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Høring—utredningavoverføringav driftsansvateretforjernbanegodsterminaler.

Det vises til mottatt høringsbrev av 16 mai 2012

Godsterminalene for jernbane i Norge med tilhørende drift, fremstår i dag som lite homogene.
Infrastrukturen er høyst forskjellig utformet, og på mange terminaler uhensiktsmessig for rasjonell og
moderne drift. Når terminalene som følge av dette også driftes på ulike måter og av ulike aktører på
samme terminal, er det ikke å undres over at aktørene opplever at behovet for en ny giv absolutt er til
stede. Dette sammen med generell svak infrastruktur mellom terminalene gavner ikke bestrebelsene på
å få overført mer gods til bane.

Det er prisverdig at departementet har igangsatt en prosess som har til hensikt å utforme fremtidens
godsterminaler. Etablering av nye terminaler og ombygging av de eksisterende blir et svært viktig
innsatsområde jmf. kommende NTP.

I denne omgang ønsker departementet synspunkt på eventuell overføring av driftsansvaret for alle
jernbanegodsterminaler til staten ved Jernbaneverket, og i så fall synspunkt på om driftingen bør
konkurranseutsettes eller utføres av Jernbaneverket.

Spekter mener at det er viktig og avgjørende at nøytralitet blir ivaretatt på en god måte, slik at dette
blir både reelt og følt for alle aktører. Nye godsterminaler må bygges av Jernbaneverket, og det er en
selvfølge at driftsansvaret for disse terminalene tillegges Jernbaneverket fortløpende.

For eksisterende terminaler med lite hensiktsmessig og lite rasjonelt utformet infrastruktur må
tidspunktet for overføring av driftsansvaret sees i lys av hva som tjener godstransport på bane best.

Vi ser her utfordringer knyttet til at kvalitet og leveringsdyktighet ved terminalen kan bli lidende når
eventuelt rutinerte operatører og tilhørende systemer skal erstattes for raskt, og uten at dette er
tilstrekkelig konsekvensutredet og de nødvendige tiltak truffet. Oppbygging av flere
organisasjonsledd, it-systemer for å håndtere grensesnittene både i Jernbaneverket og i forholdet
terminaldriver - togoperatør kan videre føre til økte kostnader og effektivitetstap samlet sett.
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Eldreterminalerble opprinneligdesignetfor å opereresav et integrertselskapmedtogframføring,
skiftingog andreterminaltjenester.Detkanpå disseterminaleneværeen delpraktiskeutfordringerom
maninnførerenuavhengigterminaloperatør.
Gamleogutidmessigeterminalergirekstrakostnaderift en moderneterrninalknyttettil økt
skifting,antallskaderogmateriellturnering.
Disseutfordringenekan ikkeløsesav terminalenalene,menmå løsesi samarbeidmed
jernbaneselskapene.

Terminalenebørut frahensynettil kapasitetogeffektivitetdriftesav en terminaloperatør.Dette
gjelderbådegamleterminaleri påventeavutbygging,samtnybygde.

Nytt anbudsregimekan iverksettesnårnye elleropprustedeterminalerer satt i standtil å ivaretagode
grensesnittmellomtogselskapog terminaloperatør.

EtterhvertsomJernbaneverketetablerermoderneoghensiktsmessigeterminaler,er det Spekters
oppfatningat selvedriftingenmåkonkurranseutsettesfortløpende,for eksempelettermodellfra
terminalenpå Ganddal.Ettervårt synbør Jernbaneverketi størregad enni dag,konsentreresinesin
innsatsomivaretakelseav eierskapogoverordnetforvaltningav infrastrukturen.Når detgjelder
operativinnsatser detnaturligat denneutføresav aktøreri et konkurranseutsattmarked.Dettebåde
for å nyttegjørepotensialeti markedet,og forat Jernbaneverketkanha sitt fokuspå egen
kjerneoppgave.
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Ar idsgiverforeningen Spekter
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Fra: Pär-Åke Persson [mailto:Par-Ake.Persson@greencargo.com]  
Sendt: 3. juni 2012 17:08 
Til: postmottak SD 

Kopi: Pelle Andersson; Bertil Nilsson; Patrik Johansson 
Emne: Driftansvaret för jernbanegodsterminaler 

 
Green Cargo välkomnar Samferdsdepartements utredning av driftansvaret för jernbanegodsterminaler. 
 
