar 2016 og Jernbaneverket lagt ned ved årsskiftet
2016/2017. NSB og Jernbaneverket ble splittet opp til forvaltnings- og markedsaktører
underlagt reguleringer som påbyr intern konkurranse mellom ulike selskap.27 De tidligere store
statsforetakene har blitt til flere mindre selskaper dedikert til gitte områder av jernbanen. Disse
selskapene er avhengige av de andre selskapene i sektoren for å fungere.
Selskapene er opprettet med sine myndighetsområder, arbeidsstokker, administrasjoner,
regnskaper og markedsstrategier som ikke har eksistert tidligere, fordi markedet heller ikke har
eksistert. Økonomien i dette må gå opp, og internfakturering i sektoren oppstår. Nå skal de
forskjellige selskapene kjøpe og selge tjenester og varer til de andre aktørene i sektoren, noe
som frem til nå har foregått innenfor egen virksomhet. Når tjenester skal bestilles, må disse
legges ut på anbud, dette er regulert av konkurranseforskriftene. Private aktører legger også inn
anbud på oppgavene eller tjenestene. Man har dermed konstruert et marked.
Hvis vi ser på anbudene på togrutene, så er ikke konkurransen på jernbanen i seg selv, men i
kontraktildelingen. Det er ikke hva som skjer ute i eller på infrastrukturen eller i togene som er
konkurransen, men anbudene, siden det er disse som gir tilgang til det indre markedet. I stedet
for et stort monopol har det blitt flere små med lange tidshorisonter på kontraktene, gjerne ti
år med opsjon på et par års forlengelse.
Vi ser de samme markedsmekanismene i gods- og infrastruktursektoren. Sistnevnte er en
underkommunisert del av jernbanereformen hvor Solberg-regjeringene har hatt som mål å
konkurranseutsette så mye som mulig innen vedlikehold og bygging. Dette er beskrevet i
stortingsmelding 27: «Regjeringen vil at infrastrukturforetaket gradvis skal konkurranseutsette alle
drifts- og vedlikeholdsoppgaver som er egnet for det, så snart rammebetingelsene ligger til rette.».28

Oppsplitting av Jernbaneverket og tapping av NSB
I årsskiftet 2016/2017 ble Jernbaneverket lagt ned, og ansvarsområdene fordelt på ulike nye
selskaper. Tidligere hadde altså Jernbaneverket administrert og driftet alt som ikke omhandlet
transport av mennesker eller gods, og var en etat direkte underlagt Samferdselsdepartementet.
Nå ble Jernbaneverket lagt ned, og en rekke selskaper ble etablert i tillegg til et nytt
jernbanedirektorat.
• Jernbanedirektoratet skulle ha ansvar for langsiktig planlegging av infrastruktur, tildeling
av ruter til togselskapene, samt anbudsarbeidet for de fremtidige trafikkpakkene som
persontrafikken skulle deles inn i.
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• Norske Tog og Entur overtok materiell og
billetteringssystemene fra NSB, som i neste
omgang måtte leie tilbake det samme materiellet
og selge billetter gjennom kanaler selskapet selv
ikke lengre eide.
• Bane NOR SF ble etablert for å ha ansvar
for og drifte trafikkstyringen på jernbanen,
planlegging, bygging og vedlikehold av det
nasjonale jernbanenettet. (se mer side 31, samt
vedlegg 2, side 89.)
For å kunne gjennomføre de store strukturelle
endringene i forvaltningen av jernbanen, mente
Samferdselsdepartementet at de måtte eie visse
elementære deler av NSBs selskap. Dette dreide
seg i hovedsak om billetteringssystemer,
materiellpark, verksted og eiendommene.
Samferdselsministerens løsning ble å flytte disse
oppgavene fra NSB over i nyetablerte selskaper
eid av Samferdselsdepartementet. NSB ble fra
2016 dermed tappet for sine verdier, både
eiendom,
driftsmidler
(togene)
og
inntektssystemene
(billetteringssystemene).
Selskapet stod igjen med personellet og noe materiell som ikke er en del av den ordinære
togtrafikken,
altså
ikke
underlagt
den
offentlig-kjøpskontrakten
mellom
Samferdselsdepartementet og NSB.
Endringene i Jernbaneloven omhandlet også NSBs tidligere plikt til å låne ut materiellet sitt
(togene) til staten for fremleie til andre selskaper i gitte tilfeller. Utleien skulle være
tidsbegrenset. Lovparagrafene om dette ble fjernet etter at materiellet ble overført fra NSB til
det nyopprettede Norske Tog eid av Samferdselsdepartementet.
Samferdselsdepartementet var dermed ikke lengre pålagt verken tilbakeføring eller til å gi
fremtidige kompensasjoner av materiellet til NSB. NSB mistet dermed store verdier og
likviditeten ble betydelig redusert.
Det samme skjedde med billetteringssystemet og eiendommene til NSB. Sistnevnte var av
betydelig verdi. NSB eide gjennom datterselskapet Rom Eiendom blant annet alle
jernbanestasjoner i Norge som var bygget før 1996. Regjeringen argumenterte for overføringen
av eiendommene med at grensesnittet mellom NSB og Jernbaneverkets eiendommer var
problematisk med tanke på knutepunktutbygging.29 Derfor måtte eiendomsverdiene til NSB
skilles ut fra selskapet og overføres til staten.
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Norske Tog AS
Norske Tog AS ble etablert i
september
2016,
under
interimnavnet Togmateriell
AS. Selskapet er heleid av
Samferdselsdepartementet, og
fikk senere navnet Norske
Tog. Det var operativt fra 1.
april 2017, da det formelt
overtok materiellparken til
NSB.
Oppgavene til Norske Tog er
å forvalte NSBs tidligere
materiellpark. Togene eies og
fordeles fra dette selskapet til
de aktuelle anbudsvinnerne av Figur 10: Norske Togs forretningsmodell; norsketog.no
trafikkpakkene. Norske Tog
har også ansvaret for hovedrevisjon på materiellet, og for nyinnkjøp samt beslutning om skroting
av gammelt materiell.
Selskapet har ifølge sine nettsider per januar 2022 rundt 55 ansatte, men skriver i årsrapporten
for 2020 at det var 39 ansatte. I den samme rapporten skriver de at deres inntektsgrunnlag er
at «Togoperatørene betaler Norske tog for leie av materiell i henhold til de betingelser som følger av
Jernbanedirektoratets trafikkavtaler med togoperatørene.»
Egenkapitalen i 2020 var på 3.164 milliarder kroner.30
Entur AS
Entur ble etablert i september 2016, under interimnavnet «Reiseplan og billett AS». Selskapet
endret senere navn til Entur og overtok NSBs billetteringsselskap fra 15. oktober 2016.
Selskapet hadde i 2020 i overkant av 200 ansatte, og en egenkapital på i underkant av 117,6
millioner kroner.31
Enturs oppgave er å eie og drifte billetteringssystemet som NSB tidligere har utviklet og eid.
Dette systemet skal anbudsvinnerne forplikte seg til å selge billetter gjennom, men de kan i
tillegg ha sitt eget salgssystem. Systemet skal være et selskapsoverskridende system hvor man
kan kjøpe billetter for en reise uavhengig av lengde og hvor mange selskaper man må benytte
overgang imellom. Fra starten av var det en visjon om at også ferger og buss etter hvert skulle
inkluderes i systemet. Sistnevnte har skapt en del utfordringer siden billetteringssystemet rundt
om i landet er et fylkeskommunalt eller kommunalt ansvar og eierskap.
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Her måtte i så tilfelle Samferdselsdepartementet/Entur ut og forhandle med kommunene om
rettigheter, plikter, priser og ansvar. Angående jernbanen er det enklere siden den allerede har
et helintegrert billettsystem hvis man ser bort fra Flytoget og det private togselskapet Artic
Train.

Infrastruktursektoren: Bane NOR og underleverandørene
Infrastrukturen ble skilt ut fra Norges Statsbaner allerede i 1996, og ble da underlagt
Jernbaneverket (se organisasjonskart fra 1996, side 7). Jernbaneverket hadde dermed ansvaret
for alle infrastrukturelle oppgaver frem til det ble nedlagt i januar 2017 og Bane NOR og
Jernbanedirektoratet overtok ansvarsområdene (se oppsplittelseskartet på side 26).
Bane NOR SF, som i etableringsfasen var kjent
som Jernbaneinfrastrukturforetaket SF, er et
statsforetak med ansvar for infrastruktur på
jernbanen
i
Norge.
Det
eies
av
Samferdselsdepartementet og fungerte operativt
fra 1. januar 2017. Statsforetaket skal sørge for
tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, samt effektive
og brukervennlige jernbane-infrastrukturtjenester.
Foretakets oppgaver er planlegging, utbygging,
forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale
jernbanenettet,
samt
trafikkstyring
og
forvaltning av jernbaneeiendom som foretaket
har ansvar for. Bane NOR skal i hovedsak
finansieres gjennom avtaler med Jernbanedirektoratet om forvaltning, drift og vedlikehold
av eksisterende infrastruktur, og avtaler om
planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i
tillegg til inntekter fra salg av tjenester til
togselskaper, kjøreveisavgift og inntekter knyttet
til eiendom. Bane NOR overtok eierskapet av
Rom Eiendom fra NSB-konsernet i 2017.
Bane NOR er organisert i fem divisjoner med
ansvar for hvert sitt virkeområde og med fire
konsernstaber:
• Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å
planlegge og gjennomføre prosjekter for
ny infrastruktur.
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•

Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt
investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.

•

Kunde- og trafikkdivisjonen har ansvar for den operative trafikkstyringen, operasjonell
ruteplan, avtaler med togoperatører og informasjon til reisende.

•

Knutepunkt- og eiendomsdivisjonen har ansvar for å forvalte og utvikle eiendom.

•

Digitalisering- og teknologidivisjonen har ansvar for utvikling og leveranser innen
digitalisering og teknologi.

Bane NOR’s underleverandører og løsarbeid-problematikk
Samferdselsdepartementet tok i perioden 2015 til 2017 helt tydelige grep for å skille
forvaltningen fra togdriften. Det eneste av nye selskap og foretak som er etablert og som har en
fremføringslisens av materiell på jernbanen (altså har lov til å kjøre tog), er Bane Nor. Dette
gjelder i hovedsak tog for frakt av materiell, maskiner og utstyr rundt på jernbanen der
infrastrukturen skal vedlikeholdes, slik som eksempelvis pukk, sviller og skinner som fraktes
med såkalte arbeidstog. Majoriteten av denne transporten og arbeidet i forbindelse med
infrastrukturarbeid er likefullt satt bort til underleverandører, altså større og mindre selskaper
som har vunnet anbud på det aktuelle prosjektet eller utfører det på oppdrag for anbudsvinner
som underleverandør. Disse selskapene kjører dog ofte på Bane NOR’s lisens siden mange av
dem ikke har sin egen.
Statens eget «bidrag» er Spordrift. Selskapet er et resultat av stortingsmelding 27, der
regjeringen ønsker at alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som er egnet for det, skal
konkurranseutsettes. Derfor ble cirka 1 300 ansatte overført til Spordrift fra Bane NOR den 1.
juli 2019 for å ivareta drift og vedlikehold av det norske jernbanenettet. Selskapet ble videre
overført fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet 1. juli 2021.32
Bane NOR har ansvaret for infrastrukturen og dens vedlikehold. Arbeid med bygging og
vedlikehold settes ut på anbud, og aktørene som vinner anbudene driver anleggstrafikken på
Bane NORs lisens utstedt av Statens Jernbanetilsyn, siden disse ofte ikke har sin egen lisens.
Noen selskaper/entreprenører i gods- og infrastruktursektorene er overlappende og driver innen
begge områdene. Denne sektoren grenser til bygg og anlegg, og har en del
entreprenørvirksomhet tilknyttet seg. Dette er en bransje som omfatter både entreprenører og
underleverandører, som igjen har andre underleverandører eller samarbeidspartnere. Her finnes
det også eksempler på tilfeldige tildelinger av oppdrag og løsarbeidertendenser (se figur 11 på
side 34).
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Blant Bane NORs underleverandører – selskaper som
kjører på statsforetakets lisens, eksisterer det
«useriøse» aktører. Det er ifølge informanter til denne
rapporten
kjent
blant
entreprenørene
at
løsarbeidersystemet lever i beste velgående. Det
benyttes også lukkede grupper i sosiale medier for å
tilby
arbeidskraft
blant
underleverandørenes
underleverandører. Ofte er disse en enkeltperson med
en maskin som stiller seg til disposisjon for tilfeldig
arbeid relatert til jernbanen både i Norge og i Sverige.
Bane NORs underleverandører kan ofte ha tilhørighet
i et helt annet sted av landet enn der hvor oppdraget
befinner seg. Ved å benytte denne type arbeidskraft
slipper de å frakte sine egne maskiner over store
avstander. Disse aktørene har ikke egen godkjenning
eller lisens fra Statens Jernbanetilsyn, og opererer
derfor på Bane NORs lisens.
Bane NOR publiserte en nyhetssak i november 2021,
hvor de sa at det ville komme endringer i denne
praksisen angående sikkerhetsvakter fra mars 2022.
Endringene går ut på at selskapene får skjerpede krav til størrelse, ledelse og systemer for å få
tildelt oppdrag av Bane NOR. Dette innebærer blant annet krav om et minimum på antall ansatte
i selskapene, siden dette innebærer at kravene til verneombud, personalleder og
internkontrollsystemer er strengere. Høsten 2021 var det cirka 1 800 sikkerhetsvakter ved
norsk jernbane, hvorav rundt 300 av dem er tilknyttet små selskaper.33
Figur 11: Skjermdump fra lukket Facebook-side.

Bane NOR sier videre i artikkelen at endringene skjer som følge av en kartlegging av flere
virksomheter. Gjennomgangen har avdekket en ukultur i deler av miljøet som leverer
sikkerhetstjenester. Bane NOR sier det er snakk om uakseptable brudd der noen
sikkerhetsvakter har jobbet for mye og forsøkt å områ Bane NORs interne retningslinjer.

Persontogkonkurransen
Solberg-regjeringene fremstilte det som at persontogkonkurranse skulle resultere i økt valgfrihet
for passasjerene. De ga dermed en illusjon om konkurranse på sporet hvor flere selskaper
konkurrerer om de samme passasjerene. I realiteten var det snakk en konkurranse om sporet,
altså en anbudskonkurranse om en trafikkeringsrett med monopol på gitte geografiske
strekninger for et gitt tidsrom. (Se boks side 18 om forskjell på konkurranse OM sporet og
konkurranse PÅ sporet).
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I debattene som gikk trodde folk at resultatet
skulle bli at de fikk velge mellom NSB og andre
operatører på samme strekning, at de ville
oppleve «priskrig» og en konkurranse om
passasjerenes gunst. Realiteten var at
Jernbanedirektoratet arrangerte konkurranse
om hvem som skulle få overta NSBs tidligere
monopol.
Trafikkpakkene som delte landet
Trafikkpakker er ordet Solberg-regjerningene
brukte på de oppsplittede delene av
persontogtrafikken. Dette er altså oppdelinger
av NSBs tidligere avtale om offentlig kjøp som
ble lagt ut i anbudsavtaler.
Det må skilles på trafikkpakker og
jernbanepakker. Jernbanepakker er ordet EU
bruker på direktivsamlingene de lanserer for sitt
program om samkjøring av lovverk,
transportvilkår og begrensninger/friheter innen
den EU-ønskede felleseuropeiske jernbanen.
Altså EUs jernbanepakker – I til IV (se side 17).
De norske trafikkpakkene er samlet i geografisk
avgrensede strekninger som ble lagt ut på anbud
av
Solberg-regjeringen.
For
eksempel
inneholder Trafikkpakke 1 Sør: Sørlandsbanen,
Jærbanen og Arendalsbanen (se boks). Solbergregjeringen la opp til at det skulle konkurreres
om opptil åtte trafikkpakker, tallet ble senere
redusert til fem.
Etter stortingsvalget i september 2021 la Støreregjeringen til grunn i Hurdalserklæringen at
anbudene på nasjonal persontogtrafikk skal
stoppes. Anbudsrunden på pakke 4 ble stanset
og pakke 5 avlyst 19. november 2021. I 2022 ser det likevel ut til at Støre-regjeringen
viderefører trafikkpakkene, men da med konkurranse mellom offentlige aktører (se mer i
rapportens avslutningskapittel på side 61).
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For å forstå hvor oppstykket norsk jernbane har blitt, og for å få en forståelse av beskrevne
aktører og kompleksiteten i sektoren, gis det en oversikt over selskapene i jernbanesektoren i
tidsrommet 1996 – 2020, delt inn i sektorer. Se vedlegg I og II.
Netto- eller bruttokontrakter: Hvem betaler hva?
Trafikken konkurranseutsettes som en såkalt nettokontrakt. Det betyr at det er selskapene selv
som beholder billettinntektene. Jo flere folk de får til å kjøpe billetter på togene – og jo høyere
pris billettene selges for – des høyere avkastning får selskapet. Og jo færre som reiser med en
avgang, jo større «tap» kan selskapet skilte med. Tap her er definert som tapt fortjeneste, ikke
nødvendigvis direkte tap i driftsbudsjettet siden kontrakten er subsidiert. Et sånt system kan
bidra til at bredden i tilbudet forsvinner, og at selskapene prioriterer å kjøre tog på populære
folketette tidspunkt, men også på sikt jobber for å fjerne avganger eller ruter med lite
passasjergrunnlag.
Togselskapet står fritt til å tilby rabatter som for eksempel minipris, mens prisnivået for øvrig
og sosiale rabatter reguleres av Jernbane-direktoratet. Kontraktene inneholder bonus både for
vellykket oppstart og for kunde-tilfredshet. Tanken er at dette skal sikre at operatørene arbeider
aktivt for å tilby kundene et best mulig tilbud i hele kontraktsperioden.34
Det som ikke ble kommunisert og som er et stort aber med nettokontrakter, er at staten mister
sin inntektskilde gjennom muligheten til å ta ut utbytte av overskudd dersom operatøren er en
annen enn NSB. Utbytte vil gå til eierne, som kan være en kommersiell eller utenlandsk aktør.
Alternativet til nettokontrakter er bruttokontrakter, der operatøren overlater alle inntektene fra
billettsalg til myndighetene. Myndighetene påtar seg inntektsrisikoen, mens operatørene påtar
seg kostnadsrisikoen. I en bruttokontrakt ville prisen selskapene får være gitt på forhånd, og
mengden passasjerer per avgang ville ikke spilt en rolle for selskapet. Da ville det heller ikke
vært incentiver for selskapene å øke prisen på billettene.
Flytoget AS – skjermes eller konkurranseutsettes?
Ved anbudsutsettingen av persontrafikken er ikke Flytoget direkte nevnt i trafikkpakkene, men
i stortingsmeldingen stod det om flytoget at «Regjeringen ønsker å konkurranseeksponere
tilbringertrafikken med tog». Det er grunn til å tro at flytoget dermed ligger inne i trafikkpakke 5
(se boks side 35 om trafikkpakkene).
Samferdselsdepartementet unngikk under Solberg-regjeringene å svare på om Flytoget var tenkt
underlagt trafikkpakkene på linje med det selvstendige datterselskapet Vy Gjøvikbanen AS.
Samtidig tok Samferdselsminister Knut Arild Hareide til orde for å ikke røre Flytoget, men
verne om selskapet med dens suksesshistorie også etter 2028 når Flytogets kontrakt med staten
utløper. Dette er i strid med tidligere uttalelser fra statsrådsposten til Solberg-regjeringene.35
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Det er også mulig at Jernbanepakke IV hindrer
er slik verning eller videreføring, siden den har
krav om obligatorisk konkurranse.
Flytoget måtte ikke gi sitt togmateriell til
Norske Tog AS og eier dette selv, i motsetning
til Vy. Flytoget har også nylig gått til anskaffelse
av nye togsett, heleid av selskapet selv. Det er
per mars 2022 inngått en intensjonsavtale
mellom Flytoget og Norske Tog om at
sistnevnte skal kjøpe deler av det gamle
materiellet til Flytoget. Det er snakk om 6 type
71-togsett. Avtalen venter på godkjenning fra
styrene i begge selskaper.36
Pris eller kvalitet – hva veier tyngst?
Samferdselsdepartementet
ga
Jernbanedirektoratet ansvaret for utforming og tildeling
av anbudskontraktene. Det ble lagt til grunn
noen kriterier for hvordan pris og kvalitet skulle
veie i konkurransen. Disse kriteriene ble i første
pakke ikke overholdt, og i andre pakke endret
til motsatt verdi.
Samferdselsdepartementet hadde hele tiden
hevdet at det var kvalitet som skulle veie tyngst,
som
beskrevet
i
en
pressemelding
Jernbanedirektoratet sendte ut i forbindelse
med konkurranseutsettingen av Sørlandsbanen
i oktober 2017:
«Ved vurderingene av hvilket togselskap som vinner
konkurransen, vil det bli lagt størst vekt på hvilken
kvalitet togselskapet kan tilby. Blant annet omfatter kvalitetselementet tilbudet til kundene,
samarbeidsrelasjoner med regionale samferdselsmyndigheter, optimal drift og godt vedlikehold av
togmateriellet, og ikke minst hvilke tiltak selskapet vil gjennomføre for å beholde og tiltrekke seg
medarbeidere. Reglene for virksomhetsoverdragelse vil ligge til grunn. Det betyr at de arbeidstakerne som
blir berørt, har rett til å beholde jobben37
Da anbudsrunden for Sørlandsbanen var gjennomført, skrev Aftenposten at NSB hadde vært
bedre enn Go-Ahead på 12 av 15 kvalitetspunkter, mens to endte uavgjort.38 Likevel var det
Go-Ahead som vant anbudet. Da avisa konfronterte Jernbanedirektoratet med dette, svarte
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fungerende sjef for konkurranse, Svein
Horrisland, følgende på spørsmålet om
direktoratet forstår undringen over tildelingen
når Go-Ahead hadde havnet så markant bak på
kvalitet:
«– Ja, fordi det i den offentlige debatten nærmest er
blitt fremstilt som om kvalitet skulle telle 100
prosent. Når forskjellene i kvalitet var så små var
det
til
slutt
prisforskjellene
som
ble
39
utslagsgivende.»
Å vinne på 12 av 15 kvalitetspunkter ble altså
ansett som små forskjeller av direktoratet. En
annen måte å kommentere dette på, ville være å
si at prisforskjellene var store og dermed ble
vektlagt mer.

ut enn Go-Ahead på trafikkpakke 1.

Anbudene på trafikkpakke 1 og 2 er tuftet på
hvilken betaling selskapene skal ha av den
norske stat for å drifte persontransporten de
neste ti årene. Det ble lagt frem en brøk som
viste hvor stor vekt eksempelvis kostnad og
kvalitet skulle ha i anbudet, men det endte altså
med at pris ble vektet høyere enn det som først
var annonsert.40 NSB og SJ kom derfor dårligere

SJ leverte klage på avgjørelsen til klageinstans Jernbanedirektoratet uten å få medhold.
Klageinstansen var den samme som Samferdselsdepartementet hadde bemyndiget til å
administrere anbudsprosessene og å tildele anbudskontraktene. Go-Ahead var dårligere på
kvalitet enn både SJ og NSB, men vant likevel retten til å trafikkere trafikkpakke 1 Sør i de
neste ti årene. Opposisjonspolitikere på Stortinget mente samferdselsministeren hadde påvirket
resultatet.
I trafikkpakke 2 Nord var prisen blitt vektet høyere enn kvalitet, til 50 prosent. Dette ble
oppfattet som et svar fra Samferdselsdepartementet på SJs anke på trafikkpakke 1. På pakke 2
vant SJ anbudet med knapp margin på NSB. Prisen ble vektlagt mest til tross for at
samferdselsministeren hele tiden hadde garantert at det var kvalitet og ikke pris som skulle være
fokuset for konkurransen. Det skulle bli et bedre togtilbud enn det NSB leverte. Likevel var det
prisen som ble avgjørende.
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NRK kom med en avslørende nyhetssak om hvordan direktoratet hadde presset de allerede lave
tilbudene til både SJ og Vy med mange hundre millioner kroner – før SJ til slutt vant med knapp
margin.41 I pakke 3, som NSB vant med sitt nyervervede navn Vy, var konkurransekriteriene
annerledes. Her måtte togselskapet betale staten for å drifte anbudspakken. Vy la inn et anbud
som lå 400 millioner kroner over hva selskapet drev for på samme tidspunkt. Årsaken til at det
var en motsatt anbudsrunde på denne trafikkpakken, ble forklart med at persontrafikken på
Bergensbanen ble drevet kommersielt. Det betyr at NSB/Vy ikke fikk subsidier fra staten for å
kjøre togene, men drev på rene billettinntekter før strekningen ble anbudsutsatt. Nattogene på
strekningen var unntaket, de var offentlig subsidiert.
Oppstartbonus: Skal selskapene få bonus for å gjøre som avtalt?

