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HøRTNGSVAR - EU-FORORDNTNG (EU) 2015/909 OM METODE FOR BEREGNING
AV DIREKTE KOSTNADER SOM FøLGE AV JERNBANEDRIFTEN

NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS og CargoNet AS (etter dette samlet benevnt som
NSB), viser til Samferdselsdepartementets brev datert 27. august 2015 hvor det
bes om eventuelle synspunkter på gjennomføringen av forordning (EU) 2015/909 i

Norge.

Det at togselskapene ikke betaler noe for å bruke infrastrukturen har fra
Jernbaneverkets side vært brukt som begrunnelse for hvorfor togselskapene i

begrenset grad skal kunne stille krav til leveransene av infrastruktur.
Jernbaneverket har imidlertid heller ikke vært villige til å forplikte seg på kvalitet og
tilgjengelighet på Gardermobanen, der Flytoget AS, CargoNet AS og NSB AS
betaler betydelige beløp i infrastrukturavgifter. Tilsvarende gjelder for NSBs bruk av
ulike tjenester f.eks. driftsbanegården i Halden, der Jernbaneverket til tross for at
de mottar et betydelig vederlag fra NSB for bruken av denne, likevel har fraskrevet
seg ansvaret for kvaliteten på leveransen.

NSB anser Jernbaneverkets argumentasjon på dette punktet som foreldet, og
hentet fra en tid der brukerne ikke skulle kunne stille krav til kvaliteten på offentlige
tjenester. Stortinget har over tid bevilget betydelige ressurser til Jernbaneverket for
at de skal sørge for en god og stabil leveranse av jernbaneinfrastruktur. For gods-
og personkundene som påføres tap og ulempe som følge av de mange avvik som
skyldes forhold ved infrastrukturen, fremstår argumentet med at togselskapene i

liten grad kan stille krav til kvaliteten på infrastrukturen fordi Jernbaneverket ikke får
betalt fra togselskapene, som et uforståelig argument.

NSB er positive til innføringen av infrastrukturavgifter hvis dette rent faktisk fører til
at togselskapene kan stille krav til kvaliteten på leveransene av infrastruktur og
tilhørende tjenester. Det er imidlertid viktig at innføringen av infrastrukturavgifter
skjer på en måte som ikke svekker jernbanens konkurransekraft i forhold til andre
transportmidler. Dette gjelder særlig for konkurransekraften til godstrafikk på
jernbane.
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En vesentlig del av persontransporten på jernbane er tjenester kjøpt av Staten.
lnnføringen av infrastrukturavgifter vil etter NSBs syn føre til et økt kjøpsbehov,
dette både i dagens kjøpsregime, og i et reg¡me med konkurranse om strekningene
som beskrevet i Meld. St.27 (2014-2015).
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