Det är viktigt att marknaden uppfattar driften av kombiterminaler som konkurrensneutral och att ingen 
operatör tros få konkurrensfördelar framför den andra. Även om ingen får det i dag är blotta misstanken 
att det är möjligt, därför viktigt att samhället, staten, tar ansvaret för terminalerna. Vi förordar därför att 
Jernbaneverket övertar ansvaret för kombiterminalerna. 
Vidare så förordar vi att drift av kombiterminaler sker efter upphandling efter modell á la Ganddal. 
Jernbaneverket skall ansvara för infrastrukturen, men inte drifta terminaler. Green Cargos uppfattning är 
att prissättning av jernbanegodsterminaler sker med självkostnadsprincipen och inte efter vinstdrivande 
prissättning. Vi anser att terminalerna är en del av  infrastukturen för att möjliggöra byte av 
transportslag jernbane – bil – jernbane och bör därför också prissättas därefter.  
 
Pär-Åke Persson 
Chef för Terminaler och hamnar, CPRDT 
Produktion - Drift 
Green Cargo AB 
Box 39 
171 11 Solna 
Tel: 010-455 7810 
Mobil: 0708-108826 
Växel: 010-455 4000 
E-post: par-ake.persson@greencargo.com 
Internet:  Greencargo.com 
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Høring - utredning av overføring av driftsansvar for 

jernbanegodsterminaler 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev vedrørende ovennevnte sak. 

LO har fått utsatt høringsfrist til 18. juni. 

 

Dersom konkurransenøytralitet er en viktig forutsetning og føring for at terminalene skal 

fungere optimalt både for store og små, erfarne og nyetablerte godsoperatører, vil 

konkurranseutsetting kun by på nye utfordringer. Det selskapet som drar det lengste strået vil 

med stor sannsynlighet alltid ha et grensesnitt til bruker/operatør. Aktuelle selskaper kan være 

Schencker, Cargonet, Cargolink, Green Cargo eller andre.  

 

Dagens Terminaldrift AS som drifter Ganddal terminalen er heleid av Cargonet, men LO er 

tvilende til om datterselskapet anses som konkurransenøytralt av de andre selskapene. I så fall 

kan Terminaldrift utvides og bli tildelt driftingen av terminalene på landsbasis.  

 

Et annet alternativ kan være at staten overtar eierskapet til Terminaldrift AS, og at eierskapet 

til samtlige godsterminaler overføres dette selskapet over tid. 

Jernbaneverket har i dag ikke noen egen terminalorganisasjon. De har overført sitt nåværende 

ansvar for godsterminalene til trafikkorganisasjonen. Dette synes LO er fornuftig. Bruk av ny 

teknologi, samt utvikling av gode edb baserte løsninger både for kunde, operatør og 

togframføring generelt, er i kontinuerlig utvikling. Jernbaneverket har i dag ansvar for skifting 

og posisjonering av tog på terminalene. Dette styres av txp i dialog med skifteansvarlig og 

lokomotivfører.   

Jernbaneverket har gjennom trafikkstyringen på terminalen et betydelig sikkerhetsmessig 

ansvar. De har ansvar for posisjonering av lokomotiver og framføring av godstogene. Slik LO 

ser det vil en utvidelse av Jernbaneverkets ansvar på terminalene være en mer effektiv måte å 

drive terminalen på. 

Det å definere grensesnittet mellom operatør og Jernbaneverket når det gjelder selve ”flyten” 

på terminalen vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget. 
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LO er av den oppfatning at mange brukere vil ha vanskeligheter med å operere effektivt hver 

for seg på terminalene. En slik løsning bidrar ikke til at terminalene driver kostnadseffektivt. 