Som en del av anbudskontraktene lå det en mulighet for oppstartbonus til selskapene ved
vellykket oppstart av driften. Resultatet var blant annet at Go-Ahead fikk en bonus på 30
millioner kroner for å oppfylle kontrakten sin de 24 første timene.
Hele bonusen kunne falt bort hvis Go-Ahead ikke
hadde kjørt alle sine tog i henhold til ruteplan
søndag 15. desember. Bonusen kunne også blitt
redusert hvis en rekke andre krav gjennom
oppstartsfasen ikke hadde blitt oppfylt. Blant
disse kravene var at alle nødvendige tillatelser og
rutiner skulle være på plass, og at samarbeid med
de ansatte og deres organisasjoner var etablert.42
Dette er ikke vanlig å se i det offentlige
anbudssystemet, men minner mer om hvordan det private næringslivet opererer. Det er et åpent
spørsmål om dette er riktig bruk av skattepenger av regjeringen. Departementet kalte det en
«starthjelp», og tildelte SJ 40 millioner i samme bonussystem.
Dette ble slått opp i mediene, og blant annet opposisjonen på Stortinget reagerte kraftig på
denne bruken av skattepenger. Opposisjonspolitikerne på Stortinget var ikke klar over at
regjeringen ga vekk 90 millioner kroner. Vy Tog fikk senere 20 millioner, med mulighet for
inntil 16 millioner i året etter. Vy betaler staten 2.2 milliarder for trafikkeringsretten i inntil 11
år.
Er det anbudsprosessen eller togtrafikken som bør lykkes?

Da Jernbanedirektoratet i september 2019 orienterte om konkurranseutsetting av trafikkpakke
3, uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK:
«- De erfaringene vi har sett fra tilbudene i de to første pakkene, på Sørlandsbanen og i nord, er at vi
ser et minst like godt tilbud som i dag, vi ser et forsterket tilbud gjennom flere avganger og vi ser at
kostnaden for staten går dramatisk ned.»43
39

Problemet med ministerens uttalelser er at den kom FØR de nye selskapene hadde overtatt
trafikkeringen. Dette er enda et eksempel på hva anbudsregimet på jernbanen handler om. Det
kan ikke være trafikkeringen, altså iverksettelsen av togtrafikken, ministeren mener, men
derimot selve anbudsprosessen som var vellykket. Det er altså inngåelsen, ikke etterlevelsen, av
kontrakter som ministeren ser ut til å være opptatt av.
Regjeringen hadde også lovet at de ansatte ikke skulle lide under reformeringen av sektoren,
deres arbeidsplasser og arbeidsvilkår skulle være sikret. Men heller ikke her ble det som
regjeringen lovet.
Konsekvenser for de ansatte – renholderne i Trondheim
Selv om samferdselsministeren hadde garantert for de ansattes jobbsikkerhet, la SJ Norge AB ut
renholdet for trafikkpakke 2 på anbud i 2019/2020. SJ mente at underleverandører ikke er
omfattet av virksomhetsoverdragelse og sendte derfor ut et anbudsgrunnlag på renhold av
togmateriell uten krav om nettopp det.
Renholdselskapet Elite Service Partner vant kontrakten til fordel for NSB Trafikkervice som
har hatt renholdet for NSB. Ettersom anbudskontrakten var uten krav om
virksomhetsoverdragelse førte det til at renholderne i NSB Trafikkservice måtte søke på sine
egne jobber på nytt hos den nye arbeidsgiveren. Helt uten å kunne kreve sin egen opptjente
pensjon, ansiennitet eller lønns- og arbeidsvilkår.
De 23 renholdere fikk oppsigelse i januar 2020, de var ansatt i Vys datterselskap Trafikkservice
i Trondheim. Renholderne ble sagt opp i tilfelle arbeidsgiveren deres ikke vant anbudet på
renhold av togene som SJ skulle trafikkere i trafikkpakke 2. Ved å si opp renholderne ville
selskapet også slippe å ha arbeidsgiveransvar for dem etter at deres kontraktsforhold med Vy
var avsluttet og SJ overtok trafikkeringen av anbudspakken.
Renholdsjobben på togsettene som SJ drifter er identisk med den jobben som ble utført tidligere.
Om renholderne hadde krav på å fortsette i jobben i det nye selskapet var et tolkningsspørsmål,
og et spørsmål om politisk vilje. Ifølge jernbaneloven44 og arbeidsmiljøloven45 må den som får
tildelt avtale om persontransport med jernbane gjennom konkurranse, forplikte seg til å sikre at
de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, får lønns- og arbeidsvilkår som ikke
er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er
normalt for vedkommende sted og yrke. Tilsvarende plikt gjelder også for underleverandører.
Siden renholdet på jernbanemateriell ble skilt ut fra NSB til datterselskapet Trafikkservice i
2001 er selskapet å kategorisere som en underleverandør.
Dette er snakk om mennesker som har hatt samme jobb i opptil 35-40 år. Togrenhold er faget
deres og det finnes ingen andre persontogselskaper mellom Lillehammer og Bodø som de kan
tilby sin kompetanse hos. Ved hjelp av Norsk Jernbaneforbund, som organiserte renholderne,
gikk de til sak mot selskapet og vant frem med sitt krav om virksomhetsoverdragelse.46
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Renholderne selv sa at de opplever at det er feil motpart i saken. Motpart burde ikke vært deres
nye arbeidsgiver, men Samferdselsdepartementet, som i utgangspunktet ikke har satt et krav om
at også renholderne skal ha lik rett på virksomhetsoverdragelse på linje med resten av de
jernbaneansatte.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide uttalte ifølge NRK 27. februar 2020 at renholderne
burde virksomhetsoverdras, og at han skulle se på det fra neste trafikkpakke. Dette kravet lå
ikke inne i trafikkpakke 4 som ble lagt ut i mars 2021.
Ingen ansatte i jernbanen skulle få dårligere arbeidsvilkår eller miste jobbene sine på grunn av
jernbanereformen var budskapet til Samferdselsministeren og Solberg1-regjeringen da
jernbanereformen ble lagt frem og vedtatt i 2015.
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Del 5: Hvordan konstruere et marked av et naturlig monopol?
Parallelt med oppsplittingen har myndighetene innført faktureringssystemer innad i
jernbanesektoren som skal bidra til å skape tydelige skiller mellom kunde og leverandør i det
markedet som jernbanen er i dag; mellom togselskap og infrastrukturforvalter. Den spede starten
på denne markedsmodellen var allerede i 1990, men det var først med Solberg-regjeringene at
systemet ble rendyrket.
Det norske jernbanenettet består av over 90 prosent enkeltspor. Det betyr at togene bruker det
samme sporet for å kjøre i begge kjøreretningene. Man er derfor avhengig av stasjoner med
flere spor på for at tog kan møtes og passere hverandre, såkalt kryssing. Den fysiske
infrastrukturen lager klare begrensninger på hvor mange tog som kan kjøre på en strekning i
samme tidsrom, siden det hele tiden må tas hensyn til møtende togtrafikk. Lange godstog gjør
logistikken ytterligere komplisert, siden det kreves at sporene på stasjonene er lange nok for å
få plass til flere hundre meter lange tog. Det er dette som er hovedproblemstillingen når det
snakkes om kapasitetsbegrensninger på jernbanen. Den opplagte løsningen på problemet er å
bygge enten flere og lengre krysningsspor på stasjonene, eller å bygge dobbeltspor mellom
stasjonene.
Trafikkens avhengighet av infrastrukturens begrensninger er en av grunnene til at jernbane er
å anse som et naturlig monopol. Solberg-regjeringene ville likevel skape markedsløsninger, og
rendyrke kunde- og leverandørforhold mellom eieren av sporene og offentlig- og privateide
togselskaper. Problemet, slik regjeringen oppfattet det, var at «Gratis tilgang til knapp infrastruktur
og mange tilleggstjenester samt at det mangler økonomiske incentiver mellom infrastruktur-forvalter som
leverandør og togselskapene, gir feil økonomiske signaler om bruken av jernbaneinfrastrukturen og gjør
det vanskelig å etablere et tydelig kunde / leverandørforhold mellom infrastrukturforvalter og
togselskap».47 Det lages altså et system for å overstyre det faktum at jernbanen er et naturlig
monopol.
Rendyrking av markedsmodellen var å innføre et omfattende faktureringssystem der
kjøreveisavgiften ble gjeldene for alle, samt å innføre en omfattende «ytelsesordning». Dette
skulle ifølge regjeringen «gi incentiver til en mer effektiv og kundeorientert jernbane».48

Kjøreveisavgift – betaling for bruk av infrastruktur
Den første av disse avgiftene er kjøreveisavgiften. Den ble først innført allerede i 1990, men var
da kun gjeldene for godstog. Ifølge Nasjonal transportplan 2018-2029 gjaldt kjøreveisavgiften
frem til 2016 kun tunge godstog over 25 tonns akseltrykk. I praksis var der dermed kun
malmtogene på Ofotbanen som betalte avgift. Det var også før 2016 innført en egen
avgiftsordning for bruk av Gardermobanen for alle tog.
Fra 2017 innførte Solberg-regjeringen en generell kjøreveisavgift per kjørte togkilometer og en
ny «kapasitetsavgift» per kjørte tog rundt de store byene (Bergen, Oslo, Stavanger og
Trondheim). Dette skulle ifølge regjeringens transportplan «synliggjøre at togselskapenes
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etterspørsel og bruk av infrastruktur har en
kostnad». Kjøreveisavgiften ble altså innført for å
skape et marked mellom tilbydere/ansvarshavere
av infrastrukturen og transportleverandørene
(som er togselskapene), og for å synliggjøre at
etterspørsel ikke stod i forhold til kapasitet – et
knapphetsmarked. Solberg-regjeringen mente at
kjørevegsavgift var et viktig virkemiddel for å
skape et tydeligere kunde/leverandør-forhold i
jernbanesektoren. Innføringen av kjøreveisavgift,
sammen med en egen ytelsesordning, skulle gi
incentiver til en mer effektiv og kundeorientert
jernbane.49
Regjeringens anslag var at kapasitetsavgiften ville
gi inntekt på 120 millioner kroner, og
kjøreveisavgiften per togkilometer 30 millioner
kroner til Bane NOR SF, som videre skulle
utarbeide en implementeringsplan for videre
utvikling av ordningen.
Kjøreveisavgiften ble innført for alle tog, men
persontog med offentlige kjøpskontrakter fikk
avgiften kompensert. Dermed var det godstogene
som ble den tapende part. Det ble innført en
midlertidig støtteordning for godsselskapene for
å avhjelpe den økonomiske belastningen, men
denne var tidsbegrenset med en gradvis
nedtrapping frem til 2121 (se boks).50
Jernbanedirektoratet
offentliggjorde
en
delrapport om godsstrategien i september 2019,
som blant annet beskrev infrastrukturavgiftene i
godssektoren. Beskrivelsen viser omfattende
kostnader for selskapene knyttet til disse
avgiftene (se boks). Med Jernbanedirektoratets beregninger lagt til grunn, hvor disse avgiftene
ligger på 3210 kroner per tog Alnabru – Bergen ifra 2021, blir kostnadene betydelige. Hvis et
selskap kjører tre tog i døgnet på denne ruten, 5 dager i uken, vil selskapet måtte betale over
2,5 millioner kroner i året for å ha tilgang til sporet for disse tre daglige avgangene. Andre
utgifter kommer i tillegg.
Konklusjonen i delrapporten ble at dette ville kunne føre til at gods på bane taper
markedsandeler til veitransporten: «Jernbanens konkurransekraft vil svekkes gradvis med innføring
av avgiftene og det er sannsynlig at jernbanen vil tape ytterligere markedsandeler til vegtransport».51
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Ytelsesordningen – bøter for forsinkelser og
forstyrrelser
I tillegg til utvidelse av kjøreveisavgiftene
innførte Solberg-regjeringene en såkalt
ytelsesordning, forvaltet av Bane NOR.52 Dette
er et bøteleggingssystem som straffer selskapene
økonomisk
for
«forstyrrelser»
på
jernbanenettet. Hensikten var å gi togselskapene
incentiver til å holde togene i rute gjennom å
straffe dem økonomisk for forsinkelser.
Hovedinnholdet i ytelsesordningen er altså at
både forsinkelser og innstillinger utløser krav på
kompensasjon
eller
avgiftsplikt
for
jernbaneforetakene, avhengig av hvem eller hva
som er årsak til uregelmessigheter.53
Et togselskap som har utløst en forsinkelse, og
er ansvarlig for den, må betale bøter for
forsinkelsen. Samme prinsippet gjelder hvis det
er infrastrukturrelaterte årsaker til stans i
togtrafikken, eksempelvis signalfeil. Dette skal
da infrastrukturforvalter stå økonomisk til rette for, og togselskapene som blir berørt skal kunne
kreve en kompensasjon. Men det er altså Bane NOR selv som forvalter ordningen.
Systemet for bøtelegging er et omfattende system av årsaks-koder (se vedlegg IV).
Ytelsesordningen belaster togselskapene for forsinkelser og innstillinger Bane NOR mener
selskapene har ansvar for med mindre de selv beviser at de er uten skyld. Selskapene har 3 til
5 virkedager på å klage på årsaks-koden som Bane NOR har beskrevet som grunn for
forsinkelsene. Hvis selskapene ikke sier fra, har de akseptert at de eventuelt er årsak til
forsinkelsen.
Det er dermed lagt opp til et system hvor togselskapene må bruke omfattende ressurser på å
identifisere feilføringer og endringer. Selve saksbehandlingen er også svært rigid (se vedlegg IV,
del 7, Forvaltning og saksbehandling). Det er et stort byråkrati og mange arbeidstimer knyttet
til ytelsesordningen både i Bane NOR og i togselskapene. Med et system som legger opp til at
et jernbaneselskap har «brukt opp» sin anledning til å klage etter 3-5 dager innbyr systemet
hverken til dialog og likeverdighet.
I et intervju Lokomotivmands Tidende gjorde med driftsområdesjefen i godstogselskapet Green
Cargo i 2017, var det tydelig at bøteleggingssystemet skapte frustrasjon i bransjen. Det hevdes
i artikkelen at det er togselskapenes ansvar å motbevise sin skyld i forsinkelser for å unngå
bøter, og at dette er svært ressurskrevende å gjennomføre. Artikkelen bruker statistikk som viser
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at togselskapene er ansvarlig for omtrent 20 prosent av forsinkelsene, mens 80 prosent skyldes
infrastrukturen, som er Bane NORs ansvarsområde.

Figur 12: Det rigide klagesystemet. Kilde: Saksbehandlingsprosess for ytelsesordningen, se vedlegg IV
https://networkstatement.banenor.no/doku.php?id=sandkasse_ast_2021&s[]=innstillinger&s[]=forsinkelser

Det er Bane NOR som eier og forvalter loggsystemet i ytelsesordningen og som har ansvar for
å kreve inn avgifter. De vurderer også kravene om kompensasjon og utbetaler erstatninger til
aktørene som er berettiget dette. Samtidig er Bane NOR selv en sentral leverandør i det samme
systemet.
Det er Bane NOR som styrer trafikken gjennom togledersentralene og togekspeditørene. Det er
også Bane NOR som eier og har ansvaret for vedlikeholdet på infrastrukturen. Det betyr at de
selv er ansvarlig for en betydelig andel forsinkelser, og har interesse i hvordan registeringen
utføres.
Det kommer også frem både i jernbaneforskriften54 og dokumentasjonen gjennom vedlegg IV at
Bane NOR ensidig har myndighet til å fravike systemet i tilfeller hvor de mener det er riktig
underlagt gitte årsakskoder. Disse gjelder innstillinger som følge av ytre påvirkninger, men
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grenser også inn mot infrastruktursituasjoner
der Bane NOR selv i utgangspunktet er
erstatningspliktig.
Slik systemet er lagt opp, kan det fremstå som at
Bane NOR alene bestemmer over et helt
økonomisk system der de selv er en interessent,
og sitter med avgjørende myndighet når det
kommer til krav og innkreving. Togselskapene
blir ved uenighet tvunget til å anke saken til et
tvisteutvalg.55 Systemet bidrar til å risikere at
fokus i togdriften flyttes til å handle om
økonomiske incentiver framfor sikkerhet og
komfort.
Fokus flyttes fra sikkerhet og beredskap til
økonomisk vinning
Norsk jernbane har tradisjonelt vært preget av
en sterk sikkerhetskultur. Det innebærer for
eksempel at dersom togpersonell har ment at en
feil må rettes før toget kan kjøres videre, så har
dette gått foran punktlighet. Når selskapene nå
straffes økonomisk ved manglende punktlighet,
er det hele tiden fare for målforskyvning. I en
situasjon der selskaper er presset økonomisk,
kan det fort oppstå en kultur eller forventning
om å presse grenser for å unngå bøtelegging og
kostnader. Det kan påvirke sikkerhetskulturen
nedover i systemet.
Det er ingen garantier for at alle selskapene vil
prioritere innstilling eller å forsinke tog ved
oppståtte feil fremfor å kjøre toget i rute. Med
konkurranse og flere togselskap, vil faren for
dette øke. Det finnes heller ingen garantier for
at det blir ført korrekte feilkoder av Bane NOR
i forbindelse med forsinkelser eller innstillinger.
Feilkodene er samtidig den informasjonen som blir brukt for å avgjøre om et selskap har krav
på kompensasjon, eller om det må betale for manglende punktlighet. Det blir opp til hvert enkelt
togselskap å drive oppfølging og kontroll av om feilkodene som er ført av Bane NOR er riktige
– og evt. klage på disse innen de gitt fristene. Dette er kostbart og tidkrevende arbeid for
selskapene.
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Har ytelsessystemet bidratt til færre forsinkelser?

Hvis et system som dette skal fungere etter hensikten, må årsaken til forsinkelsene stå i
sammenheng med metoden for å bli kvitt dem. Det store spørsmålet er hvorvidt ytelsessystemet
faktisk har bidratt til færre forsinkelser.
Etter at Bane NOR ble opprettet i 2017, har det kommet lite statistikk på årsaker til
forsinkelsene fra infrastrukturforvalter.

Figur 13: Bane NORs punktlighetsportal: https://www.banenor.no/Nyheter/punktlighet/

Det lages daglige oversikter over punktlighetstallene til de ulike sektorene (se figur 13), men
samtidig er de siste tilgjengelige statistikkene fra infrastrukturforvalter på årsaks-grunnlaget fra
2015. Disse tallene fikk VG fra Jernbaneverket (se figur 14).
Det betyr at så langt vi har vært i stand til å
frembringe dokumentasjon, har ikke Bane NOR
offentliggjort noen statistikk på årsaken til
forsinkelser siden statsforetaket ble driftsatt i
2016-2017. Dette er problematisk med tanke
på at det er Bane NOR som forvalter
ytelsesordningen
og
samtidig
driver
trafikkstyringen på jernbanen, samt eier
infrastrukturen
og
har
ansvaret
for
vedlikeholdet av denne.
Norsk Lokomotivmannsforbund offentliggjorde
en statistikk på årsakssammenhengene mellom
NSB, Bane NOR/JBV og trafikkavvikling for
perioden 2013-2019. Tallene var hentet fra
NSB. (se figur 15).
Figur 14: Årsaksstatistikk på forsinkelser fra 2015:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bK2a7d/enda-fleretogforsinkelser-i-fjor-enn-i-2014

Bane NOR er ansvarlig for infrastrukturen og
vedlikehold av denne. Feil på skinner og
signalanlegg er ifølge statistikk i figur 14, den viktigste årsaken til forsinkelser. Signalfeil betyr
ikke at det er feil på signalanlegget, men at anlegget varsler om en feil. Det kan for eksempel
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være kortslutninger, eller is og stein i sporveksleren. Vær, vind og andre uforutsette hendelser
kan også skape problemer for togtrafikken.

Figur 15: Statistikk på forsinkelsesårsaker publisert av Norsk Lokomotivmannsforbund: https://www.lokmann.no/2019/04/22/togforsinkelser/

Dokumentasjon på årsaken til forsinkelsene er vesentlig når myndighetene skaper et
faktureringssystem som er rettet mot togselskapene. Hvis majoriteten av forsinkelsene skyldes
faktorer som ligger utenfor togselskapenes påvirkningsområder – og ikke er begrunnet i
togselskapene selv – blir både innføring og videreføring av ytelsesordningen et avgiftssystem
det er umulig å forsvare.

Faktureringsregime for ordinære driftstjenester
I tillegg til kjøreveisavgift og ytelsesordning, innførte Solberg-regjeringene også et
faktureringssystem for togselskapenes bruk av infrastruktur og såkalte tjenester knyttet til
ordinær drift. Her skal vi se på hvordan dette fungerer for hensetting av togmateriell og bruk
av stasjoner.
Hensetting av togmateriell
Hensetting, altså parkering av tog som ikke er i bruk, er en naturlig og nødvendig del av det å
drive jernbane. Dette er materiell som venter på vedlikehold/rengjøring, reservemateriell eller
materiell som har opphold i turneringen sin før det skal ut i trafikk senere. Parkeringen foregår
på driftsbanegårder og hensettingsområder i tilknytning til stasjoner rundt om i landet. Tidligere
var det Jernbaneverket som driftet disse. Etter oppsplittingen i 2016/17 overtok Bane NOR
denne funksjonen.
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Systematisk prising av
hensetting ble første gang
innført 1. januar 2018. I den
forbindelse
ble
det
utarbeidet en tjenestekatalog
(Network statement) med
tilhørende
priser.
I
tjenestekatalogen ble det
Figur 16: Hensettingspriser fra Bane NOR https://networkstatement.Bane
opplyst
om
at
NOR.no/doku.php?id=ns2022no:prising_av_hensetting
kostnadskalkylene
skulle
oppdateres minst hvert fjerde år. I 2020 gjennomførte Bane NOR et prosjekt for prising av
hensetting av persontog.56 Prisene omtalt i denne rapporten vil være gjeldende fra 1. januar
2022. Det vil antagelig bli innført priser for hensetting av godstog i 2023, og dette vil i så fall
komme med i tjenestekatalogen Network Statement 2023.
Hensetting av passasjertog er en jernbanerelatert «tjeneste» etter jernbaneforskriften.57 Den sier
videre at «Avgiften som pålegges for sportilgang i serviceanlegg (…) og for å utføre tjenester i slike
anlegg, skal ikke overstige kostnaden ved å yte dem, med tillegg av en rimelig fortjeneste». Det er opp
til Bane NOR om det skal tas betalt for hensettingstjenester og hvor mye som skal tas betalt, så
lenge maksprisbegrensningen i jernbaneforskriften overholdes.
Denne ordningen legger opp til at det koster mer for togselskapene å hensette togene sine på
Østlandet og på driftsbanegårder som flere enn ett togselskap bruker. Dette kan føre til at de
togselskapene som har mulighet til det plasserer reservemateriellet sitt på andre plasser, selv om
det ikke nødvendigvis er mest hensiktsmessig, for å unngå store kostnader. Som det kommer
frem av figur 16 er det estimert en fortjeneste på over 5 millioner kroner til Bane NOR for at
togselskapene skal kunne benytte seg av driftsbanegårder etter 2018.
Stopp og bruk av stasjoner

Et identisk system som prising av hensetting ble på samme tidspunkt innført for stasjonsopphold
og stasjonsbruk. Hvis et togselskap har stopp på en stasjon for av- eller påstigning av passasjerer,
skal selskapet betale en avgift til Bane NOR. Dette gjelder ikke bare i og rundt de større byene
eller der hvor flere selskap trafikkerer, men også på de strekningene hvor det kun er én operatør.
Systematisk prising av stasjonstjenestene ble første gang innført 1. januar 2018, og også her ble
det utarbeidet en «tjenestekatalog» med tilhørende priser som skulle oppdateres minst hvert
fjerde år. I 2020 gjennomførte Bane NOR et prosjekt for prising av stasjonstjenester.58 Prisene
omtalt i denne rapporten vil være gjeldende fra 1. januar 2022.
Stasjoner for av- og påstigning for passasjerer er definert som en jernbanerelatert tjeneste etter
jernbaneforskriften.59
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Jernbaneforskriften sier at «Avgiften som pålegges for sportilgang i serviceanlegg (…) og for å utføre
tjenester i slike anlegg, skal ikke overstige kostnaden ved å yte dem, med tillegg av en rimelig
fortjeneste».60 Som for hensetting av togmateriell er det opp til Bane NOR om det skal tas betalt
og hvor mye det skal betales, så lenge maksprisbegrensningen i jernbaneforskriften overholdes.

