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Høring - EU-forordning om metode for beregning av direkte kostnader som 

følge av jernbanedriften 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedrørende ovennevnte høring.  

 

Direktiv 102/34/EU ble vedtatt i desember 2012, og utkast til forskrifter som ble sendt ut på 

høring 16. februar i år, er langt mer omfattende enn "bare" regelverk knyttet til 

kjøreveisavgifter.  

Direktivet tar for seg nytt regelverk knyttet til:  

- Skille mellom transportytelse og infrastruktureier 

- Internasjonal passasjertransport gjennom enkelte land 

- Innføring av konkurranse i jernbanesektoren på forretningsmessige vilkår, 

markedsdannelse. 

- Ikke diskriminerende tilgang til infrastruktur og servicefasiliteter (verksted, renhold 

etc., alle godkjente operatører) 

- Innføring av kjøreveisavgift nasjonalt og innen EU området.  

 

Forordningen 2015/909 tar utgangspunkt i artikkel 31 av dette direktivet, som regjeringen 

ønsker å harmonisere i EØS-avtalen. Artikkel 31 omhandler avgiftsprinsipper, konkret for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og servicefasiliteter (verksted, renhold etc.) 

 

Innføring av kjøreveisavgift 

Innføring av kjøreveisavgift og avgifter knyttet til servicefasiliteter brukes ikke i Norge i dag, 

med unntak av Ofotbanen. Forordningen vil frata nasjonalstaten muligheter for å bruke 

insentiver som avgiftsfri bruksrett på jernbaneinfrastruktur for å nå de vedtatte målene i 

Nasjonal Transportplan om overføring av gods- og persontrafikk fra veg til bane.  

 

Godstransport 

Gods på bane drives kommersielt og er en bransje med svakt eller negativt resultat helt siden 

2008. For godstransporten på bane vil kjøreveisavgiften være nok en fordyrende faktor, og en 

kostnad godsselskapene vil være tvunget til å overføre på sine kunder for å få virksomheten til 

å gå rundt. Dette som vil gjøre gods på bane mindre konkurransedyktig i forhold til 

veitransport. Noe som igjen vil medføre øke CO2-utslipp og øke ulykkesrisikoen på norske 

veier, samt føre til større belastning på veinettet og økte kostnader til vei.  
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Gods på bane konkurrerer etterhvert i markeder med global prising. Som et eksempel kan det 

nevnes at de seks største varegruppene til eksport, som utgjør over 90 pst av volumet og to 

tredeler av eksportverdien, selges i snitt for 3,10 kr per tonn. Tallene gjelder varetransport 

generelt (sjø, bil, bane) og ikke for innenlands transport, men de sier litt om hvilken 

markedsmessig virkelighet godstransport på bane opererer i. Det er naturlig at en kjøreveis-

avgift ses i sammenheng med denne virkeligheten.  

 

Det er et politisk mål i Nasjonal transportplan å overføre gods fra vei til bane og mer 

miljøvennlige transportformer. Det naturlige ville være å iverksette økonomiske virkemidler 

for å nå målet. En kjøreveisavgift er et virkemiddel for å overføre gods fra bane til vei. Hvis 

kjøreveisavgiften skal innføres er det et poeng at den settes til en nærmest symbolsk kostnad. 

 

Pr. i dag har det norske jernbanenettet et vedlikeholdsetterslep på 17 mrd, og infrastrukturen 

er ikke i nærheten av å tilby godsbransjen akseptable vilkår slik at den kan utøve sin 

næringsvirksomhet på en forsvarlig måte. Godsbransjen lider uforskyldt av lav punktlighet og 

regularitet, og 80 prosent av årsakene har rot i forhold i infrastrukturen. LO mener det vil 

være naturlig at godsbransjen fritas fra kjøreveisavgift inntil infrastrukturen er normalisert.  

 

Administrative kostnader knyttet til kjøreveisavgiften, samt den planlagte 

kompensasjonsordningen som skal gjelde når infrastrukturen ikke kan levere, må ikke 

belastes godsselskapene, men i stedet legges til departementet eller andre statlige organer. 
 

Persontransport 

For persontrafikk på bane, som i stor grad finansieres over offentlige kjøp, vil en 

kjøreveisavgift ha mindre betydning fordi den (veldig forenklet) vil være en avgift staten skal 

kreve inn og betale til seg selv. Men både kjøreveisavgiften, og administrering av den, vil 

være en fordyrende faktor for persontrafikken, og kostnadene må regnes inn i de framtidige 

anbudene i persontrafikken på bane, eventuelt inn i direkte offentlig kjøp. 

 

Det vil også være knyttet usikkerhet til hvem avgiften i praksis vil bli belastet. Kundene via 

dyrere billetter? Noe som er lite sannsynlig fordi det er et politisk mål å få folk til å velge tog 

framfor bil og derfor et ønske om relativt lave priser. Økte bevilgninger til offentlige kjøp, 

som vil gi økte kostnader for staten og skattebetalerne, eller et økt press på ansattes vilkår er 

mer sannsynlig. 

 

LO mener det vil være uakseptabelt hvis kjøreveisavgiften skal føre til økt press på ansattes 

lønns- og arbeidsvilkår, og at det vil være i strid med intensjonen til Jernbanereformen – På 

rett spor. 

 

LO mener at kjøreveisavgift for persontrafikk på bane derfor må følges opp med økte 

bevilgninger til offentlige kjøp av persontogtjenester. 

 

LO vil bemerke at en kjøreveisavgift vil være fordyrende også på grunn av at den krever mere 

administrasjon. Ettersom persontrafikken i all hovedsak kjøpes over offentlige kjøp vil den 

ikke ha noen annen hensikt enn å flytte statlige penger mellom de ulike 

jernbaneinstitusjonene. Noe som kan gjøres billigere ved direkte overføringer. 

 

LO viser også til at spørsmålet om kjøreveisavgift og erstatninger ved sviktende infrastruktur 

behandles i forbindelse med Jernbanereformen. 
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Artikkel 31 vil samtidig legge til rette for en markedsstyring av sektoren med bakgrunn i at 

utviklingen ikke styres ut fra samfunnsmessige transportbehov, men på bakgrunn av 

fortjeneste og avkastning for de enkelte selskap i sektoren.  

 

Forordningen må etter LOs mening gi nasjonalstaten muligheten til selv å ta avgjørelsen om 

innføring av avgifter på bruk av nasjonal infrastruktur og servicefasiliteter.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Are Tomasgard 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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