Kortsiktig ser vi ingen annen løsning enn at største bruker innehar hovedansvar for 

terminaloperasjonene i tett dialog med txp og de resterende operatørene på terminalen. Det 

må utarbeides en plan som aktørene er omforent om. Cargonet er i dag den operatøren som 

etter vår vurdering har best forutsetning for å utføre dette arbeidet. Jernbaneverket må gis 

rammebetingelser gjennom for eksempel offentlig kjøpsavtaler, hvor større deler av 

virksomheten på terminalene betales av staten. Dette kan for eksempel være virksomheten 

knyttet til skiftebevegelsene, investeringer og drift av løftekapasiteten på terminalene. Et slikt 

tiltak ville lette presset på Cargonet kostnadsmessig og forholdet til konkurransenøytraliteten. 

 

Priser for tjenester som tilbys av offentlig terminaler bør gjenspeile kvalitet og forutsigbarhet 

på det som leveres, sett i lys av at dagens terminaler ikke er moderne og tilpasset dagens drift. 

LO mener at terminaltjenestene er en nødvendig del av selve togframføringen, og dermed bør 

være et offentlig kostnadsfritt tilbud til alle som frakter gods med tog på en ustabil 

infrastruktur. 

 

Konklusjon 

Dette er på langt nær en fullstendig analyse, men ut fra de rådende omstendigheter på 

godsterminalene har LO følgende anbefalinger: 

 Jernbaneverket bør være ansvarlig for å drifte godsterminalene i egen regi, forutsatt at 

det bygges opp en organisasjon for et slikt formål, og at det defineres klare grensesnitt 

mellom operatørenes og Jernbaneverkets ansvar og roller. 

 Bruk av anbud vil ikke bidra til en konkurransenøytral drift, da det selskapet som 

vinner anbudet med overveiende sannsynlighet vil ha forretningsmessige 

”interesser/grensesnitt” mot en av operatørene.  

 Et anbud som også innbefatter utbygging av Alnabruterminalen, i tillegg til å drifte 

terminalen, er LO sterkt i mot. Jernbanens infrastruktur inklusive godsterminaler med 

tilrettelegging for jernbanetransport som formål, er et statlig ansvar. Åpning for en 

kommersiell utbygging av infrastruktur i en eller annen form, frarådes på det sterkeste.   

 Som en overgangsordning anbefaler vi at det inngås en driftsavtale mellom CargoNet 

og Jernbaneverket på drift av godsterminalene. En slik at avtale må innebære 

konkurransedyktige rammebetingelser som skal bidra til at det utvikles gode 

teknologiske løsninger i tillegg til konkurransenøytrale avtaler med alle operatørene. 

 Målsetningen er å overføre godstransporter fra vei til bane og sjø. Rammebetingelser 

må derfor bidra til at dette skjer. Dagens infrastruktur på det norske jernbanenettet, 

inklusive terminalene, har betydelige svakheter, som ikke gir kommersielle selskaper 

god nok forutsigbarhet til å drive denne geskjeften økonomisk forsvarlig.  

 LO støtter tidligere analyser som anbefaler at alle nye terminaler i fremtiden skal eies 

og driftes av Jernbaneverket. 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Kristian Tangen  
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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Horing - utredning av overfØring av driftsansvaret for 
jernbanegodsterminaler 

Vi viser til deres brev av 10.05.2012. Departementet ønsker synspunkter og innspill 
knyttet til Jembaneverkets utredning av konsekvensene ved å overføre 
driftsansvaret for jernbanegodstenninaler som i dag driftes i regi av CargoNet, til 
staten ved Jembaneverket. 

Befolknings- og forbruksvekst vil gi økt behov for transport og globalisering gjør at 
vi får transpo rt  over lengre avstander. Prognosene viser at næringstransporten vil 
øke kraftig og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener vi må legge til rette 
for en saØferdselsinfi-astiuktur som gjør at vi kan håndtere den økende 
godsmengden. Jernbanetransport og sjøtransport vil bli viktig både for næringslivet, 
miljøet og for å avlaste veinettet. 