Figur 17: Illustrasjon for fakturering av stasjonsstopp: http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=ns2022no:prising_av_stasjoner

På figur 17 ser man modellen prissettingen tar utgangspunkt i. De røde linjene er en såkalt
minstepakke for tjenester. Dette må togselskapene betale for om de har stopp på den aktuelle
stasjonen for av- og påstigning for passasjerene sine. De sorte strekene er en større pakke. Det
er ikke togselskapene selv som bestemmer hvilken pakke de faktureres for, eller hva innholdet
i den skal være. Det er det Bane NOR som fastsetter. Frem til 31. desember 2021 ble
togselskapene fakturert per stopp, men fra 1. januar 2022 faktureres selskapene etter en
abonnementsløsning.
Figur 18 viser den årlige
inntekstkalkylen til Bane NOR. De
sitter med en fortjeneste på over 25
millioner
kroner
for
at
togselskapene skal kunne stoppe på
stasjonene for å slippe av og på
passasjerer. Dette vil på sikt kunne
føre til at togselskaper velger å
legge ned tilbudet på stasjoner som
det ikke er stort, men kanskje lokalt
nødvendig, passasjergrunnlag.

Figur 18: Inntektsberegningene til Bane NOR for stasjonsstopp:
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=ns2022no:prising_av_stasjoner
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Denne faktureringen for bruk av stasjoner kan føre til at rutetilbudet i Distrikts-Norge kan bli
dårligere. Det er ikke alle passasjerene med Sørlandsbanen som reiser fra Stavanger eller
Kristiansand helt til Oslo. Man har også passasjerer som reiser mer lokalt selv om det er et
regiontog. Det er disse som vil risikere å miste togtilbudet sitt om togselskapet ønsker å legge
ned mindre stasjoner underveis på ruta.
Reservasjonsavgifter
Fra samme tidspunkt som de overnevnte avgiftene ble innført, kom i tillegg en såkalt
reservasjonsavgift. Infrastrukturforvalter skulle dermed kunne kreve en reservasjonsavgift for
sporkapasitet som er tildelt, men ikke brukes. 61 Denne avgiften skulle oppmuntre til effektiv
utnyttelse av kapasiteten, heter det i lovteksten. Innkreving av avgiften er obligatorisk når søkere
(togselskap) som har fått tildelt et ruteleie, gjentatte ganger unnlater å benytte tildelte leie eller
deler av dem.
Dette er ytterligere en avgift som legger økonomiske incentiver på hvordan trafikkavviklingen
burde være, ideelt sett, men som ikke tar høyde for årsaken til manglende toggang. Bane NOR
kan i henhold til reservasjonsavgiften fakturere togselskap for å ikke kjøre tog på et tidspunkt
de har blitt tildelt rute for. Men om det er sikkerhetsmessig eller andre tungtveiende hensyn
som er årsaken til manglende toggang, tar ikke loven eller avgiftssystemet høyde for. Igjen kan
togselskap bli skvist mellom økonomiske interesser og sikkerhet.
Dette faktureringsregimet er et godt eksempel på markedsretting innen kjernevirksomheten til
jernbanen. Det vektlegges økonomiske incentiver i stedet for å ta tak i hva som egentlig er
utfordringene. I neste kapittel skal vi se videre på de økonomiske aspektene, da gjennom kostnad
og kvalitet. Har staten spart så mye penger gjennom reformen som Solberg-regjeringene har
forespeilet oss? Og har kvaliteten på tjenestene økt?
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Del 6: Kostnader og kvalitet
Det er ikke gjennomført noen helhetlig evaluering av de store endringene norsk jernbanesektor
har gjennomgått de siste tiårene. Solberg-regjeringenes jernbanereform er heller ikke evaluert.
Verken folkevalgte eller offentligheten har god oversikt over hva reformen har kostet. Og ingen
har tallfestet hva de løpende transaksjonskostnadene er, for å holde det fragmenterte
markedsrettede systemet i gang.
Ifølge stortingsmeldingen «På rett spor» ville gevinstpotensialet for sektoren klart overstige
implementerings- og omstillingskostnadene som fulgte av reformen. Det ble også laget en
gevinstrealiseringsplan. Under en spørretime i Stortinget i oktober 2016, uttalte
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det ville koste «noen hundretalls millioner alt i
alt» å gjennomføre jernbanereformen.62 Men allerede sommeren 2018 kunne Dagsavisen
opplyse at det hittil var brukt 1 milliard kroner, og nærmere 300 millioner kroner til ville bli
brukt i løpet av inneværende år, ifølge opplysninger fra Samferdselsdepartementet.63
Aftenposten stilte det samme spørsmålet som Dagsavisen tre år etter, i juni 2021. Svaret var 1
milliard kroner for forberedelser og gjennomføring gjennom fire år. Etableringen av
Jernbanedirektoratet alene har kostet 52 millioner. Ifølge Jernbanedirektoratet lå årlige, interne
utgifter til anbudskonkurranser på i underkant av 10 millioner på dette tidspunktet. Årlige
konsulenttjenester til anbudskonkurranser lå på 7 millioner.64
Selv om ingen sitter på fullstendig oversikt, er det gjort gjennomganger på enkeltområder som
viser at målsettingene med jernbanereformen ikke er nådd og at de lovede bedringene i kvalitet
har latt vente på seg. Riksrevisjonens undersøkelse av Bane NORs drift, vedlikehold og
investeringer i 2020 er en slik gjennomgang. Stortinget har også etterspurt tall på
omstillingskostnader, direktørlønninger og konsulentbruk i jernbanesektoren. Svarene tilsier at
den uttalte målsettingen om en mer effektiv og kvalitativt bedre jernbane til en lavere pris, var
et løfte Solberg-regjeringene ikke har klart å holde.

Omstillingskostnader i NSB
Endringene jernbanereformen førte med seg har fått økonomiske konsekvenser for tidligere
NSB, og dermed for staten. Samferdselsdepartementet, som var NSBs eier, tok ikke ut utbytte
fra NSB i oppsplittelsesåret 2016. Dette til tross for godt driftsresultat.
«Driftsresultatet for persontogvirksomheten ble på 636 MNOK (1 208 MNOK), en reduksjon på 572
MNOK fra fjoråret». Dette skriver NSB konsernet i styrets beretning for 2016. De skriver videre
at antall reiser lå på cirka samme nivå for de to årene, henholdsvis 72,3 millioner reisende i
2016 og 72,4 millioner 2015. NSB-styret forklarer at nedgangen i inntekter innen persontog
fra 2015 til 2016 kan forklares med «omstillingskostnader knyttet til jernbanereformen samt
engangseffekt knyttet til pensjonskostnader.»65
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Allerede på dette tidspunktet hadde altså staten tapt over en halv milliard kroner på
jernbanereformen i form av omstillingskostnader som NSB måtte ut med bare i 2016 for å
klargjøre selskapet for den igangsatte reformen (se faktaboks «Knalltall for NSB» på side 14).
Det blir derfor ikke riktig å si at summen for Sørlandsbanen reduseres fra årlige 490 millioner,
som NSB estimerte at de driftet for (4,9 milliarder på 10 år), til 1,5 milliarder over ti år som
Go-Ahead Norge vant anbudet med.66 Dette er kun driftskostnaden for persontog, og således
kun en del av regnestykket framfor en helhetlig vurdering av kostnadene.
Likevel var det med denne fortellingen Solberg-regjeringene solgte ideen om et for dyrt NSB,
og startet dermed prosessene med å splitte opp forvaltningen av jernbanen, samt klargjøre for
anbud på NSBs persontogruter.

Riksrevisjonens undersøkelse av Bane NOR
Riksrevisjonen undersøkelse av Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer ble offentliggjort
i 2020.67 Rapporten ble behandlet av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité.68
Riksrevisjonen skrev at målene med bevilgningene til drift, vedlikehold og investeringer i
jernbaneinfrastrukturen er å bidra til en driftsstabil jernbane og å gjennomføre
investeringsprosjektene innenfor kostnadsrammene. Deres undersøkelse viser at:
1. Driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er forbedret etter at Bane NOR ble etablert.
2. Bane NOR har fått bedre oversikt over infrastrukturen, men har fortsatt ikke et system
som er godt nok til å måle produktiviteten i driften og vedlikeholdet av jernbanenettet.
3. Bane NOR har ikke god nok kontroll med kostnadene i store investeringsprosjekter.
4. Samferdselsdepartementet har fått for lite styringsinformasjon til å følge opp
effektiviteten i Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen.
Opposisjonen ved Ap, Sp og SV, skrev i innstillingen at rapporten viser at økningen i
bevilgningene ikke har ført til at målene for driftsstabilitet blir nådd, verken før eller etter at
Bane NOR ble oppretta. Dermed er forutsetningene for jernbanereformen, om at opprettelsen
av Bane NOR skulle gi bedre effektivitet og mer formålstjenlig ressursbruk i sektoren, ikke er
gjennomført. Opposisjon skrev at det er kritikkverdig at Bane NOR ennå ikke har et godt nok
system for å måle produktiviteten, ikke har god nok kontroll med kostnadene i store
investeringer, og at Samferdselsdepartementet har for lite styringsinformasjon til å følge opp
effektiviteten. Opposisjonen kritiserte også at tallene som ble lagt til grunn for å vurdere om
gevinstrealiseringsplanen er oppfylt var høyst mangelfulle. Flere av prosjektene med store
kostnadssprekker var holdt utenfor.
Aftenposten omtalte Riksrevisjonens rapport under overskriften: «Jernbanereformen får kritikk
fra Riksrevisjonen: Har ikke ført til et bedre tilbud for togpassasjerene». Avisen skrev at i praksis er
også Riksrevisjonens rapport «en kritikk av den store endringen der norsk jernbane ble delt opp i flere
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selskaper. Jernbaneverket ble til Bane Nor, Jernbanedirektoratet skulle bli den nye store sjefen, og Norske
tog skulle ta over alle togsettene. Det store målet var at tog, skinner og signalsystemer skulle bli mer til
å stole på. Men det har ikke skjedd. Hvor mange tog som kjører uten forsinkelser, hvor mange som er i
rute, og hvordan det står til med kvaliteten på infrastrukturen, samles i begrepet «driftsstabilitet». Og
her har det ikke blitt noen bedring mellom 2017 og 2019.»
Avisen viste også til at kontrollen i store prosjekter ikke har blitt bedre etter at Jernbaneverket
ble til Bane NOR, at Bane NOR har et mål om å redusere utbyggingskostnadene med 9 milliarder
kroner innen 2029, men at prognosene viser at utgiftene heller vil øke med 9 milliarder kroner.
Samferdselsdepartementet får for lite informasjon om hva pengene går til. Her gjør
departementet selv en for dårlig jobb, konkluderte avisen.
Offentligheten og de folkevalgte vet altså at mye har blitt dyrere. Men fordi mye også har blitt
mer uoversiktlig, er det vanskelig å få grep om det fullstendige kostnadsbildet. Det er også et
demokratisk problem at det vedtas såkalte gevinstrealiseringsplaner, og at Stortinget ikke gis det
fullstendige bildet når det rapporteres om måloppnåelsen i disse. Spørsmålet blir da om slike
planer i det hele tatt har noen verdi.
Riksrevisjonen skrev i sin rapport at: «departementets gevinstrealiseringsplan for jernbanereformen
(er) etter vår vurdering ikke en reell oversikt over gevinstene ved jernbanereformen for
investeringsprosjekter når det bare er den ene investeringsprosjektet med gevinster som tas med i Bane
NORs og departementets gevinstberegning».
Kostnader konsulenttjenester
I forbindelse med arbeider med statsbudsjettet i 2021 spurte Senterpartiet Samferdselsdepartementet om konsulentbruken i jernbanesektoren fra 2013 og frem til 2020.69
Departementet svarte at Bane Nor SF, Norske Tog AS, Entur AS, Vygruppen AS, Mantena AS
og Jernbanedirektoratet siden 2013 hadde
brukt omkring 3,3 milliarder på
konsulenttjenester.70
Senterpartiets
parlamentariske leder Marit Arnstad ble
intervjuet av Aftenposten om tallene, og viste
til
at
en
betydelig
andel
av
konsulentkostnadene var påløpt som direkte
konsekvens av regjeringens jernbanereform.
Arnstad mente de store konsulentkjøpene
viste kostnadene ved omorganisering og
konkurranseutsetting. Noe konsulentbruk
vil det være i staten, men det store omfanget
i jernbanesektoren er kraftig kritisert. Som
eksempel på denne kritikken trakk Arnstad
frem at Entur hadde brukt vel 600 millioner Figur 19: Konsulentbruk, sakset fra Aftenposten:
for å utvikle salgs- og billettløsninger. Hun https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/lEE0ke/Jernbanereform-gaeksplosjon-i-bruk-av-konsulenter
understreket at det er solgt billetter i Norge
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før Entur ble opprettet. Hun sa også at når det gjelder de andre selskapene, så finnes de fremste
ekspertene på drift og investering i jernbane i disse selskapene selv.
Direktørlønninger

I tillegg til omstillingskostnader og konsulentbruk, har de nye selskapene ført til en betydelig
økning i administrasjon innen jernbanesektoren. Lønnsnivået til direktørene på jernbanen etter
reformen har skutt i været. Som Solberg-regjeringenes egne samferdselsministre har måttet
vedgå er lønnsfesten vanskelig å forsvare, og det har også vært skadelig for jernbanens
omdømme.71
Vy-gruppens konserndirektør fra 2011, Geir
Isaksen, valgte å fratre sin stilling i 2020 og ble
etterfulgt av Gro Bakstad, som kom fra en
direktørstilling i Posten Norge AS. Isaksens lønn
var den høyeste på jernbanen og nær det dobbelte
av hva andre direktører har hatt. I 2019 var
Isaksens lønn på 5,2 millioner, inkludert en
omdiskutert bonusordning. Av dette var
grunnlønnen på 4 millioner.
Isaksen selv forsvarte lønnsnivået sitt med at
dette var en forutsetning for at han skulle ta på
seg stillingen i og med at han kom fra et
børsnotert privat aksjeselskap og at lønnen
dermed måtte være konkurransedyktig.72
Toppåret for Isaksens lønn var derimot året før,
i 2018, da han fikk 6,2 millioner, hvorav 1,3
millioner var bonuser.

Figur 20: Faksimile, Fri Fagbevegelse juni 2020:
https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/fortsatt-fett-a-vare-jernbanesjef-dettetjener-toppene-i-jernbanen-6.158.714050.46cca5fce1

Da Gro Bakstad avløste Isaksen ble hennes lønn satt til 3,7 millioner kroner. I tillegg fikk hun
en bonusordning som kan gi en utbetaling på opptil fem månedslønninger pluss en årlig
lønnskompensasjon på 330.000 «for bortfall av pensjon fra tidligere arbeidsgiver».73 Samlet
tilsvarer dette opptil 5.5 millioner kroner. Dette er et lønnsnivå som gjenspeiler stillingens
ansvar og omfang, uttalte Elin Myrmel-Johansen, direktør for kommunikasjon og
samfunnskontakt i Vygruppen til Dagsavisen.74
Vy-direktørens lønn skapte diskusjon på Stortinget. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stilte
kritiske spørsmål til daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide, som uttalte at han
forventet moderasjon.75
I forbindelse med annonseringen av sin avgang i november 2019 uttalte Isaksen selv at han
skulle fungere i en rådgiverstilling etter sin direktør-avgang, men at stillingen på det tidspunktet
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enda ikke var fylt med innhold. Lønnen var derimot satt til 80% av hans konsernlederlønn.
Dette utgjør en lønnskostnad på rundt 3 millioner kroner for Vygruppen AS.76
Til sammenligning har statsministeren en lønn på 1,7 millioner kroner og samferdselsministeren
1,4 millioner kroner. I resten av direktørsjiktet på jernbanen er lønnen også betydelig, selv om
det ikke ligger på Vys konsernledernivå.
Kostnadene i Bane NOR SF
Til tross for lønnsfesten i direktørsjiktet i den
nye jernbaneforvaltningen, startet Bane NOR
driften sin med å skulle spare inn 500 millioner
etter oppløsningen av Jernbaneverket (se boks).
Samtidig brukte Jernbaneverket 545.000 kroner
på prosessen med å finne navn og logo til
statsforetaket SF (Bane NOR). Navnebytte og
omprofilering i Bane NOR og Jernbanedirektoratet kom til sammen på 37,5 millioner
kroner.77
Bane NOR’s direktør Gorm Frimannslund, kom
godt ut av det, kuttene til tross. Han fikk en lønn
på nær 2,8 millioner kroner. Det var 1,2
millioner kroner mer enn hva Elisabeth Enger
hadde da hun ledet Jernbaneverket.78
Til tross for at Bane NOR måtte bruke
sparekniven i 2017, ble det kjent to år etterpå, i
november 2019, at statsforetaket hadde brukt
54 millioner på «merkevarebygging».
Avisen Kampanje kunne skrive at firmaet
Creuna vant konkurransen om å drive
merkevare- og designarbeid for Bane Nor i
årene fremover: «De får dermed oppgaven med å
lage en merkevarestrategi for Bane Nor, en ny
merkevareplattform, utvikle kommunikasjonskonsept, være rådgiver for Bane Nor i forvaltning og
videreutvikling av merkevare-praksis og levere
grafiske designtjenester. Avtalen om designtjenester
har en ramme på 33 millioner kroner i en
seksårsperiode. Det er i tillegg satt av 21 millioner
kroner til merkevaretjenester i samme periode».79
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Dette i et marked hvor de selv er eneste aktør og staten eneste kunde (selger av tjenester).
Dette skapte store protester hos opposisjonspartiene på Stortinget. Senterpartiets finanspolitiske
talsperson Sigbjørn Gjelsvik uttalte i samme avisartikkel at det «er rett og slett et utslag av en
ukultur i staten der en har lagt seg til en holdning om at ulike enheter innenfor staten, i dette tilfellet
Bane Nor, skal ha en egen merkevarestrategi og kommunisere det ut. - Selvsagt skal man informere om
aktiviteten sin, men å bygge en merkevare, det er jåleri og en sløsing med skattebetalernes penger.»
Gjelsvik kritiserte også Vy for å ha brukt flere hundre millioner på sin navneendring. Sverre
Myrli (Ap) sa i samme avisartikkel at dette er en vanvittig pengebruk.
Har staten spart penger på å anbudsutsette persontogene?
Forkjemperne for jernbanereformen argumenterer med hvor mye penger staten vil spare på å
anbudsutsette persontrafikken på jernbanen. De bruker gjerne anbudet på Bergensbanen som et
eksempel. Da Jernbanedirektoratet kunngjorde at kontrakten om å drifte trafikkpakke 3 gikk til
Vy Tog AS, uttalte daværende samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding:
«- Denne trafikkpakka er i tillegg historisk fordi togselskapet skal betale staten i staden for at staten
betaler for at togselskapa skal køyre. Dette viser at jernbanereformen med konkuranseutsetting har vore
nødvendig, rett og gir gode resultat. Vi frigjer om lag 12 milliardar kroner som tidligare har vore
subsidiar av togdrift, men som vi no kan investere i ny infrastruktur.»80
Det Dale trakk frem, var ikke hele bildet. Det
ble ikke nevnt at Bergensbanen (dagtogene)
hadde gått med overskudd i årevis, penger som
gikk tilbake til statskassa hvert eneste år.
Dagtogene hadde heller ikke vært subsidiert,
men blitt drevet kommersielt av NSB/Vy.
Summene Vy har tilbakeført til staten strekker
seg fra rundt hundre millioner til 1,2 milliarder
hvert år siden 2015, penger som går til
anbudsvinnerne.
Bergensbanen ble altså av Solberg-regjeringene trukket frem som et eksempel på at
jernbanereformen var vellykket. Dette var også den eneste anbudspakken som staten får penger
tilbake for, fordi staten eier togselskapet Vy. På de strekningene som drives av andre selskap
enn VY, vil selvsagt overskuddene tilfalle selskapenes eiere. Når drift av norske
jernbanestrekninger settes ut til for eksempel Go Ahead og SJ, sitter fortsatt staten igjen med
risikoen, men har gitt fra seg fortjenesten (les om nettokontrakter i del 4, side 36). Om noen
av anbudsselskapene skulle feile i sin oppfyllelse av kontraktene, for eksempel gå konkurs, er
det staten som må inn med midler for å sikre driften.
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I april 2022 ble det også kjent at selskapene som vant de tre konkurransene Solberg-regjeringene
arrangerte for persontogtrafikken, nå krevde bedre betingelser fra staten enn det de hadde
oppnådd i de opprinnelige kontraktene.81 Bakgrunnen for kravet var endrede reisevaner og svikt
i passasjertallene i forbindelse med koronapandemien.
Dette er et eksempel på at kommersiell togdrift krever fortjeneste for at selskapene skal finne
det lønnsomt å drive, mens risikoen ligger på staten og kostnadene for markedsrettingen til slutt
faller på fellesskapet, enten over skatteseddelen eller i form av økte billettpriser og redusert
tilbud til passasjerene.

Kvalitet for innbyggerne
Konkurranseutsetting av jernbanestrekninger har medført økte billettpriser.
Billettpriser
Det viste seg rimelig raskt etter Go-Aheads oppstart på Sørlandsbanen at billettprisene steg.
Spesielt gjaldt dette miniprisbillettene, som økte fra 199 kr til 269 kr hver vei. I tillegg viste det
seg at man må kjøpe to separate billetter for å reise lengre enn hva Go-Ahead trafikkerer. Skal
man eksempelvis fra Kristiansand til Drammen vil miniprisbilletten bli 269 kr siden man kan
reise med selskapet hele strekningen. Skal man derimot passere Oslo S, eller fortsette retning
Vestfoldbanen eller Bergensbanen som trafikkeres av et annet selskap måtte, man kjøpe billett i
begge selskapene, eksempel;
• Stavanger – Moss: 269 kr Stavanger – Oslo S (Go-Ahead) og lokaltogtakst Oslo S –
Moss (Vy).
•

Vennesla – Dombås: 269 kr Vennesla – Oslo S (Go-Ahead) og 249 kr (tidligere 199
kr med VY) Oslo S – Dombås SJ.

Dette er stikk i strid med hva som ble sagt og lovet fra Samferdselsdepartementet på forhånd.
Go-Ahead kaller det «prisjusteringer» og de ble innført fra første dag.
Entur er etablert for å gjennomføre en såkalt sømløs reise hvor billettene skal kunne kjøpes i
én app og gjelde for hele strekningen. Go-Ahead hadde ikke egne nettsider eller app for
billettkjøp ved oppstart, og måtte selge billetter utelukkende gjennom tredjepart.
Økte billettpriser har vist seg å bli et gjentagende tema ettersom trafikkpakkene har rullet ut,
og flere selskaper har etablert seg. Billettprisene baseres på såkalt dynamisk prising, som øker
prisen etter etterspørsel. Dette er det samme systemet som benyttes i flybransjen. Man kan få
kjøpt en rimelig billett, men da må man kjøpe billetten lang tid i forveien, eller på en avgang
som ikke er så populær. På avganger med mange reisende kan man risikere at billettene blir
kostbare om man ikke har kjøpt på forhånd. I media har det vært en del debatt om billettprisene,
og vi har eksempler fra sommeren 2021 at en familie på fire måtte betale 3.196 kroner tur/retur
Tynset – Hamar.82
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Allerede i januar 2020 kunne man lese sinte debattinnlegg i avisene fra frustrerte skribenter
som kunne fortelle om økning i billettprisen på mange hundre kroner.83
Stoppmønster
Før anbudsvinnernes drift på persontogstrekningene var i gang, ble det gitt politiske løfter om
at stoppmønsteret skulle bli uforandret etter anbudsutsettelsene. Likevel uttalte Go-Ahead raskt
etter overtakelsen at de vurderer å legge ned Lunder stasjon som stoppested.
Det er lite hensiktsmessig både for samfunnet og togdriften å kontraktsfeste et fastlåst
stoppmønster 10 år frem i tid. Avtaletekstene gir noen åpninger for at stoppmønsteret kan
endres. Jernbanedirektoratet forklarte åpningen for endring i stoppmønster slik til NRK: «For
endringer som påvirker stoppmønsteret er det stilt særskilte krav i trafikkavtalen. Det er en forutsetning
at eventuelle endringer i stoppmønster skjer i dialog med fylkeskommunen og at den godkjennes av
Jernbanedirektoratet».84
De folkevalgte har altså lagt til direktoratet å godkjenne endringer i stoppesteder. Problemet i
et markedssystem er at direktoratet ikke bare er satt til å tjene folkevalgte organ og
samfunnsinteresser, men også skal forhandle om prisene med aktørene i markedet. I tillegg har
innføringen av fakturering for stasjonsbruk mellom Bane NOR og togoperatørene lagt flere
økonomiske incentiver for togselskapene til å kutte stasjonsbruk (se side 48, Faktureringsregime
for ordinære driftstjenester). Stoppmønster kan påvirke lønnsomheten til selskapene. En streng
praksis kan med andre ord komme til å koste det offentlige i forhandlinger med aktørene.
Direktoratet vil måtte foreta en avveining imellom markedshensyn og samfunnshensyn.
Stoppmønster påvirker om jernbanen ivaretar sitt samfunnsoppdrag og sikrer et godt tilbud til
innbyggerne langs togstrekningene. Kommersielle selskap som skal kjøre tog for å tjene penger
vil prøve å bruke mulighetene i kontraktene slik de mener det best tjener deres mål for driften.
Deres mål for driften er å oppnå størst mulig lønnsomhet for eierne, og dette målet kan vise seg
å stå i motsetning både til samfunnshensyn, passasjerbehov og politiske signaler. Hovedproblemet med konkurranseutsetting blir dermed at markedshensyn fort kan gå foran
samfunnshensyn, og at det som burde vært politiske demokratiske prosesser avkortes av
kontrakter og en praksis med direktoratstyring og folkevalgte på en armlengdes avstand.
Go-Ahead selv oppga at de ville spare reisetid på strekningen ved å endre stoppmønster. En slik
endring vil gi redusert kvalitet på togtilbudet for passasjerene som bruker de berørte stasjonene.
Beslutninger om endringer i stoppmønster burde derfor være del av en demokratisk prosess, og
ta et helhetlig samfunnshensyn som dreier seg om mer enn reisetid og selskapenes økonomi.
Go-Ahead har også i høringssvar til berørte fylkeskommuner og Jernbanedirektoratet ønsket å
lansere det de kaller et «ekspresstog» mellom Kristiansand og Oslo som skal ha kortere reisetid
enn det eksisterende rutetoget. Dette går på bekostning av en rekke stasjonsstopp på
strekningen: Vegårshei, Gjerstad, Neslandsvatn, Drangedal og Lunde. Videre har selskapet
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foreslått en lignende plan for strekningen Kristiansand – Stavanger. Dette forslaget vil sløyfe
stasjonsstopp på Nodeland, Audnedal, Snartemo og Gyland.85
Problemet er ikke at selskapet ønsker å kjøre ekspresstog, i tillegg til det eksisterende
rutetilbudet, men faren for at dette over tid kan gå fra et supplement til en ren erstatning. Eller
at det nye tilbudet kan fortrenge andre tilbud på strekningen, gitt at sporene ikke blir flere. Et
selskap som driver for fortjeneste, vil selvsagt kjøre det togtilbudet som til enhver tid er mest
lønnsomt. Derfor er det stort behov for helhetstenkning, politisk debatt og demokratiske
prosesser knyttet til hva som er det mest samfunnstjenlige togtilbudet innenfor de ressursene
fellesskapet til enhver tid er villig til å bruke på tog.
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Avslutning: Hva nå for jernbanen?
Hverdagen på den norske jernbanen er i dag svært kaotisk. Det er 11 selskaper man må forholde
seg til for en reise med tog fra Bodø til Stavanger, og når kongevognen skal driftsettes må et
tosifret antall selskaper involveres. Det er også dyrt å velge tog. Ofte ser man en dobling av
prisen sammenlignet med fly, og for alle som skal reise gjennom ulike trafikkpakker og dermed
reise med ulike selskaper må doble billetter kjøpes. Det er mangel på sovevogner - eller nattog.
Gods på bane er i ferd med å bli priset ut av konkurransen mot vei og fly på grunn av stor
avgiftsbelastning.
Ved trafikkstans skylder aktørene på hverandre mens passasjerer og godstrafikk lider. Det er
ikke konduktøren i Vy eller SJ sitt ansvar at Enturs billettmaskin ikke skriver ut billett, det er
heller ikke konduktørens plikt å ta med seg passasjerer «gratis» på toget om de ikke kan
dokumentere at billetten ble kjøpt. Systemet er splittet opp i så små fragmenter at eierskapet til
billetteringen ikke står i juridisk forbindelse med fremføringen av transportmiddelet. Mens
togpersonalet må møte frustrerte kunder uten mulighet til å bistå, er antall direktører
mangedoblet siden 2015 og de hever sine høye lønninger nærmest uavhengig av tjenestene som
leveres.
Det meste av dette er resultat av at man har fragmentert tidlige sammensatte ansvarsområder
og gjort dem til selvstendige inntjeningsenheter med mål om å markedstilpasse jernbanen.
Solberg-regjeringenes tre samferdselsministere stod ved at deres politikk ville levere bedre og
billigere jernbane til samfunnet. Selv om det ikke er gjennomført evaluering av deres reform, så
er det vanskelig å argumentere for at jernbanen i dag fremstår som et foretrukket
transportmiddel for gods- og persontrafikk som leverer god samfunnsøkonomisk effektivitet.
Det er hverken blitt billigere eller bedre.
Jernbanepolitikken må ta utgangspunkt i hvordan vi ønsker at jernbanen skal fungere og for
hvilke formål. Hvis jernbanen skal være et effektivt kommunikasjonsmiddel som skal tjene
folkets og næringslivets behov for transport av mennesker og gods over store avstander og/eller
i store kvantum med minst mulig klima- og ressursavtrykk, så må dette samfunnsoppdraget
settes i sentrum.
Solberg-regjeringenes jernbanepolitikk hadde et annet utgangspunkt. De satte
markedsideologiens ideer om konkurranse over jernbanens egenart og spesielle
samfunnsoppdrag. Jernbanesektoren kan ikke sammenlignes med luftfart, sjøfart eller
veitransport på grunn av sine fysiske begrensinger. Skinnene går dit de går og infrastrukturen
legger klare begrensninger på trafikken. Likevel er det disse andre transportformene som
jernbanen konkurrerer mot. Skal jernbanen kunne vinne fram som foretrukket transportmiddel
for gods og persontrafikk, må man ta sektorens egenart på alvor.
I resten av Europa har Storbritannia gått lengst i å innføre markedsmodellen på jernbanen. Dette
har ikke vært vellykket. Konkurransen har ført til svak sikkerhetskultur og manglende
investeringer. Storbritannia har måttet starte en renasjonaliseringsprosess hvor staten tar tilbake
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anbudsutsatte strekninger for å drifte dem selv. Vi ser også en økende motstand mot
markedsløsninger i andre europeiske land etter hvert som erfaringene tårner seg opp. Likevel
holder EU fast i at markedsideologien er den beste løsningen for jernbanen i hele EØS-området.
Argumentene er at Europa må være samkjørt for at transport over landegrensene skal fungere.
Men det er infrastruktur og samarbeid som er det største hinderet for dette, ikke manglende
konkurranse.
Jernbanen i Norge har tradisjonelt vært drevet med transparente løsninger og klare ordrelinjer.
Kapasiteten har vært utnyttet effektivt gjennom få aktører med fleksibel bruk av materiell og
personell, tydelige bestillingslinjer, klar ansvarsplassering og en sterk sikkerhetskultur. Norsk
jernbane har hatt få ulykker. Punktligheten har vært god i perioder der infrastrukturen har stått
i forhold til kapasitetsbehovet. De siste tiårene har imidlertid kapasitetsbehovet økt betraktelig,
og investeringene i vedlikehold og utbygging av infrastrukturen har ikke stått i forhold til dette
eller enda fått sin virkning. Dette er resultat av politiske valg og bevilgninger.
Målet må være å utnytte jernbanens fordeler. Da kan ikke en markedsideologi som ikke ser
forskjell på ulike sektorer og ulike transportformer, være førende.

Støre-regjeringens jernbanepolitikk og mulighetene for å bygge en bedre jernbane.
Etter Stortingsvalget høsten 2021 der Solberg-regjeringen mistet sitt flertall, er det nå
Hurdalserklæringen som ligger til grunn for norsk jernbanepolitikk. I den skriver Støreregjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet at:
«Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting,
oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av
jernbanestrekninger i Norge. Regjeringen vil gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en
mer helhetlig og oversiktlig organisering. Jernbanens konkurransekraft på godstransport må styrkes.»
Dette er positive toner fra regjeringen med tanke på å sette jernbanens samfunnsoppdrag over
markedsideologien. Samtidig ser vi per mai 2022 at regjeringen allerede bryter sin vedtatte
politikk.
Støre-regjeringen viderefører Solberg-regjeringenes trafikkpakke 4 og 5 som deler
persontogtrafikken på Østlandet. Istedenfor åpne anbud skal Jernbanedirektoratet forhandle
med Vy og Flytoget. Dette innebærer en konkurranse mellom to statlig eide togselskap, og en
ytterligere oppsplitting av persontogtrafikken.86 Dette er ikke ett skritt mot en mer helhetlig og
oversiktlig jernbane, men heller tvert imot.
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Regjeringen har også åpnet for reforhandling av anbudskontraktene etter klager om økonomisk
underskudd hos togselskapene. De hevder det er passasjersvikt grunnet pandemien.87 Samtidig
sier SJ at deres (urealistiske?) høye ambisjoner om passasjervekst som lå til grunn for at de vant
anbudet trues av konkurranse fra ekspressbuss og at billetteringssystemet i Entur favoriserer
Vy.88 Dette er et eksempel på prispressing fra selskapene der de «truer» staten med å slå seg
konkurs eller avbryte avtalene dersom det ikke er økonomisk lønnsomt. Det gjenstår å se om,
og hvor langt, regjeringen lar seg presse. I uttalelser så langt ser det ut til at de i stor grad lar
selskapene styre premissene for forhandlingene, fremfor å fastholde at dersom selskapene har
hatt urimelige antakelser om passasjervekst så er det en risiko som må falle på selskapet.
Vi har heller ikke sett noe til Hurdalserklæringens lovnader om å «Så raskt som mulig gå i dialog
med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i fjerde jernbanepakke».
Det er i dag tre hovedveier for å endre jernbanepolitikken når Norge er tilsluttet EUs direktiver:
• Regjeringen kan be EU om unntak fra det konkrete direktivet og få aksept for det av et
enstemmig Europaråd.
• Regjeringen kan håpe på (og eventuelt forsøke å bidra til) at politikken i EU endres.
• Norge melder seg ut av EØS og er dermed ikke underlagt EUs regler.
De siste 40 årene har markedsideologien vært rådende i EU som i de fleste vestlige land. Etter
hvert som konsekvensene blir tydeligere, øker også kritikken. Enkelte politiske bevegelser i
Europa, som det franske venstrepartiet La France Insoumise, har lansert et fjerde alternativ for
politikkområder der EU-direktiv bryter med deres politikk, nemlig nasjonal sivil ulydighet. De
mener at et land må føre sin politikk uavhengig av hvorvidt den måtte bryte med EUs regelverk.
Dette er et eksempel på hvilken reaksjoner EUs politikk har skapt ute i Europa, og at retningen
EU velger er omstridt.
Dagens jernbanepolitikk i EU og jernbanevirkeligheten i Norge etter Solberg-regjeringenes
herjinger legger store hindringer i veien for Støre-regjeringens uttalte ambisjoner om å endre
den politiske jernbanekursen bort fra markedsideologien. Sannsynligheten er også stor for at en
ny politikk vil møte motstand fra et byråkrati som gjennom tiår har blitt instruert i å rette fokus
mot markedsbaserte løsninger. I tillegg har direktørsjiktet på jernbanen og selskapene som nå
er sluppet inn i sektoren klare egeninteresser i at dagens system opprettholdes. Det vil derfor
ikke mangle på motstand. Kanskje er det denne motstanden vi allerede ser konturene av når
Støre-regjeringen ser ut til å videreføre store deler av Solberg-regjeringenes jernbanepolitikk
fremfor å ta tak i den nye kursen de varslet i Hurdals-erklæringen.
Dersom denne motstanden skal overvinnes, trengs det sterke motkrefter. Disse må bygges med
solid kunnskap om problemstillingene på jernbanen. Denne rapporten er skrevet i et forsøk på
å belyse de sidene ved prosessene som har skapt et system som gir et dårligere sluttprodukt for
samfunnet, befolkningen, næringslivet, miljøet og de ansatte. Den har forsøkt å belyse de sidene
av jernbanereformen som ikke har vært godt synlige for folk flest og aktivt gjemt unna av
Solberg-regjeringene.
64

De ansattes organisasjoner på jernbanen; Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk
Jernbaneforbuds holdning til jernbanepakke IV og jernbanereformen er at ingen av delene bidrar
positivt i utviklingen av transport og kommunikasjon. Forbundene mener at jernbanens beste
utvikling begynner med å reversere både jernbanepakke IV og jernbanereformen. Sammen med
brukerne, da både passasjerer og selskaper med behov for frakt av gods, er det de ansatte som
kjenner behovene på jernbanen. Deres kritikk og kunnskap må bli tillagt avgjørende vekt i
utformingen av en ny jernbanepolitikk.
Jernbanen, som alle andre deler av offentlig sektor, har i flere tiår blitt gradvis mer tilpasset
markedsideologien. Konsekvensene denne fragmenteringen har for sektorenes mulighet til å løse
sine helhetlige samfunnsoppdrag blir stadig mer tydelige. Vi håper denne rapporten er et bidrag
til en jernbanedebatt som tar utgangspunkt i virkeligheten og hverdagen i sektoren, ikke
virkelighetsfjerne markedsteorier der stadig økt konkurranse skal løse alle problemer og der de
ulike sektorenes egenart og særegne samfunnsoppdrag forsvinner i bakgrunnen. Det må bli et
seriøst søkelys på gods på bane, utnytte jernbanens miljøfordeler, prioritere offentlig drift av
godsterminaler sånn at gods på bane får den beste forutsetningen for å bli både en miljøvinner
og en reell konkurranse til vei- og flytransporten.
Jernbanen er vårt felles eie. Det er den norske stat som eier den, og dermed folket. Det er folkets
skattepenger som finansierer den, og da ligger det også et ansvar hos politikerne til å forvalte
våre felles ressurser på en best mulig måte. Norge trenger en jernbane som er pålitelig og sikker,
og som på en fremtidsrettet måte ivaretar miljøet, økonomien og kommunikasjonen.
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Vedlegg
Vedlegg I: Kronologisk sentrale endringer på norsk jernbane 1991-2022
[EUs jernbanepolitikk står markert med fet skrifttype]
1883; Norges Statsbaner NSB etableres 1.mars, opphører 30. november 1996

(…)
*1991; EUs første jernbanedirektiv vedtas i EU 29. juli
1992; NSB Gardermobanen AS ble etablert 24. november opphører 31. des 2000
1992; Baneservice ble etablert ved at byggherre- og entreprenørfunksjonene ble skilt ut fra
Norges Statsbaner
1994; Gardermobanen byggestart, 1994 – 1999

(…)
1996; EUs første jernbanedirektiv implementeres i norsk rett
1996; Statens Jernbanetilsyn etableres 1. oktober
1996; MTAS opprettes (malmtrafikken Narvik-Kiruna etableres som selskap og tas ut av NSB)
1996; NSB BA (særlovselskap) etableres 1. desember
1996; Jernbaneverket (JBV) ble skilt ut av NSB, etablert 1.des 1996 – opphørt 31.des 2016. tar
med seg blant annet Baneservice som selvstendig forretningsdel (ble etabler i 1992 da
byggherre- og entreprenørfunksjonene ble skilt ut av NSB)
1997; GM Gruppen får konsesjon for kjøring på det norske jernbanenettet. Mister konsesjon
da en revisjon i november 2003 trakk Statens jernbanetilsyn tilbake tillatelsen til å drive
trafikkvirksomhet, blant annet på grunn av mangelfull dokumentstyring.
1997; NSB vinner første anbud på vedlikehold av NSB Gardermobanen AS (senere Flytoget)
(ref. NJF) sikrer drift i Lodalen
1998; Flomsbanen fra 1. mars er Flom Utvikling ansvarlig for persontrafikken, med NSB som
operatør.
1998; Trafikkstart Gardermobanen 8. oktober (utenom Romeriksporten, denne åpnet 22.
august-99)
1998; Eiendomsutvikling AS etableres 18. desember (NSB eiendom fra 1. januar 2001)
2000; Linx 12. mai starter persontogtrafikksamarbeidet mellom Sveriges storbyer og Norge
(rekruttert fra NSB og SJ)
2001; Jernbanepakke I
2001; Flytoget AS etableres, datterselskap av NSB 1. januar
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2001; Infrastrukturen overføres fra NSB Gardermobanen AS til Jernbaneverket 1.januar
2001; Ofotbanen (OBAS) etableres i mars. Kjører gods og persontog. Konkurs i 2008.
2001; NSB avslutter nattogkjøringen mellom Oslo og Malmø (siste NSB-nattog ut av landet)
2001; CargoNet ble etablert 28. juni som eget godsselskap, datterselskap av NSB – base NSB
Gods (tidligere godsdivisjonen i NSB, etablert tilbake i 1989) operativt fra 1.januar 2002
2001; NSB Trafikkservice etableres 29. juni (renhold)
2001; Ofotbanen (OBAS) Norges første private persontogselskap etableres (persontrafikk
Narvik Kiruna fra 15. juni 2003. drev også med godstrafikk i hele landet frem til konkurs i 2008
– morselskapet 2010)
2001; Mantena etableres 7. desember, tidligere verkstedenheten til NSB
2002; Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB), jernbanen ble implementert i
kommisjonens undersøkelsesområde. (Statens Havarikommisjon pr. 2020)
2002; Mantena blir skilt ut fra NSB som eget datterselskap 1. desember
2003; Åpnet for fri konkurranse på grenseoverskridende godstrafikk (ref. CN)
2003; Flytoget AS selges til Samferdselsdepartementet fra NSB og etableres som eget
statsaksjeselskap 1. januar
2003; Raumabanen AS etableres 15. mai. Godstogselskap. Bytter navn til Onrail AS i 2020.
2003; RYTEC etebleres. ET konsulentselskap innen jernbane som etter hvert skal drive med
blant annet godkjenninger og sikkerhetskursing på jernbanen
2003; Brattsbergbanen legges ut på anbud (første i Norge), NSB «får» strekningen etter at
franske Connex tilbud blir avvist (ref. NJF historie)
2004; Flytoget AS underlegges Nærings- og handelsdepartementet
2004; Hector Rail AB etableres 8. juni 2004. Godstogselskap.
2004; Linx legges ned grunnet lite lønnsomhet. Store underskudd.
2005; NSB forlenger Oslo-Halden til Gøteborg fra 5. januar som en konsekvens av Linx’
avvikling
2005; Gjøvikbanen ble lagt ut på anbud (Bondevik II)
2005; NSB Anbud etableres 28 januar (Gjøvikbanen AS fra 2008 datter av NSB)
2005; NSB Anbud (datterselskap av NSB) tildeles anbudet på gjøvikbanen 30. mai (start 11.
juni 06)
2005; SJ lanserer «Y-modellen»; nattog Oslo – Stockholm – Malmø via Gøteborg (lagt ned
2010)
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2005; Norsk jernbaneskole ble opprettet og underlagt Jernbaneverket – generell opplæring
ble flyttet fra NSB for å sikre en operatøruavhengig og nøytral utdanning innen
jernbanefagene (utenom konduktøropplæring, den er selskaps-spesifikk), senere overført til
Jernbanedirektoratet
2005; Baneservice etableres som statsaksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eier
2005; Grenland Rail etableres 14. september, kjører arbeidstog for JBV – Skien, Drammen –
Lillestrøm. Kjører en del for andre selskaper uten lisens.
2006; NSB Eiendom fusjoneres med Rom Eiendom 1. juni
2006; Anbudet på Gjøvikbanen iverksettes 11. juni med overdratt personell og materiell fra
NSB
*2007; Jernbanepakke II (jernbanepakke III vedtas samme år i juni EU med virkning fra 2009)
2007; Åpnet for generell konkurranse på innenlands godstrafikk (ref. CN)
2007; Hector Rail starter tømmertransport 6. januar (etablert i Sverige 2004)
2007; Petersson Rail AB etablerte seg 2. juli – tømmer- og flistransport for emballasje, ble
datterselskap underlagt Nordic Rail AS i 2011 – konkurs 2012
2007; SJ starter persontogtrafikkering Stockholm – Oslo (ikke vært driftet siden Linx 2004)
2007; Peterson Rail AB iverksetter driften.
2008; Ofotbanen AS taper anbud på persontrafikken Narvik – Kiruna til SJ og går konkurs (ref.
NJF)
2008; Unionsexpressen privat persontogselskap Oslo – Stockholm 11. april – 7. oktober 2008
(mista lisensen) Deleid av OBAS
2008; CargoLink AS får trafikkeringstillatelse 17. september og starter opp godstransport.
Selskapet er en konsekvens av at morselskapet Autolink brøt samarbeidet med Ofotbanen AS

(2009; Togserveringen legges ut på anbud. Driftes pr. 2020 av Rail Gourmet Togservice, som
leverer kafe- kiosk og automattjenester til Vy, GoAhead og SJ)
*2009; Jernbanepakke III
2010; Infranord AB stiftet 1. januar. Svensk entreprenørselskap, eies av den svenske staten
2010; TX Logistikk AB svensk selskap (datterselskap av et tysk selskap) som begynner å trafikkere i
Norge. Gods, hovedsak tømmer/flis. Mistet lisensen i 2015. Fikk ny svensk lisens i 2018
2010; Førerbeviset ble introdusert som et resultat av jernbanepakke III
2010; RailCare tåg AB fikk begrenset lisens 15. desember. Godstrafikk, samarbeid med
Grenland Rail. Ingen norsk lisens pr september 2020.
*2012; Revisjon av jernbanepakke I
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2012; Petersson Rail Begjæres konkurs 11. mai
2012; Grenland Rail får lisens for godstogkjøring (hele landet samt farlig gods i 2014)
2014; Konkurranseutsetting av vedlikehold på materiell i CargoNet (som første i NSB) (ref.
NJF)
2014; Jernbaneverket (JBV) overtar ansvaret for alle godsterminaler (ref. NJF)
2014; Regjeringen foreslår salg av Flytoget (og Baneservice) men trekker senere forslaget på
grunn av stor motstand
(2015; En alternativ til den statlige lokomotivførerutdanning/skole i Norge blir etablert,
grunnleggerne kan linkes til CargoLink?)
2015; Jernbanereformen ble lansert i mai
2015; Jernbanereformen ble vedtatt 15. juni
2015; Politisk streik på tre timer hos fagforbundene Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk
Lokomotivmannsforbund (NLF) Arbeidsgiverforeningen Spekter gikk i ettertid til søksmål mot
forbundene, men tapte saken i arbeidsretten
2015; RushRail AB Selskapet søker i oktober Norsk Jernbanetilsyn om lisens for å kjøre i
Norge, men får avslag. Tømmertransport. Svensk Selskap. Selskapet søker tilsynet om lisens
tre ganger til sammen frem til avviklingen, men får avslag. Grenland Rail kjørte RushRails ruter
med RushRails materiell. Går konkurs 13. desember 2016
2015 Skiftetjenester AS etableres. Terminal- og skiftetjenester innen gods og persontrafikk.
2016; Baneservice AS forvaltningen av statens eierskap ble 1. januar overført fra
Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.
2016; Jernbanedirektoratet blir etabler 5. februar
2016; Jernbaneinfrastrukturforetaket SF (senere Bane NOR) blir etablert 5. februar
2016; CargoLink As avvikles på grunn av negative økonomiske resultater – kunngjort 12.
februar
2016; GreenCargo Norge AS starter opp i Norge 17. februar – godstrafikk, overtar CargoLink’s
ruter, eid av den svenske staten (CargoNets svenske motpol)
2016; Jernbaneloven prop. 143 L (2015-2016) blir endret, godkjent i statsråd 10. juni for å
tilpasse lovverket endringene som gjøres i jernbanesektoren, spesielt verdiranet av NSB
2016; Salg- og Billettering AS etableres 16. juni underlagt Samferdselsdepartementet (Entur
AS fra 14. september), 15. oktober overtar selskapet salgs- og billetteringsløsningene samt de
ansatte fra NSB, fikk først interimnavnet Reiseplan og billett AS.
2016; Materiellselskapet AS etableres 16. juni underlagt NSB (senere Norske Tog AS 0g
overdras til Togmateriell AS som igjen eies av Samferdselsdepartementet), 15. oktober ble
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selskapet operativt og overtok samme dato mesteparten av materiellet (togene) fra NSB,
formålet er at selskapet skal leie ut til togene til NSB og dens fremtidige konkurrenter, NSB
beholdte selv bare noen lokomotiver og vogner for å drifte Flåmsbanen og Berging- og
Beredskap Jernbane-materiellet
2016; Togmateriell AS etableres 1. september, selskapet er et rent eierselskap eid av
Samferdselsdepartementet, og overtok fra 1. april 2017 Materiellselskapet AS fra NSB,
selskapet byttet samtidig navn til Norske Tog AS
2016; Togvedlikehold AS etableres 1. september, heleid av Samferdselsdepartementet.
Selskapet skal overta Mantena. Mantena blir senere overført til Nærings- og
fiskeridepartementet.
2016; Go Ahead Norge AS etablerer seg 19. mai for å være med i anbudskonkurransen på
persontransporten på norsk jernbane
2016; Streik blant lokførere på bakgrunn av kompetansekonflikt mellom NSB og Norsk
Lokomotivmannsforbud (NLF) oktober – november (6 uker)
2016; SJ Norge AS etableres, datterselskap under SJ AB som fokuserer på de fremtidige norske
anbudspakkene
*2016; Jernbanepakke IV blir vedtatt i EU 4. desember, gjeldende fra 3. desember 2019, dette
blir senere utsatt til juni 2020 (datoen er igjen foreslått utsatt pga. covid-19)
2017; Bane NOR ble driftsatt 1. januar og overtar blant annet Rom eiendom og ansvar for