NHO mener at for at jenrbane skal kunne spille en viktig rolle i overføring av gods 
fra vei til bane er det avgjørende at det stase på tiltak som kan øke forutsigbarheten 
for godstrafikk på jernbane. Gode og effektive jernbanetenninaler er et viktig tiltak 
som vil bidra til å lykkes med dette. I dag er det betydelige 
effektiviseringsmuligheter ved å endre dagens driftsmåte på jernbanetenninalene. 

Jembaneverket har i sin utredning vurdert to aktuelle hovedalternativer for ny 
dritfsløsning. I det ene alternativet vil Jembaneverket overta ansvaret for driften av 
terminalene og drive dette selv. I det andre alternativet overtar jembaneverket 
ansvaret for driften og konkun-anseutsetter driften til et nøytralt 
tenninaloperatørselskap. 

Jembaneverket anbefaler en modell der driften konkurranseutsettes. Dette er en 
modell som NHO støtter. 

Konkurranseutsetting vil gi den eksterne operatøren helt ander økonomiske 
incentiver til å effektivisere og optimalisere driften, enn tilfellet ville være om staten 
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selv skulle stå med ansvaret for dritfen. Tilbudet til brukerne blir bedre og vil være 
med på å gi et mer pålitelig og forutsigbart tilbud til næringslivet. Dette kan igjen 
være med på å styrke næringslivets konkun-anseevne internasjonalt. I tillegg vil det 
kunne være med på å påvirke jembanens konkurranseevne i forhold til veitransport 
på lengre strekninger. 

Med vennlig hilsen 
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 
Avdeling Innovasjon og næringsutvikling 

Avdelingsdirektør Thomas Felde 
Seniorrådgiver 
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Høring —utredning av overføring av driftsansvaret for
jernbanegodsterminaler

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund viser til brev datert 10.05.12.

Til det konkrete spørsmålet fra SD som går på om driften av godsterminalene bør overføres til
Jernbaneverket, og driftes i egen regi av JBV, eller settes ut på anbud, har Norsk
Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund (forbundene) følgende
vurderinger/anbefalinger:

Dersom konkurransenøytralitet er en viktig forutsetning og føring for at terminalene skal
fungere optimalt både for store og små, erfarne og nyetablerte godsoperatører, vil
konkurranseutsetting kun by på nye utfordringer. Det selskapet som drar det lengste strået vil
med stor sannsynlighet alltid ha et grensesnitt til bruker/operatør. Aktuelle selskaper kan
være Schencker, Cargonet, Cargolink, Green Cargo eller andre.

Dagens Terminaldrift AS som drifter Ganddal terminalen er heleid av Cargonet, men vi
betviler om datterselskapet anses som konkurransenøytralt av de andre selskapene. I så fall
kan Terminaldrift utvides og bli tildelt driftingen av terminalene på landsbasis.
Et annet alternativ kan være at Staten overtar eierskapet til Terminaldrift AS, og at eierskapet
til samtlige godsterminaler overføres dette selskapet over tid.

Jernbaneverket har i dag ikke noen egen terminalorganisasjon. De har overført sitt nåværende
ansvar for godsterminalene til trafikkorganisasjonen. Dette synes vi er fornuftig. Bruk av ny
teknologi, samt utvikling av gode edb baserte løsninger både for kunde, operatør og
togframføring generelt, er i kontinuerlig utvikling. Jernbaneverket har i dag ansvar for
skifting og posisjonering av tog på terminalene. Dette styres av txp i dialog med
skifteansvarlig og lokomotivfører.
Jernbaneverket har giennom trafikkstyringen på terminalen et betydelig sikkerhetsmessig
ansvar. De har ansvar for posisjonering av lokomotiver og framføring av godstogene. Slik vi
ser det vil en utvidelse av Jernbaneverkets ansvar på terminalene være en mer effektiv måte å
drive terminalen på.

Møllergt. 10 —0179 OSLO • Tlf.: 23 06 13 79 • Telefax: 23 06 13 85 • E-mail: njf@njf.no



Det å deflnere grensesnittet mellom operatør og Jernbaneverket når det gjelder selve "flyten"
på terminalen vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget.