Infrastruktur og overtar bl.a. Berging- og Beredskap Jernbane
2017; Jernbanedirektoratet ble driftsatt 1. januar og overtar blant annet Norsk Jernbaneskole
og Norsk Jernbanemuseum fra Jernbaneverket
2017; kjøreveisavgiften innføres og administreres av Bane NOR fra 1. januar
2017; Rom Eiendom blir skilt ut av NSB og overdratt til Bane NOR 1. januar
2017; NSB vinner anbudet på Berging- og beredskap jernbane
2017; Ansatte begynner å miste opparbeidede rettigheter (virksomhetsoverdratte
direktoratansatte mister personalbilletten og omfattende forhandlinger mellom forbund og
arbeidsgiver når Jernbaneverkets statsansatte fordeles mellom direktorat og statsforetaket
Bane NOR SF)
2017; NSBs styre vedtar å anbudsutsette eget togvedlikehold og renhold, sistnevnte blir
senere tilbakeforhandlet i et ekstraordinært tariffoppgjør mellom de aktuelle partene (ref.
NJF)
2018; Norsk Jernbaneskole overdras til Jernbanedirektoratet som eier
2018; Rail support etableres 1. februar. ET konsulentselskap som senere vil drive med
opplæring og kursutvikling av sikkerhetspersonell.
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*2018; Jernbanepakke IV ble sendt på høring 3. juli
2018; GoAhead vinner anbudet på Sørlandsbanen med pris som avgjørende faktor til tross for
at det var annonsert at kvalitet skulle vekte 60%, på kvalitet er konkurrentene NSB og SJ
bedre, SJ klager saken til Jernbanedirektoratet som fungere som både tildeler og ankeinstans,
men fikk avslag
2019; Artic Train etableres 26. mars, privat selskap som kjører turisttog på Ofotbanen mellom
Narvik og riksgrensen. Har sammenheng med selskapet Taralsvik Maskin og TM Togdrift. Vy
kjøper seg inn i selskapet september 2020.
2019; NSB endrer navn til VY 24. april
2019; Protrain AB fikk 27. mai 2019 lisens for godstogkjøring og internopplæring i Norge.
Kjører på oppdrag for CargoNet.
2019; Spordrift AS (et entreprenør/infrastruktur-vedlikeholdsselskap) skilles ut som
datterselskap av statsforetaket Bane NOR SF 1. juni
2019; Spordrift AS iverksetter sin virksomhet. Selskap heleid av Bane NOR, totalleverandør
innen drift og vedlikehold av banerelatert infrastruktur i Norge.
2019; SJ Norge vinner anbudet på pakke 2 nord
2019; Stadler Service Norway vinner Vys anbud på vedlikehold av Flürt-settene (BM74-75) til
fordel for sitt tidligere datterselskap Mantena som hadde oppdraget
2019; Norsk jernbaneskole overføres fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR
2019; Norsk Fagskole for lokomotivførere skilles ut av Norsk Jernbaneskole, forblir underlagt
Jernbanedirektoratet, deler lokaler med Norsk Jernbaneskole
2019; Vy vinner anbudet på trafikkpakke 3 Bergensbanen med oppstart desember 2020, dette
er det eneste anbudet hvor anbudsvinner må betale for å drifte pakken fremfor å bli
subsidiert. Årsaken er at majoriteten av Bergensbanens fjerntog (unntatt nattogene) ikke er
underlagt offentlig kjøp, men er selvfinansiert (kommersiell drift)
*2019; Jernbanepakke IV skulle opp i Stortinget, men ble utsatt (det gjennomføres en strek
10. oktober av NLF og NJF i forbindelse med den planlagte behandlingen)
2019; GoAhead overtar 12. desember trafikkeringen på trafikkpakke 1
2020; Mantena legges under Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar
2020; Mantena får lisens for tomtogkjøring og gods.
2020; BLS Rail AB 14. april fikk det svenske godsselskapet lisens for å kjøre i Norge.
Tømmertog.
2020; SJ Norge AB (SJs datterselskap) overtar trafikkeringen av pakke 2 (nord) 7. juni
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2020; Elite Service partner vinner SJs anbud på renhold av togene i hele trafikkpakke 2 til
fordel for NSB Togservice som hadde oppdraget. Det var ikke krav om
virksomhetsoverdragelse av personellet i anbudsutlysningen. Driftsstart 7. juni
*2020; Jernbanepakke IV ble forsøkt hastebehandlet og skulle opp i Stortinget i 15. juni, saken
ble utsatt
2020; SJ AB trafikkerer Gøteborg – Halden/Oslo kommersielt (uavhengig av reformen)
2020; Vy lanserer konseptet kombinasjon tog/buss Oslo - Trondheim (buss Lillehammer –
Trondheim) fra 1. sept. som direkte konkurrent til SJ Norge ABs togtrafikk i trafikkpakke 2
2020; Vy Bergensbanen igangsetter 12. desember anbud-selskapet på trafikkpakke 3
Bergensbanen
2020; EuroMaint vant anbudet på vedlikehold av flirt-settene til Vy Tog AS på Vossebanen fra
13. desember. Selskapet har også vedlikeholdet på regiontogene. Selskapet ble etablert i
Sverige i 2001, den gamle verkstedenheten til SJ.
2020; Rytec Kompetansesenter starter opp i desember opplæringstjenester av
sikkerhetspersonell og lokførere som tilbys togselskapene.
*2020; Jernbanepakke IV skulle opp for stortinget på høsten, ble utsatt
2021; Spordrift AS overføres fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet 1. januar
2021; Rail Academy starter i mars opp med å tilby togselskapene sikkerhetsopplæring og
kursutvikling.
2021; Onrail AS starter opp godtogtransport på Raumabanen mellom Åndalsnes og Alnabru.
Selskapet het tidligere Raumabanen AS, ble etablert i 2003.
2021; Vy har vunnet neste anbudsrunde på persontrafikken på Ofotbanen (en del av det
svenske anbudet for trafikken til og fra Norrland) til fordel for SJ som driver pr i dag.
2021; Jernbanepakke IV vedtas i Stortinget 2.juni
2021; Jernbanepakke IV implementeres i EØS-avtalen 24. september
2021; Anbudsrunden på trafikkpakke 4 stoppes av Støre-regjeringen 19. November,
trafikkpakke 5 avlyses samme dag.
2022; Trafikkpakke 4 og 5 relanseres av Samferdselsministeren som en direktetildelingskonkurranse mellom Vygruppen og Flytoget i slutten av mars. Departementet sier dermed at
pakkene ikke skal direktetildeles som en samlet trafikkpakke.
2022; Vygruppen tildeles forhandlingsmulighet for Østlandet 1 20.mai.
2022; Østlandet 2 skal tildeles Vygruppen eller Flytoget i løpet av2022.
2023; Østlandet 1 tildeles i løpet av første halvår. Trafikkstart i desember.
2027; Alt infrastrukturarbeid planlagt ut på anbud?
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Vedlegg II: Aktørene på norsk jernbane med beskrivelser
Godsselskapene
Selskaper som frakter gods som vognlast (stykkgods), containertransport, biltransport,
tømmertransport, spesialtransporter og farlig gods.
CargoNet AS
Norsk Godstogselskap med utspring fra NSB.
CargoNet ble opprettet i 2002 som en videreføring av NSB Gods og kombivirksomheten i det
svenske godsselskapet GreenCargo.89
Fram til 2010 var selskapet eid 55 % av NSB og 45 % av GreenCargo. Siden 2010 er selskapet
eid 100% av NSB (Vy).
CargoNet er organisert som et konsern. Morselskapet CargoNet AS er togoperatør med
lisens for å operere godstog i Norge og Sverige. Terminaldriften i Norge er skilt ut i et eget
datterselskap, Railcombi AS, som også leverer tjenester til andre jernbaneselskap på flere
terminaler. CargoNet er også majoritetseier i vognselskapet Tømmervogner AS.90

Grenland Rail AS
Grenland Rail etableres 14. september 2005 og kjørte arbeidstog for JBV mellom Skien,
Drammen – Lillestrøm.
Grenland Rail AS er et jernbaneselskap som transporterer gods, utstyr til
jernbaneinfrastruktur (arbeidstog), samt farlig gods på jernbanenettet i Norge. Selskapet har
hovedkontor i Skien, verksted og hoveddriftsbase i Drammen. Trafikkerer daglig Hønefoss,
Oslo og Lillestrøm.
Grenland Rail ble grunnlagt da bedriften Miljø og Veiservice hadde behov for trekkraft.
Selskapet utviklet seg til å transportere godsvogner og utstyr for Jernbaneverket, og i 2012
fikk Grenland Rail lisens for godstransport i deler av Norge. I 2014 ble den lisensen utvidet til
å gjelde hele det norske jernbanenettet, samt transport av farlig gods, og i 2018 ble lisensen
omgjort fra å gjelde et lite foretak til å gjelde et mellomstort foretak. Da fikk de også
mulighet til å transportere mer enn 500 millioner tonnkilometer gods per år.
Kjører en del for andre selskaper som ikke har egen lisens.
Kjører en del for andre selskaper uten lisens.

Onrail AS
Tidligere Raumabanen AS (2003–2020), etablert 15.mai 2003.
Privat godstogselskap med base i Åndalsnes. Fokuserer på godstrafikk på Raumabanen.
Startet opp med godstrafikk på nytt under navnet Onrail i 2021.
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Hector Rail
Hector Rail ble grunnlagt 8. juni 2004 og har hovedkontor i Stockholm. Er den største private
jernbanegodsoperatøren i Skandinavia med betydelig virksomhet i Ruhrområdet i Tyskland.
Hoveddelen av Hector Rails virksomhet er basert i Hallsberg sør for Örebro. Ettersom
trafikken drives fra Piteå nord i Sverige til Wanne-Eickel i Tyskland har selskapet personale
ved flere plasser. Siden starten av Hector Rail har foretaket ekspandert markant og
produserer rundt 5 millioner fraktkilometer per år i Sverige og Norge til sammen.
Var fra starten av eid av Höegh-familien i Norge. Ble i november 2014 solgt til EQT
Infrastructure II. (EQT Group, finansieringselskap etablert av Conni Jonsson).
EQT Infrastructure II-fondet kunngjorde 12. juni 2020 at det er inngått en endelig avtale om
å selge Hector Rail Group til Ancalas European Infrastructure Fund II.91

Petersson Rail AB
Selskapet etablertes i 2007, driver med tømmer og flistransport. Selskapet fikk en
tilsynsrapport på seg i 18.mai 2009 med 17 punkter for utbedring av jernbanetilsynet, mistet
lisensen som følge av dette i september samme år. I mars 2011 ble selskapet et
datterselskap av nyetablerte Nordic Rail AS. 1. oktober 2011 inngikk Peterson Rail AB et
samarbeid om Stena Recyclings togvirksomhet. Peterson Rail AB ble slått konkurs i 2012.92
(hadde tilsynssak)

Cargo Link AS
Norsk jernbaneselskap etablert av billogistikkselskapet Autolink i 2008 med hovedkontor i
Drammen. Selskapet fikk tillatelse til å frakte gods på det norske jernbanenettet 17.
september 2008. Cargolink ble opprinnelig opprettet for å stå for kjøringen av morselskapet
Autolink AS’ biltog etter at de brøt med Ofotbanen AS.
Cargolink hadde om lag 90 ansatte og omsetning i 2012 var på ca. 150 millioner.
Hovedkontoret lå på Ulven i Oslo.
12. februar 2016 kunngjorde styret i Cargolink at selskapet var vedtatt avviklet på grunn av
manglende positive økonomiske resultater.
(hadde tilsynssak)

Green Cargo AB
Etablert 1. januar 2001, kom til Norge i 2016.
Green Cargo AB (GC) er et svensk, statlig transportselskap som kjører godstransport med tog
i Sverige og til og fra utlandet. Green Cargo ble etablert som eget selskap ved oppsplittingen
av Statens Järnvägar den 1. januar 2001, og videreførte virksomheten fra SJ Gods. Selskapet
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har nærmere 90 % av markedsandelen på godstransport på jernbane i Sverige. Green Cargo
eide inntil 2010 45% av CargoNet.
I 2016 etablerte Green Cargo seg med ruter i Norge da de overtok en rekke godstogsruter på
Sørlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen
etter avviklingen til Cargolink. Men GC hadde i mange år trafikkert grensetrafikk mellom
Norge og Sverige.
Norsk bemanningsselskap for lokomotivførere Green Cargo Togdrift AS.

Green Cargo i Norge
Green Cargo Norge AS ble etablert i mars 2016 som et datterselskap til Green Cargo AB og
har to datterselskap: Green Cargo Togdrift AS og Green Cargo Terminaltjenester AS.
Green Cargo Norge AS:
- Salg og forretningsutvikling
- Trafikkplanlegging og rutetider
- Trafikkledelse
- Vogner (vogner til alle typer intermodale lastbærere)
Green Cargo Togdrift AS:
-

Bemanning (lokførere)
Personalutleie (lokførere)
Green Cargo Terminaltjenester
Terminaloperasjoner
Reachstackers, gaffeltrucker og terminaltraktorer
Depottjenester

Taralsvik Maskin/TM Togdrift
Selskapet etablert i 1997. Skilte jernbanevirksomheten ut i eget selskap i 2017. Politiet
etterforsket en mulig korrupsjonssak mellom Jernbaneverket i Narvik og Taralsvik Maskin i
2012/13, saken ble henlagt.
Taraldsvik Maskin virksomhetsoverdro jernbaneansatte til TM Togdrift i 2019. TM Togdrift er
et togselskap som kommer til å framføre tog for blant annet Arctic Train og Taraldsvik
Maskin. Det er Artic Train som har lisens for togfremføring i Norge pr. september 2020.

BLS Rail AB
Eid av BLI Holding AB.
BLS Rail AB transporterer blant annet tømmer til Norske Skog i Halden. Selskapet har i
påvente av eget sikkerhetssertifikat, leid inn Grenland Rail til å trekke togene.
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«Statens jernbanetilsyn gir BLS Rail AB sikkerhetssertifikat del B for godstransport, unntatt
farlig gods, på hele jernbanenettet, unntatt Flåmsbana.
Sikkerhetssertifikat del B gis varighet fra 14.04.2020 til 30.01.2024. (…)»93

Rush Rails AB
Var eid av RushRail Intermodal AB, som igjen Jan Krister Lindquist hadde interesser i94.
Grenland Rail kjørte RushRails ruter med RushRails materiell, tømmertransport for Moelven.
Selskapet begynte å søke Statens jernbanetilsyn om lisens i oktober 2015 for kjøring på det
norske jernbanenettet. Tre ganger uten å lykkes. Selskapet gikk konkurs i desember 2016.
(aldri godkjent)

Pro Train AB
Svens Jernbaneselskap som bl.a. driver jernbaneskolen i Mjölby – Sverige.
Fikk lisens for godskjøring og internopplæring i Norge 27.mai 2019.
«Statens Jernbanetilsyn gir Protrain Trafik AB sikkerhetssertifikat del B for godstransport
inkludert farlig gods på hele jernbanenettet, unntatt Flåmsbana. Sikkerhetssertifikat del B
omfatter også godkjenning som opplæringssenter for førere på norske strekningen som
nærmere beskrevet i søknad.»95
Fra 15.desember 2019 skal bemanner Protrain CargoNets tog på strekningene Ludvika –
Narvik og Göteborg – Trelleborg.
Oppdraget for CargoNet medfører at Protrain skal ansette ett 40-talls nye lokomotivførere.
Protrain driver egen internopplæring på egne lokomotivfører i Norge, på CargoNets interne
regelverk96.

Infranor AB
Svensk entreprenørselskap etablert 10. november 2009, starter opp 1. januar 2010.
Vedlikehold og utbygging. Eies av den svenske staten. Har ikke egen norsk lisens.

Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB)
Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB) er et svensk jernbaneselskap som har hovedbase i
Kristinehamn. Det ble startet i 1994 og kjører tog i både Sverige og Norge. I Norge har de
kjørt mest arbeidstog, samt at de har egne transporter av tømmer og papir. Ukentlig kjøres
det papir-tog til Ranheim utenfor Trondheim. Kjørte godstog på oppdrag for CargoLink
mellom Drammen og Narvik. Har drevet med en del grenseoverskridende gods- og
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tømmertogkjøring i hele landet, bl.a. Sverige – Halden, Ranheim – Sverige over
Charlottenberg og Sverge - Hensmoen (nord for Hønefoss) og Otta.

Railcare Tåg AB
«Railcare Tåg AB fikk 15.12.2010 sikkerhetssertifikat del B for strekningene Charlottenberg
(grense)Kongsvinger-Elverum, Kongsvinger —Lillestrøm-Alnabru-Drammen-Hønefoss, AlnabruGrefsen-Roa-Hønefoss og Lillestrøm-Hamar-Elverum for å drive godstransport unntatt
transport av farlig gods på
det nasjonale jernbanenettet. med varighet til 01.12.2015.
I Norge utøves all virksomhet gjennom Railcare Tåg AB's leverandør Grenland Rail AS.
Railcare Tåg AB's trafikkutøvelse i Norge er begrenset, og utøves i dag i sin helhet av en
norsk
leverandør.
Railcare Tåg AB kan ikke dokumentere nødvendig styring og kontroll med virksomheten i
Norge.
Det er avdekket alvorlige brudd på kravene til autorisasjon av personell som skal føre
godstog.»97
Ingen norsk lisens pr september 2020.

MTAS
MTAB er et heleid datterselskap av gruveselskapet Luossavaara – Kiirunavaara (LKAB). I
Norge håndteres driften av datterselskapet Malmtrafikk AS (MTAS).
MTAB og MTAS ble opprettet i 1996 da de overtok malmtransporten mellom Kiruna og
Narvik havn. Transporten ble tidligere drevet av NSB og SJ.
LKAB kjøpte hele selskapet i 1999.
(Det eksisterer en erklæring fra Stortinget på at fordelingen av lokomotivførere mellom
norsk og svensk selskap skal være 50-50. Dette var en forutsetning for at staten gikk med på
at svenskene overtok den norske trafikkdelen av malmtrafikken mellom Kiruna og Narvik. I
2015 gikk Lokomotivpersonalets Forening Narvik til streik i to uker for å sikre ivaretakelse av
nettopp denne avtalen. LKAB prøvde seg med å skulle opprette ett datterselskap til, lik
norwegianmodellen. Dette ble gjort for å gå rundt den norske klausulen, slik at de på sikt
kunne etterfylle naturlig avgang av norske lokomotivførere med svenske. Årsaken er at den
svenske overenskomsten er «billigere» enn den norske.)
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Ofotbanen OBAS
Ofotbanen AS (OBAS) var et jernbaneselskap som trafikkerte Jernbaneverkets nett i Norge.
Selskapet ble etablert i mars 2001 med hovedbase i Narvik og ble begjært konkurs i 2008.
Ofotbanen Drift AS holdt på videre til også dette selskapet gikk konkurs i 2010.
15. juni 2003 overtok selskapet persontrafikken på Ofotbanen i samarbeid med Connex, som
stod for trafikken på svensk side. Driftspersonalet ble i hovedsak rekruttert ved at man
overtok lokførere, konduktører, stasjonspersonale og verkstedpersonale fra NSB, men man
ansatte også enkelte lokførere rekruttert fra Sverige samt pensjonister fra NSB.
Senere ble virksomheten utvidet til jernbanevirksomhet i store deler av landet, først og
fremst godstrafikk. Passasjertrafikk mellom Oslo og Stockholm under navnet
Unionsexpressen ble kjørt en sesong på Ofotbanen AS' driftstillatelse. Det ble kjørt charterpersontog i mindre omfang, hovedsakelig på Ofotbanen, men også et ensifret antall oppdrag
på Østlandet.
Ofotbanen AS (OBAS) kjørte ellers tømmer og containere i godstog i Sør-Norge, men først og
fremst på Østlandet.
Tidlig i 2007 ble det kjent at Autolink har kjøpt 40% av aksjene i selskapet, og at de ville
begynne å sende sine bilvogn-transporter med Ofotbanen AS. Denne biltransport-trafikken
ble overtatt fra CargoNet. Ofotbanen AS startet da med egne biltog mellom Oslo-Narvik, der
lokførere var med på hele turen og fikk sine hvileperioder i en ombygget sovevogn som
medfulgte biltogene. Etter kort tid oppstod det skarpe motsetninger og brudd på
samarbeidet mellom de to selskapene, og Autolink AS etablerte sitt eget godstogselskap
CargoLink AS for bilvogn-transportene.
Persontrafikken på Ofotbanen ble overtatt av svenske SJ fra juni 2008. I november 2008 ble
virksomheten innstilt på grunn av økonomiske problemer. Da SJ fikk anbudet på
persontrafikken på strekningen Stockholm-Narvik med virkning fra juni 2008, mistet det
norske personalet i Ofotbanen AS stasjonert i Narvik sine jobber. Dette til tross for at den
nye regjeringen i valgkampen 2005 hadde lovt at ingen jernbanefolk skulle miste jobben som
følge av anbud. Saken løste seg først året etter, da de to konduktørene som fortsatt gikk
arbeidsledige truet med å stevne SJ for retten med hjemmel i EU-reglene om rett til å
fortsette i jobben ved virksomhetsoverdragelse. De ble da tilbudt ansettelse i SJ med
stasjonering i Narvik.
(datterselskaper hadde tilsynssaker)

TX Logistikk AB
Svensk godselskap, får et såkalt b-sertifikat (lisens) for kjøring av tog i Norge. Sertifikatet
(som det het den gang) fikk selskapet på bakgrunn av at de hadde et svensk
sikkerhetssertifikat (lisens). Selskapet mistet sin norske lisens da den svenske lisensen ble
fratatt dem i september 2015. fikk tilbake svensk lisens i 2017.
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Selskapet fikk i 2010 sikkerhetssertifikat for strekningen Kornsjø (riksgrensen) – Alnabru over
Østfoldbanens Østre- og Vestre linje.
DTX Logistik AG (TXL) er et selskap som ble grunnlagt i 1999 i Bad Honnef. Jernbaneselskaper
som er basert i Troisdorf, på lik linje med de italienske statsbanene Ferrovie dello Stato
Italiane (FS).
Det er heleide datterselskaper i Østerrike, Sverige, Danmark og Sveits. Selskapet eier en 15%
i containertjenesteleverandøren boxXpress.de.
Selskapet er nå et av de største innen jernbanegodstransport i Europa.
I 1999 grunnla partnerne Frank O. Blochmann, Burkhard Bräkling, Werner Nies, Kurt Pelster
og Raimund Stüer TX Logistik AG. I 2003 ble de første transportene til Italia og Nederland
opprettet, og datterselskaper ble grunnlagt i Østerrike og Sveits. I tillegg var det et
samarbeid med den italienske statsbanen FS, som også overtok 15% av selskapets kapital.
I 2004 ble det etablert et datterselskap i Sverige, og den første transitt-trafikken gjennom
Sveits startet. Et år senere overtok Trenitalia en eierandel på 51% av selskapet, og utvidet
transportene fra Nord- og Sentral-Europa til Italia.
De resterende 49% av aksjene ble overtatt av den italienske statsbanen tidlig i 2011 fra de
grunnleggende eierne.
I april 2015 flyttet TX Logistik sitt hovedkvarter fra Bad Honnef til distriktet Troisdorf i Spich
(Airport Gewerbepark Junkersring).
I oktober 2015 mistet selskapet lisensene i Sverige, Danmark og Norge på grunn av
sikkerhetsmangler.
22. desember 2017 kunne selskapet kjøre i Sverige igjen.
I dag har TX Logistik AG følgende heleide datterselskaper:
TX Logistik Switzerland GmbH
TX Logistik Austria GmbH
TX Logistik A / S Danmark
TX Logistik AB Sverige
Selskapet foretar tilknytningstogtransporter i Tyskland, Italia, Sverige, Danmark, Belgia,
Østerrike, Sveits, Nederland, Luxembourg, Romania og Ungarn98.
(hadde tilsynssak)
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Infrastrukturforetak og -selskaper
Foretak og selskaper som er infrastrukturaktører og gjennomfører anbud som
underleverandør til infrastrukturforvalter samt transportør-selskaper.

Baneservice
et norsk statlig selskap. Driver med maskin- og entreprenørtjenester til jernbanen i
Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg,
og leverer terminaltjenester i Hønefoss og Halden. Ble etablert i 1992 ved at byggherre- og
entreprenørfunksjonene ble skilt ut fra Norges Statsbaner. Selskapet ble i 1996 overført til
Jernbaneverket som en selvstendig forretningsenhet. I 2005 ble Baneservice et
statsaksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eier. 1. januar 2016 ble forvaltningen
av statens eierskap i Baneservice AS overført fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og
fiskeridepartementet.
Har også virksomhet i Sverige, der selskapet blant annet har driftsansvar for
kombiterminalen i Göteborg, der datterselskapet Baneservice Skandinavia AB holder til99.

Spordrift AS
en totalleverandør innen drift og vedlikehold av banerelatert infrastruktur i Norge.
Selskapet er et heleid datterselskap av Bane NOR, og er i drift fra 1. juli 2019, ble etablert 18.
oktober 2018. Spordrift er et resultat av stortingsmelding 27, der regjeringen ønsker at alle
drifts- og vedlikeholdsoppgaver som er egnet for det skal konkurranseutsettes.
Cirka 1 300 ansatte ble overført fra Bane NOR den 1. juli 2019 for å ivareta drift og
vedlikehold av det norske jernbanenettet.
Bane NOR skilte ut utføring av drift og vedlikehold til Spordrift AS. Eierskapet til Spordrift ble
1. januar 2021 overført til Nærings- og fiskeridepartementet. Spordrift AS skal delta i
konkurransen om drift av banestrekningene som starter i 2021100.
Infrastrukturen på jernbanen skal deles opp i tre områder, med totalt ti kontraktsområder.
Solberg-regjeringens plan har vært at den første drifts- og vedlikeholdskontrakten skal starte
opp 1. januar 2023, og alle områdene skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027.

Mantena
Verkstedselskapet (bredere beskrivelse under «vedlikehold»), fikk tildelt lisens for kjøring av
tog uten passasjerer og gods på det nasjonale jernbanenettet i 2020. De ønsker å kjøre tog til
og fra verksteder, skifting (flytting av materiell på stasjoner, vedlikeholdsbaser,
driftsbanegårder og verkstedsområder), og andre former for kjøring innenfor tildelt lisens og
sikkerhetssertifikat. Dette betyr at verkstedselskapet ønsker å overta togkjøring fra
persontogselskapene og «levere togene i plattform», noe som betyr mer ensartet arbeid for
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lokomotivførere i persontogselskapene, at lokomotivførerne her ikke tar sine egne utsjekker
på togene og lage et marked av noe som egentlig ikke finnes (transport av togsett mellom
vedlikeholdsbase og plattformen på utgangsstasjon).

Persontog
Togselskap som driver med persontogtransport.

Vygruppen AS (tidligere NSB BA/AS)
Norges Statsbaner BA ble etablert 1. desember 1996 som en videreføring av trafikken i
forvaltningsbedriften Norges Statsbaner. Infrastrukturen ble videreført i forvaltningsorganet
Jernbaneverket (JBV) (senere Bane NOR). NSB ble opprinnelig opprettet som et
særlovselskap (BA), men er siden 1. juli 2002 et statsaksjeselskap.
14. november 1996 vedtok Stortinget at trafikk-delen av jernbanen skulle omdannes til et
særlovselskap med Samferdselsdepartementet som eier, 1. desember 1996 ble Norges
Statsbaner BA opprettet. Forskjellen mellom særlovselskapet og et vanlig statlig aksjeselskap
var at de ansatte fikk beholde de fleste rettighetene de hadde fra det gamle selskapet.
Samme dag ble NSB Biltrafikk skilt ut som eget datterselskap og underkonsern, mens
datterselskapene NSB Reisebyrå og NSB Gardermobanen ble med inn i det nye konsernet.
Infrastruktur-delen ble videreført i JBV. Alle stasjoner og stasjonsområder bygget fram til
dette tidspunktet ble overdratt til NSB BAs eiendomsvirksomhet. Ved delingen av Norges
Statsbaner ble det opprettholdt ett felles styre og administrerende direktør med JBV, men
dette opphørte fra 1. juli 1999.
Pr. april 2001 består NSB-konsernet av morselskapet NSB BA med sju enheter; NSB
Kortdistanse, NSB Mellomdistanse, NSB Langdistanse, NSB Persontrafikk Nord, NSB Gods,
NSB Drift og teknikk, NSB Eiendom og fire datterselskaper (Flytoget, Nettbuss, ROM
Eiendomsutvikling og Mi Trans). Med
om lag 10 000 ansatte og en årsomsetning på over 6 mrd. kr, er NSB Norges
største transportkonsern101.
Mellom 1999 og 2002 ble en rekke virksomhetsområder skilt ut i egne datterselskaper. Noen
heleide, noen deleide, og noen ble solgt ganske fort.
-

1. juli 1999 ble NSB Materiellfornyelse skilt ut i Mitrans AS

-

1. januar 2000 ble datterselskapet NSB Reisebyrå solgt til Via Gruppen.

10. februar ble NSB Biltrafikk delt i to, bussaktivitetene fortsatte som Nettbuss, mens
lastebilaktivitetene ble skilt ut i Nettlast, som 15. november ble solgt til Posten Norge.
-

12. mai 2000 etablerte NSB og SJ selskapet Linx.

-

i september 2000 ble NSBs arkitektkontor skilt ut i Linje arkitekter AS, NSB eide 30 %.
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-

18. desember 1998 opprettes forløperen til Rom Eiendom.

IT-tjenester ble skilt ut i Arrive 1. juli 2001, togrenhold i NSB Trafikkservice AS (eid 15
% av danske Integrated Service Solutions)
-

1. oktober og forsikringer i NSB Forsikring AS 1. desember.

1. januar 2002 ble NSB Gods skilt ut til CargoNet, ekspressgods i Ekspressgods AS,
teknisk vedlikehold i Mantena og eiendomsvirksomhet i NSB Eiendom AS. Det svenske
statseide godstrafikkselskapet Green Cargo fikk ved opprettelsen en eierandel i CargoNet på
45 % som en byttehandel der CargoNet overtok alle aksjene i kombitransportselskapet
RailCombi AB.
1. juli 2002 ble NSB endret fra særlovselskap til statsaksjeselskapet Norges Statsbaner
102
AS.
-

1. januar 2003 ble Flytoget AS solgt til Samferdselsdepartementet

-

Utgangen av 2003 ble Ekspressgods avviklet.

-

MiTrans ble 1. januar 2004 overført til datterselskapet Mantena.

-

26. mars 2004 endret NSB Forsikring navn til Finse Forsikring AS.

Linx ble lagt ned ved utgangen av året, og NSB tok over trafikken til Göteborg selv fra
1. januar 2005.
3. desember 2004 inngikk NSB opsjonsavtale om å kjøpe 34 % av Svenska
Tågkompaniet, med overtakelse 1. april 2005.
-

30. mai 2005 ble NSBs NSB Anbud tildelt anbudet på Gjøvikbanen fra juni 2006.

-

I 2005 solgte NSB seg ned i NSB Trafikkservice til 55 % med ISS som kjøper.

-

1. januar 2007 ble NSB Eiendom fusjonert inn i ROM eiendom.

-

10. januar 2007 kjøpte NSB resterende aksjer i Svenska Tågkompaniet.

-

i november 2010 overtok NSB resterende aksjer i CargoNet fra Green Cargo.

-

i mars 2014 ble Arrive oppløst.

Videre ser vi den store nedtrappingen av konsernet gjennom reformen med virkning fra
årsskiftet 2015/2016.
NSB var strippet for verdier som togmateriell, eiendommer og billetteringssystemer innen
starten på 2017. Selskapet byttet navn til Vy-gruppen AS i april 2019.
Vy tapte anbudskonkurransen på de to første trafikkpakkene og mistet dermed
trafikkeringen i nord og sør. Selskapet vant den tredje trafikkpakken (vest).
Heleide datterselskaper:
CargoNet
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Finse Forsikring – forsikringsselskap for selskapene i konsernet (selvassurandør)
NSB Trafikkservice
Vy Buss
Vy Gjøvikbanen
Vy Mobility
Go Mobile
Vy Bybil
Vy Tog (anbudsselskap)
Vy Tåg (Svensk anbudsselskap)
Deleide datterselskaper:
Fjord Tours Group (50 %, resten eid av Fjord1)
Fjord Tours (74 % eid av Fjord Tours Group, resten Aurland Ressursutvikling og Tide)
Flåm Utvikling (50 %, resten eid av Aurland Ressursutvikling)
Artic Train (33%, med opsjon opptil 51%)103

Vy Tog AS
Datterselskap av VY, opprettet for å delta i konkurransen om trafikkpakkene som den norske
jernbane-trafikken er delt inn i.
Vant anbudet på trafikkpakke 3 vest. Trafikkoppstart desember 2020.
Hovedadministrasjonen i Bergen.

Vy Gjøvikbanen AS (tidligere NSB Gjøvikbanen AS)
NSB etablerte datterselskapet i 28. januar 2005 for å konkurrere om anbudet på Gjøvikbanen
under Bondevik II. Selskapet vant anbudet og fikk materiell og mannskap overført fra NSB.
Har administrasjonen sin på Gjøvik. Selskapet blir ofte brukt som et glandseksempel på
hvorfor anbud på jernbane er bra. Det hører med til historien at Gjøvikbanen fikk flere
avganger (timesavganger) etter at anbudet va realisert, noe som førte til passasjervekst. Det
samme skjedde på Kongsvingerbanen i 2012 da man forlenget timesavgangsruten til
Kongsvinger, de hadde snudd på Årnes tidligere. Det førte til en tilsvarende vekst. Denne
banen er pr mai 2022 ikke anbudsutsatt.
Gjøvikbanens persontog har også mesteparten av banestrekningen for seg selv. Det er ingen
annen fast trafikk på Gjøvikbanen en deres egne tog, hvis man ser bort fra omdirigerte
persontog på Bergensbanen som går mellom Grrefsen – Hønefoss i stedet for om Drammen
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som er normalruten. Det går også en del godstog over Grefsen – Hønefoss mot Bergen, men
mellom Roa og Gjøvik har Gjøvikbanens persontog traseen for seg selv. Gjøvikbanen skulle
gå inn trafikkpakke 4, er pr. mai 2022 en del av Østlandet1.

Flytoget AS
NSB Gardermobanen AS ble etablert 24. november 1992 for å stå for utbyggingen av
Gardermobanen. Utbyggingen av banen startet i 1994 og pågikk fram til 1999. 1. oktober
1996 vedtok Stortinget at NSB Gardermobanen AS også skulle stå for driften av den nye
jernbanen. Togtrafikken ble satt i gang i august 1998, med offisiell åpning 22. oktober.
Flyplassen ble tatt i bruk 8. oktober samme år. Togene måtte kjøre gamle Hovedbanen
mellom Oslo S og Lillestrøm siden Romeriksporten ikke var ferdigstilt. Dette på grunn av
omfattende vannlekkasjer og påfølgende tettingsarbeider. Tunnelen ble ikke tatt i bruk før
22. august 1999.
NSB Gardermobanen AS/Flytoget eide infrastrukturen mellom Etterstad og Gardermoen
frem til 1.1.2000104. Infrastrukturen på Gardermobanen ble overført Jernbaneverket, mens
NSB Gardermoen AS fortsatte togdriften. Til gjengjeld ble statslånet til
investeringskostnadene for infrastrukturen slettet fra ansvaret til NSB Gardermobanen.
Dette skjedde blant annet på bakgrunn av «en omfattende evaluering av hele
Gardermoprosjektet i regi av det offentlig oppnevnte Mydske-utvalget.», som høsten 1999
fastslo at «Gardermobanen kan ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsom som lovet i Regjeringens
forslag fra 1992.» Den 1. januar 2001 endret NSB Gardermobanen navn til Flytoget AS.
«Ved behandlingen av St.prp. nr. 52/Innst. S. nr. 237 (1999-2000) ble Flytoget organisert som
et heleid selskap av NSB konsernet med stor grad av frihet og selvstendighet. Organiseringen
skal vurderes på nytt etter at det har gått to år. NSB viser til at Flytoget innebærer en
vesentlig risiko for konsernet og ber om at framtidig eierstruktur blir avklart allerede nå. Som
et tiltak for å bedre konsernets egenkapitalsituasjon på kort sikt, samt å redusere den
langsiktige finansielle risikoen knyttet til usikkerheten rundt eierskapet foreslår styret at
staten v/Samferdselsdepartementet tar over selskapet til bokført verdi. Dette vil bedre
konsernets egenkapitalandel med ca. 6 pst.-poeng i 2005.»105

Selskapet ble overført til sin nye eier Nærings- og handelsdepartementet i 2004, nåværende
Nærings- og fiskeridepartementet. Det er altså en myte at Flytoget fikk tilgodeskrevet store
summer i statlig gjeld fra starten av. Det som ble tilgodeskrevet omhandlet banelegemene
(infrastrukturen) som ble overført til JBV, noe som er naturlig siden selskapet ikke lenger
hadde eierretten til denne.
Dette nye selskapet ble underlagt Nærings- og fiskeridepartementet til fordel for
Samferdselsdepartementet, argumentasjonen var den gang at selskapet er 100%
kommersielt og ikke innehar ett større samfunnsansvar.
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GM Gruppen
En idealistisk forening for jernbaneinteresserte med spesiell interesse for diesellokomotiver
fra General Motors (GM). Kjørte medlemsturer og charterturer med eget og innleid
materiell.
Fikk i 1997 konsesjon for kjøring på det norske jernbanenettet. Mister konsesjonen etter at
Statens Jernbanetilsyn gjennomførte en revisjon i november 2003 og trakk tilbake tillatelsen
til å drive trafikkvirksomhet, blant annet på grunn av mangelfull dokumentstyring.
I september 2006 fikk GM-gruppen tilbake lisensen til å drive gods- og persontrafikk på det
nasjonale jernbanenettet. Etter ytterligere revisjon av Statens jernbanetilsyn ble denne
lisensen anbefalt trukket tilbake i februar 2007, og foreningen vedtok deretter å avvikle
trafikkvirksomheten i egen regi.

BoardRail AB
Drev konsept-trafikk mellom Sverige og Kornsjø, norsk stasjon ved riksgrensen.
Mulig tidsrom 2001-2003. konseptet var «danskebåtvirksomhet» med salg av taxfreevarer
og restaurantvirksomhet på turen.
Bordertrain AB var eid av Svenska Orientexpressen AB - Marcus Petersson, som var et rent
restaurantforetak, gikk konkurs i 2004. Kjørte på SJs lisens, som også var ansvarlig for
lokførere og togverter106.

Unionsexpressen Scandinavian Railway ABPrivat persontogselskap. Eid av Nordic Haulage AB,

igjen deleid av Ofotbanen AS. Materiellet var tilknyttet selskapet Scandinavian Rail AB.
Unionsexpressen hadde to daglige avganger mellom Oslo og Stockholm og konkurrerte med
SJs tilbud fra 15. juni 2008, prøvedrift startet den 11. april 2008.
Fra 7. oktober 2008 og inntil videre ble all trafikk innstilt etter at Statens jernbanetilsyn
inndro lisensen til Ofotbanen, som fremførte toget på norsk side av grensen. Grunnen var at
Statens jernbanetilsyn ikke fant dokumentasjon på at Ofotbanen AS hadde økonomiske
forutsetninger for forsvarlig drift. Trafikken kom ikke i gang igjen før Subis AB, tidligere
Unionsexpressen Scandinavian Railway AB, ble slått konkurs i Stockholm 6. april 2009
etterfulgt av Nordic Haulage 27. april 2009107.
(hadde tilsynssak)

SJ AB
SJ AB (Svenske Järnvegar) har trafikkert i Norge i flere tiår, noe samarbeid mellom NSB og SJ
(bl.a. Linx), annen trafikk har vært i egen regi. Pr 2020 er SJs trafikk i Norge bestående av
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nattogkjøring mellom Stockholm og Narvik og dagtogkjøring mellom Narvik og Luleå,
ekspresstog mellom Stockholm og Oslo over Kongsvinger. SJ planla før pandemien rute
mellom Gøteborg og Halden/Oslo, denne vil da bli en konkurrent på sporet mot Vy. Vys
trafikk mellom Oslo og Halden er underlagt offentlig kjøp, mens forlengelsen til Gøteborg er
kommersiell. Den holdes derfor utenfor trafikkpakke 4 på lik linje med Flåmsbanen i
trafikkpakke 3. Konkurransen som oppstår på strekningen mellom Gøteborg og Oslo er
uavhengig av jernbanereformen, ikke underlagt offentlig kjøp og gjort på SJs initiativ. SJs
plan er å gjenopprette den tidligere ruten Oslo – København via Gøteborg.
Selskapet opprettet datterselskapet SJ Norge AB, som selskapet vant anbudsrunden på
trafikkpakke 2 Nord i 2019 og startet trafikkeringen av pakken 7. juni 2020. SJ AB har tapt
det svenske anbudet på Ofotbanen til fordel for Vy fra 2021.

SJ Norge AB
Selskapet ble etablert i 2016 som datterselskap under SJ AB. I 2019 vant selskapet anbudet
på trafikkpakke 2 Nord. Selskapet har lagt inn anbud på alle firetrafikkpakkene som er utlyst
pr. oktober 2021.
Mantena skal videreføre verkstedtjenestene. Nobina Norge kjører «erstatningstrafikk», altså
buss for tog.
SJ Norge AB la ut renholdet på anbud i 2019/2020. Elite Service Partner vant kontrakten til
fordel for NSB Togservice som har hatt renholdet for NSB.

Flåmsbana (Flåm Utvikling AS)
Flåmsbana ble overtatt av Flåm Utvikling AS 1 mars 1998, med ansvar for salg og
markedsføring av Flåmsbana for å sikre helårsdrift av jernbanen. Flåmsbana ble den
største privateide jernbanestrekningen i Norge108. Flåm Utvikling (eid av nærliggende
kommuner og fylkeskommune) ansvarlig for persontrafikken på banen, med NSB (Vy etter 2019)
som operatør.109

Ikke underlagt noen av anbudspakkene, drives kommersielt.

Timetoget Bratsbergbanen AS
Timetoget Bratsbergbanen AS skulle etter planen overta persontrafikken med tog mellom
Notodden og Grenland høsten 2000. Senhøsten 2000 valgte NSB å avvikle selskapet etter at
det ble reist tvil om den sikkerhetsmessige opplæringen av de nye lokomotivførerne. NSBs
forsøk Kapittel 5 St.meld. nr. 48 32 Om NSB BAs virksomhet 2001-2003 på salg av selskapet
har ikke lykkes. Begrunnelsen fra ulike aktører som har vurdert prosjektet er at det er
knyttet for stor risiko til selskapet så lenge de selv må stå som eier av materiellet og
bindingene i forhold til statlig kjøp avtalen er begrenset til 1 år. NSB vil etter planen starte et
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begrenset togtilbud på Bratsbergbanen etter sommerferien 2001, og vil overta
togmateriellet fra Timetoget Bratsbergbanen AS110.

Linx AB
«Linx AB (operatør av utenlandstogene) Linx AB eies 50/50 av svenske SJ og NSB og har tatt
over X2000 trafikken fra SJ på Västkustbanan. Selskapets hovedkontor er i Göteborg. Søndag
7. januar 2001 startet Linx AB opp med X2000-toget fra Göteborg til København. Reisetiden
Göteborg - København er 3 timer og 30 minutter, en tidsforbedring på ca. 40 min. Til Kastrup
er reisetiden 3 timer og 15 minutter. X2000-togene kjører på den nye Kävlingebanan mellom
Landskrona og Helsingborg. I løpet av de to kommende årene kommer Linx-hurtigtog stegvis
til å bli introdusert på strekningene Oslo - Göteborg - København og Oslo - Karlstad –
Stockholm»111. Selskapet trafikkerte rutene Oslo-Göteborg-København og Oslo-Stockholm.
Personalet ble dels rekruttert fra både NSB og SJ, dels ny-rekruttert, og var stasjonert både i
Oslo og i Sverige. Selskapet hadde totalt nesten 200 ansatte, hvorav rundt 160 jobbet om
bord på togene. Styret besluttet å legge ned selskapet i mai 2004 pga. dårlig lønnsomhet, og
trafikken ble avviklet ved utgangen av 2004. Selskapets underskudd skal i 2004 ha vært på
flere millioner kroner.
Nedleggelsen medførte at NSB forlenget sitt regiontogtilbud Oslo-Halden til Göteborg fra 5.
januar 2005. I 2007 ble daglige avganger igjen kjørt av SJ mellom Stockholm og Oslo.

Artic train AS
Stiftet 26. mars. Selskapet driver med turistvirksomhet og kjører persontog mellom Narvik
og riksgrensen på Ofotbanen.
Selskapet er ett av fem datterselskap under Artic Train Holding AS. De øvrige selskapene er
togselskap, eiendomsselskap og bemanningsselskap. Vy har i september 2020 kjøpt seg inn i
selskapet med 33,5% av aksjene, med opsjon opp til 51%.

Go-Ahead Group plc.
Go-Ahead Norge AS er britiske Go-Ahead Groups norske datterselskap, etablert 19. mai
2016.
Vant anbudspakke i sør. Trafikkoppstart 15. desember 2019. Selskapet bruker
markedsnavnet Go-Ahead Nordic, som er navnet på konsernets paraplyorganisasjon for de
nordiske landene. Britisk privateid transportselskap som driver innen buss- og togdrift.
Eid av Go Ahead Group plc. der bl.a. Norges Bank Investment Management har interesser,
og eier pr 28/9 2020 eier 1140000 aksjer / 2.64% av GAG plc.
Adm. dir.: David Brown (3. jul. 2011–)
Grunnlagt: februar 1987
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Hovedkvarter: Newcastle upon Tyne, Storbritannia
Omsetning: 3,807 milliarder GBP (2019)
Antall ansatte: 28 195 (2019)
En rekke datterselskaper. Go-Ahead Nordic er konsernets paraplyorganisasjon for
datterselskapene i Sverige, Danmark, Finland og Norge (Go-Ahead Norge).

Forvaltning
Forvaltningsorganer som kommisjoner, tilsyn og direktorater som har
forvaltningsansvar/mandat i jernbanesektoren. Samt selskap som har spesifikke
administrative ansvar.

Jernbaneverket (JBV)
Jernbaneverket (JBV) var et norsk forvaltningsorgan utskilt fra NSB, opprettet i 1996.
Underlagt Samferdselsdepartementet med ansvar for norsk jernbanes infrastruktur (skinner,
signaler, sporveksler, bruer, tunneler osv.), en del stasjonsbygninger og drift av
jernbaneanleggene for øvrig. JBV hadde ansvar for infrastrukturen uavhengig av
togoperatørene. JBV forvaltet all offentlig jernbaneinfrastruktur på vegne av staten.
I den første fasen fra 1996 til 1999, hadde NSB AB og JBV en organisatorisk tilknytning
gjennom en felles administrerende direktør, Osmund Ueland, og ved at de samme
personene satt i styret for henholdsvis NSB BA og Jernbaneverket. Jernbanedirektøren var i
denne perioden daglig leder for Jernbaneverket. Et fullstendig organisatorisk skille ble
gjennomført med virkning fra 1. juli 1999. I henhold til instruksen fra
samferdselsdepartementet skulle Jernbanetilsynet i en etableringsfase ha kontorfellesskap
og administrativt fellesskap med Jernbaneverket. Dette fellesskapet opphørte senere i 1999,
og etatene er nå atskilt både gjennom lokalisering og organisatorisk.
Organiseringen fra 1996 førte til at Jernbaneverket ble eier og ansvarlig for:
-

Jernbanesporet med over- og underbygning

-

Plattformer og venterom

Stasjoner bygget etter 1996 (de fra før dette forble eid av NSB, under deres
datterselskap Rom Eiendom)
-

Elektrisk baneanlegg

-

Signal- og sikringsanlegg

-

Anlegg for trafikkstyring

-

Telekommunikasjon, herunder ble BaneTele opprettet som en egen avdeling112.

-

Norsk Jernbaneskole
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Jernbaneverket ble avviklet i 2016 og ansvars- og eierskapsområdene fordelt på henholdsvis
Bane NOR og Jernbanedirektoratet i forbindelse med gjennomføringen av
jernbanereformen113.

Statens havarikommisjon
I 2002 ble Havarikommisjonen (tidl. Havarikommisjon for sivil luftfart (HSL)) mandat utvidet
til også å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i jernbanesektoren. Kommisjonens navn
ble endret til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB).
Det har vært en rekke endringer frem til 2020 som har utvidet etatens mandat og endret
navn; undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i veisektoren (2005) med
navneendring til Statens havarikommisjon for transport (SHT), Undersøkelser av ulykker og
alvorlige hendelser i sjøfartssektoren (2008) samtidig opphørte Sjøforklaringsinstituttet og
den faste undersøkelseskommisjonen for særskilte ulykker innen fiskeflåten.
1.juli 2020 ble Havarikommisjonens mandat 1. juli utvidet til også å omfatte undersøkelser
av ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren og etatens navn ble endret til Statens
havarikommisjon (SHK). Fra samme dato ble Statens havarikommisjon for Forsvaret avviklet.

Bane NOR SF
Norsk statsforetak med ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge.
I etableringsfasen var Bane NOR kjent som Jernbaneinfrastrukturforetaket SF.
sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige
jernbaneinfrastrukturtjenester. Foretakets oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning,
drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av
jernbaneeiendom, som foretaket etter avtale med Jernbanedirektoratet har påtatt seg
ansvar for. Eies av Samferdselsdepartementet og fungerer operativt fra 1. januar 2017. Skal i
hovedsak finansieres gjennom avtaler med Jernbanedirektoratet om forvaltning, drift og
vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur,
i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskaper, kjøreveisavgift og inntekter knyttet
til eiendom. Bane NOR overtok eierskapet av Rom Eiendom fra NSB-konsernet.
Bane NOR er organisert i fem divisjoner med ansvar for hver sine virkeområder og fire
konsernstaber:
Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter for ny
infrastruktur.
Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt
investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.
Kunde- og trafikkdivisjonen har ansvar for den operative trafikkstyringen,
operasjonell ruteplan, avtaler med togoperatører og informasjon til reisende.
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-

Knutepunkt- og eiendomsdivisjonen har ansvar for å forvalte og utvikle eiendom.

Digitalisering- og teknologidivisjonen har ansvar for utvikling og leveranser innen
digitalisering og teknologi.

1.1.2019 ble Norsk jernbaneskole delt etter en prosess siden 2017. Navnet på skolen og alt
som ikke er lokførerutdanning overføres til Bane NOR, mens lokførerutdanningen blir igjen i
Jernbanedirektoratet, og får navnet "Norsk fagskole for lokomotivførere" med kortnavn
Lokførerskolen.

Jernbanedirektoratet
Direktoratet er underlagt Samferdselsdepartementet og fungerer operativt fra 1. januar
2017, direktoratet er bygd opp på fragmenter av det gamle Jernbaneverket.
Ansvar for utvikling av togtilbud, utrede fremtidige transportbehov, koordinere togtransport
med andre transportformer og ha ansvar for konkurranseutsetting av persontogtrafikk.
Direktoratet er organisert i fem avdelinger:
-

Markedsavdelingen

-

Jernbanestrategiavdelingen

-

Avdeling for persontrafikkavtaler

-

Avdeling for infrastrukturavtaler

-

Organisasjonsavdelingen.

Direktoratet har også ansvaret for Norsk jernbanemuseum og har organisert Norsk fagskole
for lokførere (Lokførerskolen) som en egen seksjon fra 2019.
1.januar 2017 – 1. januar 2019 var hele Norsk jernbaneskole underlagt direktoratet.

Entur AS
Eid av Samferdselsdepartementet.
Selskapet ble etablert av NSB den 16. juni 2016 under det midlertidige navnet Salg og
Billettering AS
Endelig navn ble vedtatt 14. september, og selskapet endret da navn til Entur AS.
15. oktober ble selskapet operativt da det overtok driften av salgs- og billettløsningene og de
tilhørende ansatte fra morselskapet NSB. 1. september 2016 etablerte
Samferdselsdepartementet selskapet Reiseplan og billett, som i løpet av første tertial 2017
ble integrert i Entur AS.
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Norske Tog AS
Materiellselskapet AS etableres 16. juni underlagt NSB (senere Norske Tog AS og overdras til
Togmateriell AS som igjen eies av Samferdselsdepartementet), 15. oktober ble selskapet
operativt og overtok samme dato mesteparten av materiellet (togene) fra NSB, formålet er
at selskapet skal leie ut til togene til NSB og dens fremtidige konkurrenter, NSB beholdte selv
bare noen lokomotiver og vogner for å drifte Flåmsbanen og Berging- og Beredskap
Jernbane-materiellet
Togmateriell AS etableres 1. september 2016, selskapet er et rent eierselskap eid av
Samferdselsdepartementet, og overtok fra 1. april 2017 Materiellselskapet AS fra NSB,
selskapet byttet samtidig navn til Norske Tog AS.

Bane NOR eiendom AS (tidligere ROM Eiendom AS)

Bane NOR Eiendom AS (tidligere Rom Eiendom AS – eid av NSB BA 1996 – mai 2017), er et norsk
eiendomsselskap eid av Bane NOR SF. Kjernevirksomheten er eiendoms- og stasjonsutvikling samt å eie,
forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom114.

Grunnlaget for selskapets og dets eiendommer stammer fra 1996, da NSB og Jernbaneverket
skilte lag. En klausul på at selve stasjonene bygget før 1996 med tilhørende områder/tomter
fremdeles skulle tilhøre NSB, dermed ble Eiendomsutvikling AS etablert i 18. desember 1998
(NSB Eiendom fra 1. januar 2001). Selskapet fusjonerte med Rom Eiendom i 1. juni 2006115.
«Eiendomsvirksomheten utgjør en stor del av verdiene i NSB-konsernet. Merverdiene som lå
i de driftsuavhengige eiendommene, var en forutsetning for den åpningsbalansen som ble
fastsatt for NSB BA ved behandlingen av St.prp. nr. 2 og 4/Innst. S. nr. 31 (1996-97). DnB
Markets anslåtte (selskaps)verdi på eiendomsvirksomheten er på 4,3 mrd. kr, hvorav 2,6
mrd. kr er knyttet til ROM Eiendomsutvikling AS. Utvikling av disse eiendommene vil kunne
gi høyere verdier. Med bakgrunn i NSBs finansielle situasjon legger imidlertid styret opp til et
raskere tempo i avhendingen av de driftsuavhengige eiendommene enn tidligere planlagt. Ut
fra behovet om raskt å få bedret balansesituasjonen og det faktum at salg av ROM vil ta tid,
viser styret til nødvendigheten av at selskapet blir tilført ny frisk egenkapital fra eier så snart
som mulig. Salg/delsalg av ROM vil uansett kun være et delbidrag til framtidige
egenkapitalbehov. Styret foreslår derfor at statens lån til selskapet på om lag 2,1 mrd. kr
som etter planen skal innfris innen 2.12.01, konverteres til egenkapital.»116
NSB eide stasjonsbyggene – de såkalt merkantile eiendommene. Hensikten var å selge ut
eiendomsmassen slik at NSB hadde økonomisk støtte til togdriften. Da ROM
Eiendomsutvikling ble etablert i 2001, var da også intensjonen klar: At selskapet skulle selges
ut av NSB i løpet av relativt kort tid. Det ble derimot bestemt at all utvikling, forvaltning og
drift av eiendommene skulle forbli i NSBs eie. Fra 1. juni 2006 var ROM Eiendom AS slik
selskapet var frem til 2017.
NSB eide dermed en stor eiendomsportefølje - Rom Eiendom.
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Selskapet og verdiene inngikk 2. mai 2017 i en fusjon bestående av eiendomsselskapet ROM
Eiendom, avdelingene Stasjoner og Eiendom i Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) samt 35
medarbeidere fra verkstedselskapet Mantena. Fra da av ble all jernbaneeiendom i Norge
forvaltet av Bane NOR Eiendom AS.
I 2016 hadde ROM om lag 135 ansatte. Selskapet har vært en del av eiendomsutviklingen
rundt Oslo Sentralstasjon og Bjørvika de siste årene før det fusjonerte inn i Bane NOR, blant
annet Barcode og Schweigaardsgate i Oslo, og hadde i 2015 et driftsresultat på 14 millioner
pr ansatt ifølge Geir Isaksen117 (Konserndirektør i NSB og styreleder i Rom Eiendom frem til
1. mai 2017).
Det nye Bane NOR Eiendom AS hadde på overdragelsestidspunktet totalt 2500 bygg til en
anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner118.

Statens Jernbanetilsyn (SJT)
Opprettet 1. oktober 1996 for på vegne av myndighetene drive tilsyn med
jernbanevirksomheter, at deres sertifikater og forpliktelser opp mot jernbaneloven med
forskrifter blir overholdt. Tilsynet har også ansvar med å utstede sertifikater til
lokomotivførere, oversikt over helsegodkjenningene, og lisenser til togselskapene for
trafikkering på det norske jernbanenettet.
Er også tiltenkt rollene som både sikkerhetstilsyn og konkurransetilsyn med rapportering til
ERA og bindeledd mellom ERA og norske myndigheter i forbindelse med jernbanepakke IV.
SJT er tiltenkt å fremme norske interesser i europeisk regelverksutvikling innen tog, trikk, Tbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger.
SJT fører også tilsyn med at aktørene har systemer som ivaretar sikring mot tilsiktede
handlinger som terror og sabotasje.

Norsk Jernbaneskole/Norsk Fagskole for lokomotivførere
NSB hadde opplæring av alt personell frem til 2005. Norsk Jernbaneskole ble opprettet,
underlagt Jernbaneverket som en selvstendig offentlig fagskole som et resultat av flere
selskaper i sektoren enn NSB med behov for lokomotivførere. Herunder ble opplæring av
alle «generelle» faggrupper i jernbanen plassert; Lokomotivfører, signalmontører, TXP’er
(togekspeditører) og togledere. De tre sistnevnte ansettes i Jernbaneverket etter endt
utdanning, mens lokomotivfører kan ansettes i alle selskaper som driver togfremføring (inkl.
JBV selv
Norsk Jernbaneskole ble 1. januar 2017 underlagt Jernbanedirektoratet da Jernbaneverket
ble splittet mellom overnevnte og Bane NOR. 1.1.2017 ble hele Norsk jernbaneskole en del
av Jernbanedirektoratet.
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1.1.2019 ble Norsk jernbaneskole delt etter en prosess siden 2017. Navnet på skolen og alt
som ikke er lokførerutdanning overføres til Bane NOR, mens lokførerutdanningen blir igjen i
Jernbanedirektoratet, og får navnet "Norsk fagskole for lokomotivførere" med kortnavn
Lokførerskolen.
Organisatorisk er Lokførerskolen en seksjon i direktoratet, der rektor er seksjonsleder.
"Innholdsmessig" ledes skolen av et styre, der organisasjonsdirektøren i direktoratet er
styreleder, og styret ellers består av to eksterne (fra fagskolesektoren), fagforeningene (NLF
og NJF), Jernbaneforetakenes sikkerhetsforening (per 2020 en fra Vy og en fra Bane NOR
Transport), en ansattrepresentant og en studentrepresentant.

Rail Acadamy
Etablert mars 2021. Tilbyr togselskapene utvikling og gjennomføring av internopplæringstjenester for lokomotivførere og jernbaneansatte med krav om sikkerhetsopplæring.
Datterselskap av Railsupport som er et konsulentselskap etablert 1.februar 2018.

Rytec kompetansesenter
Etablert desember 2020. Tilbyr internopplæring og kursing innen jernbane- og sikkerhet.
Eids av Rytec. Etablert i 2003. Konsulentselskap. Driver med Prosjektering og prosjektledelse
innenfor hele kjeden av sikkerhet og godkjenning. Oppdrag både for T-banen og jernbanen,
også i Sverige. Drevet med utleie av lokomotivførertjenester siden 2014 til Grenland Rail AS,
Baneservice AS, Bane NOR og Nordisk Togteknikk AS. Leverer etteropplæringen
(internkursingen) av lokomotivførere til Grenland Rail.

Vedlikehold og underleverandører
Selskaper som leverer tjenester til operatørene samt verksteder.
Baneservice
Baneservice ble etablert i 1992, da NSB besluttet å skille byggherre- og
entreprenørfunksjonene fra hverandre. I forbindelse med omorganiseringen av NSB i 1996
ble Baneservice en selvstendig forretningsenhet under Jernbaneverket.
I 2005 ble Baneservice et statlig aksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eneste
eier. Baneservice Skandinavia AB ble etablert i 2009 og startet med logistikktjenester på
godsterminaler i Sverige. I perioden 2006 til 2013 hadde Baneservice også en svensk
avdeling som drev med banerelatert entreprenørvirksomhet.
Fra 1. januar 2016 ble eierskapet av Baneservice overført til Nærings- og
fiskeridepartementet.
Baneservice kjøpte 57% av aksjene i RailCom AS i desember 2016.
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I juli 2019 kjøpte Baneservice Norsk Jernbanedrift AS (NJD). Gjennom oppkjøpet av NJD
sikret også Baneservice seg 89 % av aksjene i PowerOn.
Baneservice er i dag den største norske jernbaneentreprenøren, med om lag 600 ansatte, en
omfattende maskinpark og flere datterselskaper.
Mantena AS
Mantena AS er et norsk selskap, var opprinnelig verkstedenheten til NSB, med virksomhet
innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy i Norge og Sverige. Ble pålagt gjennom revisjon
av jernbanepakke I å tilby verkstedkapasitet til nye selskaper som opprettes eller begynner å
trafikkere i Norge. Mantena var den tidligere verkstedenheten til NSB. Selskapet ble skilt ut
som eget aksjeselskap 7. desember 2001, med NSB som 100 prosent eier frem til juli 2017.
vedlikeholder og reparerer skinnegående kjøretøy for jernbaneoperatører.
Eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

MiTrans AS
MiTrans AS, tidligere NSB Industri ble etablert som eget aksjeselskap fra 1.7.99, og er heleid
av NSB BA. MiTrans AS driver primært ombygginger og skadereparasjoner på togmateriell
ved enheten på Sundland i Drammen og vedlikehold av rullende materiell for
Jernbaneverket ved enheten på Hamar119.

Stadler service Norway AS
Stadler var leverandøren av flirt-settene NSB kjøpte fra 2010. Selskapet vant anbud på
vedlikehold for Vy til fordel for Mantena som har hatt oppdraget. Hovedbasen for
vedlikeholdet av de norske FLIRT-settene er på Sundland i Drammen, men type 74
vedlikeholdes også på Nylende i Skien. heleid av Stadler Service AG.

Euromaint rail AS
I 2001 ble Statens Järnvägar delt inn i seks selskaper. SJ Maskindivision ble Euromaint.
Kjøpte seg inni Volvo AB i 2005. Omstrukturerte seg i 2006 med morselskap hvor Euromait
Rail ble datterselskap. Selskapet blir kjøpt opp av Ratos AB i 2007. i 2008 kjøper Euromaint
RSM Group, Tysklands største, uavhengige vedlikeholdsselskap for jernbanekjøretøyer med
virksomhet i Tyskland, Polen, Nederland og Belgia. Gjennom oppkjøpet blir Euromaint Rail
Europas største uavhengige vedlikeholdsaktør for jernbanetransportindustrien. Aksjene blir
solgt i 2015.
Euromaint Industry overtar Husqvarnas vedlikeholds- og verktøyvirksomhet og kjøper EISAB
Energy and Industry Service i Vänersborg.
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Ratos selger Euromaint til et private equity -fond SSVP i 2017, som eies og forvaltes av
Orlando Nordic. Blir videresolgt til spanske topprodusenten CAF i 2019.
EuroMaint Norge vant anbudet på vedlikehold av flirt-settene, vognene i regiontogene samt
lokomotivene til Vy Tog AS på Vossebanen fra 13. desember 2020, vedlikeholdet bli utført i
Bergen og Lodalen.

NSB Trafikkservice AS
NSB Trafikkservice AS er et norsk aksjeselskap i Vy (NSB). Selskapet ble stiftet 29. juni 2001
og dermed ble togrenhold og andre servicefunksjoner utskilt fra NSB.
Selskapet vant anbudet på renhold for GoAhead i trafikkpakke 1 Sør.

Rail Gourmet Togservice AS
Etablert i 1988, eies av Rail Gourmet (SSP). Kiosk- og kafètjenester for tog. Historie går
tilbake til 1918 og etableringen av Norsk Spisevognselskap. Selskapet er en videreføring av
Narvesen Togservice, som igjen var et datterselskap av Narvesen120.
NSBs solgte aksjer i Narvesen ASA i 1996/97121
Drifter kafeene til Vy, Go-Ahead og SJ samt kaffe- og kioskautomatene om bord i togene.

Elite Service partner AS

Elite Service Partner AS skifter navn til Insider Facility Solutions AS fra 1 mai 2021122

Selskapet vant anbudet på renhold for SJ Norge AB i trafikkpakke 2 Nord til fordel for NSB
Trafikkservice som hadde oppdraget. En sak i Trondheim hvor virksomhetsoverdragelse ikke
var et kriterium i anbudet fra SJ. Saken er omtalt under «SJ Norge AB».

Skiftetjenester AS
Opprettet i 2015.
Et selskap som tilbyr godkjente Signalgivere, Bremseprøvere og Lastkontrollører.
De utfører skifting på godsterminaler, tømmerterminaler og sidespor, hovedsakelig på
Alnabru godsterminal og i Drammen.
Selskapet vant anbudet på skiftetjenestene til Vy tog AS i Oslo.
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Vedlegg III: Opplæring
Opplæringen av alt personell var det NSB som hadde ansvar for frem til 2005. I sammenheng
med fisjon av Flytoget, NSB Gods (senere CargoNet) og etter hvert Gjøvikbanen på trappene
kunne ikke NSB stå for kostnadene ved all opplæring og utdanning av blant annet
lokomotivførere alene. Norsk Jernbaneskole (NJS) ble derfor opprettet på bakgrunn av en
stortingsmelding (se boks), underlagt Jernbaneverket som en selvstendig offentlig fagskole
eid av staten gjennom Jernbaneverket (JBV) i 2005. Herunder ble opplæring av alle
«generelle» faggrupper i jernbanen plassert; Lokomotivfører, signalmontører,
togekspeditører (TXP’er) og
togledere. De tre sistnevnte
gruppene ble ansatt i Jernbaneverket
Årsaken til opprettelsen av Norsk
etter endt utdanning, mens
Jernbaneskole (NJS)
lokomotivførerne kunne ansettes i
alle selskaper som driver
En viktig faktor ved dagens organisering
togfremføring, inkl. JBV selv.
av jernbanevirksomheten som medfører
Lokomotivførerutdanningen ved NJS
høyere økonomisk risiko for NSB enn for
sørger for at lokførere kommer ut
konkurrerende transportører, er ansvaret
med en generell
for opplæring av egne lokomotivførere og
lokførerkompetanse, bred opplæring
annet togpersonell. Ved en utskilling av
NSB Gods som eget aksjeselskap innen
og erfaring fra både persontog og
NSB-konsernet, vil både NSB Gods og
godstogsektorene. Instruktørene er
Flytoget være enheter med en
lokomotivførere, hentet fra de
kostnadsstruktur mer på linje med
forskjellige selskapene som alle
konkurrentene. Begge enhetene vil kunne
inngår avtaler med skolen om å låne
anskaffe vedlikeholdstjenester og
ut lokomotivfører til
togpersonell uten selv å ha ansvaret for
produksjons-/opplæringsapparatet. (…)
instruktørvirksomhet ved behov.
NSB står i dag (år 2000) for all opplæring
(dette endrer seg dog en del når de
av lokomotivførere i Norge. Ettersom det
private godstogselskapene dukker
er åpnet adgang for andre aktører på
opp. Alle var ikke like villige til å
sporet, står selskapet overfor en risiko
inngå i spleiselaget om opplæringen,
knyttet til at ferdig utdannede
og ønsket ikke å bidra med verken
lokomotivførere søker til de nye
instruktører eller kjørelærere. Dette
selskapene som eventuelt blir etablert.
NSB vil utrede muligheten for at
resulterer i at de største, eldste og
opplæringen av lokomotivførere blir en
tidligere statsselskapene ble de som
del av det offentlige utdanningssystemet.
måtte dra lasset, mens nyetablerte
private selskaper ble mer eller
mindre gratispassasjerer.

St.meld. nr. 48 Om NSB BAs virksomhet 2001-2003;
https://www.regjeringen.no/contentassets/0f5dcf
b167834336b89163b9e7e7677b/no/pdfa/stm2000
20010048000dddpdfa.pdf

I tiden etter at NJS’s var etablert ble situasjonen angående tilgang på bemanning snudd på
hodet for togselskapene, sammenlignet med da skolen var underlagt NSB. heretter måtte
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selskapene knives om studentene for å sikre seg nok førere til å drifte selskapet. Det førte
blant annet til at NSB tilbudte de av studentene de ønsket å ansette – ansettelseskontrakt
under utdanningen, mot at de hadde en bindingstid til bedriften en viss tid. Denne praksisen
opphørte rundt 2010-2011.

NJS ble 1.1.17 underlagt Jernbanedirektoratet da JBV ble splittet mellom overnevnte og
Bane NOR. Mange stusset på denne plasseringen. Lærerne som i utgangspunktet var
lokomotivførere var dermed ansatt i et direktorat og ikke i selve sektoren. For disse ble
haken ved denne overflyttingen at de mistet sin rett til f.eks. personlabilletten, en rettighet
de har hatt siden de ble ansatt på jernbanen. Det skal nevnes i denne sammenheng at
instruktørene også kjører tog for å opprettholde kompetansen og har tilknytning til i
hovedsak de største selskapene. Samferdselsdepartementet begrunnet fjerning av
personalbilletten med at direktorats-ansatte ikke skulle ha større eller andre fordeler enn
ansatte i andre direktorater. De ansatte fra JBV som ble virksomhetsoverdratt til Bane NOR
beholdt sine personalbilletter. Det antas at NJS var den eneste offentlige fagskolen som var
direkte underlagt staten gjennom et direktorat.

1. januar 2019 ble lokførerutdanningen skilt ut fra NJS, og gitt navnet Norsk fagskole for
lokførere (også kalt Lokførerskolen), samtidig ble NJS underlagt Bane NOR mens
lokførerutdanningen ble igjen i direktoratet. Rent praktisk deler de to
opplæringsinstitusjonene lokaler på Grorud i Oslo.

I løpet av vinteren 2020/2021 ble det etablert opplæringsselskaper/kompetansesentre som
tilbyr internopplæring til bedriftene. Disse er selskaper som tilbyr å utvikle og gjennomføre
kurs for ansatte som togselskapene er pålagt av Statens Jernbanetilsyn å gjennomføre for å
sertifisere eller opprettholde kompetansen til sine ansatte. Virksomheten omfatter
lokomotivførere, sikkerhetsvakter og annet personell som er pålagt personlige sertifikater og
sikkerhetsgodkjenning i sektoren. Man ser dermed en ny utvikling med konsulentvirksomhet
innen opplæring av jernbanepersonell.

Opplæring av konduktør- og ombordpersonell foregår fremdeles internt i de respektive
togselskapene etter modellen fra før 2005.
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Vedlegg IV: Ytelsesordningen
Dette vedlegget er Bane NORs beskrivelse av Ytelsesordningen i deres Network statement
2021 (https://networkstatement.banenor.no/doku.php?id=sandkasse_ast_2021):

Ytelsesordning
1. Bakgrunn og formål
Dette vedlegget beskriver en ytelsesordning i henhold til jernbaneforskriften § 6-6, jf.
AST punkt 12. Ytelsesordningen baserer seg på at det mellom Bane NOR SF (Bane NOR)
som infrastrukturforvalter på jernbanenettet og det jernbaneforetak som driver
trafikkvirksomhet (persontransport og/eller godstransport) på denne infrastrukturen
gjelder en gjensidig forpliktelse til å levere/benytte tildelte ruteleier uten å forårsake
forsinkelser og/eller innstillinger.
Ved brudd på denne forpliktelsen fra en av avtalepartenes side forårsaket av forhold som
er nærmere beskrevet i dette Vedlegget, skal den avtaleparten som forårsaker
forsinkelsen/innstillingen betale en kompensasjon innenfor de rammer som er fastsatt i
dette Vedlegget. Ved forsinkelser/innstillinger forårsaket av infrastrukturforvalter tilfaller
kompensasjonen det/de jernbaneforetak som rammes av forsinkelsen/innstillingen. Ved
forsinkelse/innstilling forårsaket av et jernbaneforetak, tilfaller kompensasjonen
infrastrukturforvalter.

2. Hovedinnholdet i ytelsesordningen og definisjoner
Hovedinnholdet i ytelsesordningen er at både forsinkelser og innstillinger utløser krav på
kompensasjon eller avgiftsplikt for jernbaneforetakene, avhengig av hvem/hva som er
årsak til uregelmessigheter.
Forsinkelse etter denne ytelsesordningen anses å foreligge når:
Forsinkelse og manglende punktlighet oppfattes ofte som synonyme begrep, men er her
definert ulikt:
1. Togene er punktlige når de ankommer til endestasjon innenfor en margin på
5:59 minutter for godstog / langdistansetog og 3:59 minutter for andre
persontog i forhold til ruteplan. Punktlighet måles også på Oslo S selv om
toget ikke har endestasjon der.
Punktlighet måler den prosentvis andelen tog som er punktlige.
2. Forsinkelse etter ytelsesordningen måles i timer og minutter og etter følgende
prinsipp:
§ Forsinkelse foreligger når et persontog eller godstog passerer angitte
målepunkter (hovedsignal eller blokksignal) inklusiv utgangsstasjon, samt
ankommer endestasjon 4 minutter eller mere etter rutemessig passering.
§ Hver gang toget passerer målepunkter måles framføringen opp mot
ruteplanen. Dersom forsinkelsen har fått en økning - «delta» - større eller lik 4
minutter utover sist laveste forsinkelse, registreres den med årsakskode i
TIOS.
§ Eventuell innkjøring i forhold til tidligere forsinkelser blir ikke kreditert.
§ Forsinkelser som oppstår for et tog etter en delinnstilling vil bli beregnet fra
null og ikke fra sist laveste forsinkelse.
Innstilling etter denne ytelsesordningen anses å foreligge når:
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1. En rute ikke kan kjøres som planlagt, helt eller delvis. Det betyr at ordningen
omfatter både hel- og delinnstillinger.
2. Ytelsesordningen omfatter kun innstillinger av persontog
Innstillinger som skyldes aksjonskort inngår i ytelsesordningen. Kompensasjonen eller
avgiftsplikten avregnes pr. kalendermåned ut fra antall forsinkelsestimer og antall
innstillinger; se punkt 5.
Jernbaneverket inngikk i 2016 en ensidig midlertidig kompensasjonsordning med
godstogselskapene hvor Jernbaneverket (nå Bane NOR) yter kompensasjon til
godstogforetaket ved hel- eller delinnstillinger av ruter som skyldes forhold ved
infrastrukturen. En rute er innstilt når den ikke kan kjøres som planlagt, helt eller delvis.
Avtalen har virkning fra 1. mars 2016, med de begrensninger som følger av krav fra ESA.
Avtalen varer frem til Bane NOR beslutter at ordningen skal opphøre. Avtalen opphører
senest, og uten forutgående varsel, 1. mars 2021.
Innen denne avtalen utløper vil Bane NOR ta initiativ til en ny løsning for godstrafikken
innenfor ytelsesordningen. Det gjelder også ved planlagte vedlikeholds- og
utbyggingsaktiviteter i infrastrukturen. Et aktuelt tidspunkt for ny ordning kan være ved
oppstart av rutetermin 2019 (R19).

3. Årsaksregistrering og ansvarsfordeling
Bane NOR opererer registreringssystemet «Trafikkinformasjon- og OppfølgingsSystem «
(TIOS). I dette systemet lagres planlagte og faktiske togtider samt årsak til
forsinkelse/innstillinger. I dette systemet er årsaken til forsinkelser/innstillinger fordelt på
årsakskategorier/-koder etter følgende tabell:
Tabell 1: Årsakskoder TIOS

Infrastruktur

Jernbaneforetak

Utenforliggende
forhold

Kode 1 – Bane

Kode 81 – Feil ved kjøretøy

Kode 91 – Forsinkelse
fra utlandet

Kode 2 – Sikringsanlegg,
signalanlegg og fjernstyring

Kode 82 – Kjøretøy sent fra
hensettingsspor

Kode 92 – Ytre
forhold

Kode 3 – Elkraft/kontaktledning

Kode 83 – Manglende
personell

Kode 93 – Uhell,
påkjørsel

Kode 4 – Tele og
transmisjonsfeil

Kode 84 - Stasjonsopphold

Kode 94 - Uønsket
hendelse

Kode 5 – Planlagt vedlikehold
infrastruktur

Kode 85 – Planforutsetninger
ikke oppfylt

Kode 7 – Trafikkavvikling
(Infrastrukturs andel)

Kode 6 - Kjøretøy med feil
sperrer spor/blokkstrekning
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Infrastruktur

Jernbaneforetak

Utenforliggende
forhold

Kode 7 - Trafikkavvikling
(Jernbaneforetakets andel)

TIOS-kodene kan mappes mot inndelingen i Vedlegg II i jernbaneforskriften
Den enkelte årsakskode omfatter i det vesentlige:
Tabell 2: Detaljert kodeliste med forklaringer «Infrastruktur»

Kode nr. og navn

Forklaringer

Kode 1 - Bane

Linjen, skinnebrudd, solslyng, telehiv. Saktekjøringer iht.
FIDO. Glatte skinner, snø/is/ løvfall, tre på linjen, vegetasjon
hindrer sikt. Glatt plattform. Overvann pga. tett stikkrenne
(ikke flom). Planlagt arbeid ikke avsluttet i tide.
Reparasjonsarbeider etter akutte hendelser (ras, avsporing
mv.) og saktekjøringer etter arbeider.

Kode 2 – Sikringsanlegg,
signalanlegg og
fjernstyring

«Trafikkstyrer får ikke stilt signal». Feil på linjeblokk,
pærekontroll, stillverk/fjernstyringsanlegg, ATC-ballise,
vegsikringsanlegg, rasvarslingsanlegg. Sporveksel ikke i
kontroll. Utilsiktet passering av signal i stopp grunnet teknisk
feil (“signalfall”). Sporfeltbelegg inkl. saltbelegg. Feil ved
nødstrømsanlegg.

Kode 3 –
Elkraft/kontaktledning

Nedrevet/skadet kontaktledning. Tre over KL-anlegg. Feil på
KL-komponenter. Feil i om-formerstasjon til KL.
(strømløst/redusert kapasitet). Forårsakende tognr. angis i
tilfeller av skade på KL.

Kode 4 – Tele og
transmisjonsfeil

Tele- og transmisjonsfeil som fører til driftsforstyrrelser. Feil
ved GSM-R-systemet. Feil ved høyttaler/anviser. Feil på FIDO
kommunikasjon.

Kode 5 – Planlagt
vedlikehold infrastruktur

Tog planlagt innstilt grunnet planlagte arbeider på aktuell
strekning. Forsinkelser som følger av at man må vente på
alternativ transport. Enkeltsporet drift grunnet planlagt
arbeid. Planlagt arbeid er vedlikeholds- og anleggsarbeider
som er planlagt og bekjentgjort til jernbaneforetakene på
forhånd.
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Tabell 3: Detaljert kodeliste med forklaringer «Jernbaneforetak»

Kode nr. og navn

Forklaringer

Kode 81 – Feil på
kjøretøy

Alle feil ved kjøretøy som medfører stans eller redusert
kjørehastighet. Lastforskyvning på godstog. Feil på
ombordutrustningen til FIDO eller ved feil på ombordutrustningen
til ERTMS

Kode 82 – Kjøretøy
sent fra
hensettingsspor

Benyttes når avgang blir forsinket fordi toget ikke er satt opp i tide
fra driftsbanegård/lokstall/hensettingsspor e.l.

Kode 83 –
Manglende personell

Forsinkelse som er forårsaket av enhver form for personalmangel
hos jernbaneforetaket, inklusive personalbytte underveis.

Kode 84 Stasjonsopphold

Rutemessig oppholdstid på stasjon/holdeplass overskrides
grunnet reisende/gods/ skifting eller behov for bruk av
rullestolheis underveis. Jernbaneforetaket ber toget holdes
tilbake grunnet overgangsreisende fra andre forsinkede tog.
Forsinkelsen registreres ved ankomst neste stasjon.

Kode 85 –
Planforutsetninger
ikke oppfylt

Toget kjøres med redusert kapasitet. Toget holder ikke fastsatt
hastighet. Øvelseskjøring. Ekstra togstopp beordret av
jernbaneforetaket. Tog innstilt grunnet markedsmessige årsaker
eller manglende kjøretøy. Jernbaneforetakets personale bruker
FIDO-systemet feil.

Tabell 4: Kodeliste for følgeforsinkelser

Kode nr. og navn

Forklaringer

Kode 6 - Kjøretøy med
feil sperrer
spor/blokkstrekning

Benyttes på forsinkelser som oppstår for et tog når et annet,
havarert tog/tog med feil sperrer linjen. Nyttes også dersom
enkeltsporet drift må iverksettes grunnet dette. Skal benyttes
selv om havarert tog/ tog med feil på kjøretøyet har begynt å
kjøre igjen. Når linjen er klar for trafikk, men togleder velger å
holde tilbake et motgående tog i påvente av kryssing, skal
dette toget ha Kode 7 (Trafikkavvikling). Havarert tog / toget
med feil skal ha Kode 81 (Feil på kjøretøy).

Kode 7 - Trafikkavvikling

Helhetsvurderinger gjort av trafikkstyrer vedrørende
rekkefølge/valg av kryssingssted, konstruksjons/systemfeil i
ruteplan. Årsaker i forhold til trafikkstyring: Signal stilles for
sent, får ikke meldt tog til betjent stasjon, køkjøring,
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Kode nr. og navn

Forklaringer
overbelastet banestrekning, feil i hjelpesystem FJS (Automat/
ATL/TLS). Bane NORs personale bruker FIDO-systemet feil.

Tabell 5: Detaljert kodeliste med forklaringer «Utenforliggende forhold»

Kode nr. og
navn

Forklaringer

Kode 91 Forsinkelse fra
utlandet

Tog forsinket/innstilt fra Sverige. Tog må holdes tilbake på norsk side
grunnet problemer i Sverige.

Kode 92 - Ytre
forhold

Storm, flom, ras som gjør linjen ufarbar, samt ved risiko for dette.
Store snøfall i tiden hvor snøberedskap ikke er opprettet.

Kode 93 - Uhell,
påkjørsel

Ved påkjørsel av person, kjøretøy, dyr eller annen gjenstand på linjen
eller stasjon. Driftsuhell, avsporing og skifteuhell.

Kode 94 Uønsket
hendelse

Tilløp til uhell, f. eks. ulovlig ferdsel i spor, melding om dyr langs linjen.
Tog venter på politi/ambulanse/tollere. Brann i tilknytning til
linjen/stasjon. Utilsiktet passering av signal i stopp (Reell passering).

4. Årsakskategorier /-koder som inngår i ytelsesordningen
Ytelsesordningen er avgrenset til årsakskategoriene «Infrastruktur» og
«Jernbaneforetak».
Kode 85 under Jernbaneforetak inngår ikke i ordningen for innstillinger, men for
forsinkelser. Innstillinger knyttet til kode 5 dekkes av en egen ordning vedrørende
alternativ transport og inngår derfor ikke i ytelsesordningen.
Kode 6 og 7 representerer følgevirkninger av andre primære årsaker knyttet til
infrastrukturforvalter og jernbaneforetak.
Kode 7 skal ikke benyttes ved innstillinger og inngår følgelig ikke i ordningen.
Kategorien «Utenforliggende forhold» i sin helhet omfattes ikke av ytelsesordningen.
Samtlige koder under denne årsakskategorien faller derfor utenfor ordningen.
Avgrensingen medfører også at forsinkelser som grensekryssende tog har akkumulert
utenfor Norge, holdes utenfor.
Et tog kan få flere årsakskoder på en enkelt reise. Mange kjører lange strekninger, og det
er ikke uvanlig at de støter på flere hendelser underveis som alle kan ha delvis skyld i at
toget blir forsinket. I denne ytelsesordningen legges til grunn at det foretas en avregning
av den akkumulerte forsinkelsen toget har opparbeidet seg på strekningen fordelt på
årsakskodene som er tildelt under gjennomføringen av togreisen.
Infrastrukturforvalter skal anses som den ansvarlige også for det tilfelle at en
forsinkelse/innstilling er registrert, men årsakskode mangler (Ingen årsakskode).
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Ved påstand om feilregistrering følges den prosedyre som er beskrevet i dette Vedlegg
punkt 8.

5. Beregningsmetodikk og satser
5.1 Forsinkelser
Basert på registreringen i TIOS beregnes antall forsinkelsestimer på de ulike
årsakskodene og for alle parter som inngår i ordningen.
Følgeforsinkelsene under både kode 6 og 7 som er belastet jernbaneforetakene
uavhengig hvilken part som har forårsaket dem, utbetales av infrastrukturforvalter. Da
dette vil omfatte forhold som også har sin primærårsak hos et jernbaneforetak, må disse
betale en høyere sats på primærårsakene enn infrastrukturforvalter.
Ordningen skal være enkel å operasjonalisere og programmere samtidig som den gir
riktig signal til aktørene. Beregningene baseres på en lineær modell:
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Følgende satser skal benyttes:

Kroner / Part

Persontog Godstog

Sats i 2018-priser (NO)K pr. forsinkelsestime

3600

1800

Faktor

Infrastrukturforvalter

1,00

1,00

Faktor

Jernbaneforetak

1,43

1,26

5.2 Innstillinger (persontog)
Basert på registreringen i TIOS beregnes antall innstillinger på de ulike årsakskodene og
for alle parter som inngår i ordningen. Følgeinnstillingene under kode 6 som er belastet
jernbaneforetakene uavhengig hvilke part som har forårsaket dem, utbetales av
infrastrukturforvalter. Da dette vil omfatte forhold som også har sin primærårsak hos et
jernbaneforetak, må disse betale en høyere sats på primærårsakene enn
infrastrukturforvalter.
Ordningen skal være enkel å operasjonalisere og programmere samtidig som den gir
riktig signal til aktørene. En tilsvarende lineær modell som for forsinkelser legges til
grunn:
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Følgende satser skal benyttes:

Kroner / Part

Helinnstilling Delinnstilling

Sats i 2018-priser (NO)K pr. forsinkelsestime

5000

2500

Faktor

Infrastrukturforvalter

1,00

1,00

Faktor

Jernbaneforetak

1,25

1,25

5.3 Maksimalverdier
Det vises også til jernbaneforskriftens § 6-6. Forskriften krever at ordningen «… ikke skal
bringe en tjenestes økonomiske levedyktighet i fare». Med økonomisk levedyktighet
legges det til grunn betalingsevne / finansiell styrke og ikke lønnsomhet. Dette hensynet
ivaretas her ved at maksimalverdier relateres til fakturert sporpris (inklusiv kapasitetspris
og påslag). Det er fastsatt følgende maksimalverdier som gjelder alle parter:
§
§

Forsinkelser: 50 % av fakturert beløp pr. måned knyttet til den minste pakken
Innstillinger: 50 % av fakturert beløp pr. måned knyttet til den minste pakken
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Maksimalverdiene fungerer symmetrisk slik at infrastrukturforvalter må maksimalt gi 50
% avslag i fakturert sporpris og at jernbaneforetak / søker må betale 50 % tillegg til
fakturert sporpris for henholdsvis forsinkelser og innstillinger. Yttergrensen vil være 100
% avslag eller 100 % tillegg.
5.4 Årlig prisregulering
Ovennevnte kronesatser reguleres årlig ut fra samme metode som infrastrukturprisene;
jf. kapittel 6 i Network statement.

6. Myndighet til å suspendere ytelsesordningen
Ytelsesordningen er kun virksom under normale driftsforhold. I situasjoner med
betydelige driftsmessige avvik, kan infrastrukturforvalter ensidig suspendere
ytelsesordningen. Dette vil særlig være aktuelt (men er ikke begrenset til) situasjoner
som omfattes av årsakskode 92, men også ved for eksempel terrortrusler/hendelser,
bombetrusler, omfattende hærverk eller politimessige foranstaltninger i den utstrekning
slike forhold ikke er fanget opp av årsakskode 94.

7. Forvaltning og saksbehandling
7.1 Infrastrukturforvalter har plikt til å registrere alle forsinkelser/innstillinger i TIOS, og
skal senest innen tre virkedager etter det kalenderdøgn da kjøring av togrute ble
påbegynt/var planlagt påbegynt, registrere årsaken til forsinkelsen/innstillingen med
årsakskategori/-kode i systemet. Infrastrukturforvalter skal innen samme frist
kvalitetssjekke datagrunnlaget. Forsinkelser/innstillinger uten årsakskode regnes med
under infrastrukturforvalters økonomiske ansvar på samme måte andre
forsinkelser/innstillinger under infrastrukturforvalters økonomiske ansvar.
7.2. For at jernbaneforetakene skal ha mulighet til å kontrollere registrerte
forsinkelser/innstillinger på selskapenes egne tog, må disse ha tilgang til TIOS.
Infrastrukturforvalter er forpliktet til å sørge for slik tilgang til egne registrerte
forsinkelser/innstillinger gjennom en kundeportal.
7.3. Dersom jernbaneforetaket mener det er foretatt ukorrekt årsaksregistrering, kan
jernbaneforetaket kreve ny årsakskode. Slik begjæring om fornyet vurdering må være
fremsatt senest seks virkedager etter det kalenderdøgn da togruten ble påbegynt/var
planlagt påbegynt.
Ved fremsettelse av slikt krav skal benyttes et av infrastrukturforvalter fastsatt
standardisert skjema, med opplysninger om dato, togrute, plass og den av
infrastrukturforvalter angitte årsakskode. Begjæringen skal videre inneholde
opplysninger om hvilken årsakskode jernbaneforetaket mener at infrastrukturforvalter
burde ha benyttet, samt begrunnelsen for dette. Alle felter må være fylt inn korrekt for
at begjæringen skal behandles.
Slik begjæring om fornyet vurdering av avviket kan kun gjøres skriftlig på
forhåndsfastsatt skjema og kan ikke kompletteres i etterhånd. Det er således ikke
anledning for jernbaneforetaket å sende inn klage «på nytt», for eksempel dersom man
har skrevet en trykkfeil i standardskjemaet.
7.4. Infrastrukturforvalter skal behandle begjæringen og senest innen det niende
virkedagen etter det kalenderdøgn da togruten ble påbegynt/var planlagt påbegynt gi
tilbakemelding på om kravet er godtatt eller avslått.
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7.5. Dersom jernbaneforetaket ikke har begjært fornyet vurdering av årsakskode, eller
slik begjæring blir fremsatt for sent i forhold til frist fastsatt i punkt 7.3, har
jernbaneforetaket ikke rett til å bestride plikten til å svare kvalitetsavgift.
7.6. Dersom jernbaneforetaket ikke vil akseptere infrastrukturforvalters avgjørelse etter
punkt 7.4, kan tvisten om årsakskodingen innen tre virkedager etter at denne
avgjørelsen er tatt, kreve tvisten avgjort av et partssammensatt tvisteutvalg. Tabellen
beskriver prosessen rundt fastsettelse av årsakskode og eventuell påfølgende behandling
i tvisteutvalget. Tidsrom er vist som akkumulerte dager etter hendelsen.

Fase

Tidsrom
(virkedager)

1

0

2

1-3

Bane NOR gjennomgår/kvalitetssikrer datagrunnlaget og
korrigerer feil samt setter midlertidig kode

3

4-6

Jernbaneforetakene gjennomgår datagrunnlaget og påpeker det
de mener er ukorrekt årsaksregistrering gjennom kundeportalen

4

7-9

Bane NOR behandler påpekingen, fatter foreløpig vedtak om
årsakskode og sender svar gjennom kundeportalen

5

10-11

Hvis tvist oppstår: Mulighet for jernbaneforetakene å melde
saken til tvisteutvalget tvisteutvalg@banenor.no

6

12-21

Behandling i tvisteutvalget – maks 10 virkedager

7

> 21

- Dersom partene blir enige, stopper prosessen her
- Dersom partene kommer fram til at det er et annet
jernbaneforetak som er utløsende årsak, går prosessen tilbake til
fase 2
- Ved fortsatt uenighet kan hver av partene sende klage til Statens
jernbanetilsyn, jf. jernbaneforskriften § 11-2 (1)

8

Beskrivelse
Årsakskode settes foreløpig av trafikkstyrer (togleder eller TXP) i
Bane NOR

Med hjemmel i jernbaneforskriften § 11-2 (1) kan hver av partene
uavhengig av denne tvisteordning klage forholdet inn til Statens
jernbanetilsyn

7.7. Ved innbringelse av tvisten skal jernbaneforetaket skriftlig nedlegge påstand og i
nødvendig utstrekning begrunne sitt standpunkt og fremlegge dokumentasjon som
sendes direkte til infrastrukturforvalter. Innen en kort frist skal tvisteutvalget fatte en
beslutning.
7.8. Partene dekker selv sine egne kostnader knyttet til tvisteløsningen.
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8. Oppgjør
Infrastrukturforvalter skal ved utgangen av hver måned foreta en beregning av resultatet
hva gjelder forsinkelsestimer og innstillinger for den aktuelle måneden for det/de
jernbaneforetak som har vært berørt av forsinkelser/innstillinger i den aktuelle perioden.
Ved beregningen skal samlede kompensasjonskrav i perioden for forhold forårsaket av
infrastrukturforvalter avregnes mot avgiftsansvar for forhold forårsaket av
jernbaneforetaket, slik at avregningen viser netto tilgodehavende eller skyldig beløp for
jernbaneforetaket for månedsperioden.
I tilfelle der jernbaneforetaket har krevet ny årsakskode, og infrastrukturforvalter ikke
har tatt stilling til kravet ved utløpet av den måneden kravet gjelder, skal opprinnelig
koding legges til grunn ved avregningen. Dersom kravet om endring av årsakskode blir
tatt til følge, blir forholdet å korrigere i den påfølgende månedsavregningen.
Avregningsoppgaven skal være fremsendt jernbaneforetaket innen den 15. i måneden
etter den måned beregningen gjelder for. Jernbaneforetaket skal motta eller betale
kompensasjon månedlig i henhold til avregningsoppgaven fra infrastrukturforvalter.
Skyldig beløp forfaller både for jernbaneforetakets og infrastrukturforvalters
vedkommende til betaling 30 dager etter mottak av avregningsoppgave.

9. Forholdet til erstatningsansvaret etter AST
Ytelsesordningen gjør ingen innskrenkninger i avtalepartenes adgang til å kreve
erstatning i henhold til reguleringene i AST punkt 17. Ved eventuell erstatningsutmåling
skal det imidlertid gjøres fratrekk krone for krone i erstatningsbeløpet med den
kompensasjonen den erstatningsberettigede måtte ha mottatt for samme forhold på
grunnlag av ytelsesordningen.
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