Car oNet er største bruker.
Begge forbund er av den oppfatning at mange brukere vil ha vanskeligheter med å operere
effektivt hver for seg på terminalene. En slik løsning bidrar ikke til at terminalene driver
kostnadseffektivt. Kortsiktig ser vi ingen annen løsning enn at største bruker innehar
hovedansvar for terminaloperasjonene i tett dialog med Txp og de resterende operatørenepå
terminalen. Det må utarbeides en plan som aktørene er omforent om. Cargonet er i dag den
operatøren som etter vår vurdering har best forutsetning for å utføre dette arbeidet.

Jernbaneverket må gis rammebetingelser gjennom for eksempel offentlig kjøps avtaler, hvor
større deler av virksomheten på terminalene betales av Staten. Dette kan for eksempelvære
virksomheten knyttet til skiftebevegelsene, investeringer-ogdrift av løftekapasiteten på
terminalene. Et slikt tiltak ville lette presset på Cargonet kostnadsmessig og forholdet til
konkurransenøytraliteten.

Priser for tjenester som tilbys av offentlig terminaler bør gjenspeile kvalitet og forutsigbarhet
på det som leveres; sett i lys av at dagens terminaler ikke er modetne og tilpasset dagens drift.
Forbundene mener at terminaltjenestene er en nødvendig del av selve togframføringen, og
dermed bør være et offentlig kostnadsfritt tilbud til alle som frakter gods med tog på en
ustabil infrastruktur.

Konklus'on.
Dette er på langt nær en fullstendig analyse, men ut fra de rådende omstendigheter på
godsterminalene har vi følgende anbefalinger:

Jembaneverket bør være ansvarlig for å drifte godsterminalene i egen regi, forutsatt at
det bygges opp en organisasjon for et slikt formål, og at det deflneres klare grensesnitt
mellom operatørenes og Jernbaneverkets ansvar og roller.

Bruk av anbud vil ikke bidra til en konkurransenøytral drift, da det selskapet som
vinner anbudet med overveiende sannsynlighetvil ha forretningsmessige
"interesser/grensesnitt" mot en av operatørene.

Et anbud som også innbefatter utbygging av Alnabruterminalen, i tillegg til å drifte
terminalen, er vi sterkt i mot. Jernbanens infrastruktur inklusive godsterminalermed
tilrettelegging for jernbanetransport som formål, er et statlig ansvar. Åpning for en
kommersiell utbygging av infrastruktur i en eller annen form, frarådes på det sterkeste.

Som en overgangsordning anbefaler vi at det inngås en driftsavtale mellom CargoNet
og Jembaneverket på drift av godsterminalene. En slik at avtale må innebære
konkurransedyktige rammebetingelser som skal bidra til at det utvikles, gode
teknologiske løsninger i tillegg til konkurransenøytrale avtaler med alle operatørene.



Målsetningen er å overføre godstransporter fra vei til bane og sjø. Rammebetingelser
må derfor bidra til at dette skjer. Dagens infrastruktur på det norske jernbanenettet,
inldusive terminalene, har betydelige svakheter, som ikke gir kommersielle selskaper
god nok forutsigbarhet til å drive denne geskjeften økonomisk forsvarlig.

Vi støtter tidligere analyser som anbefaler at alle nye terminaler i fremtiden skal eies
og driftes av Jernbaneverket.

Med vennlig hilsen

Norsk Jernbaneforbund
Norsk
Lokomotivmûnnsforbund

-,13,4)71
Kjell Atle Brunboi'g Rolf Jørgensen

Kopi: LO v/Kenneth Sandmo
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Høring - utredning av overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler

Vi viser til departementets brev av 10. mai 2012 der det bes om synspunkter på Jernbaneverkets
rapport "Utredning av overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler av 13. api\2012."
Departementet ber spesielt om synspunkter på om selve driftingen bør konkurranseutsettes
dersom Jernbaneverket får ovedørt driftsansvaret, eller om driftingen bør skje i regi av
Jernbaneverket.

Godstrafikken på jernbane i Norge står overfor store utfordringer, men har også et betydelig
potensial. Den forventede kraftige befolkningsøkningen kombinert med forventet økonomisk vekst
vil bidra til økt transportetterspørsel. Det er bred oppslutning om at man ønsker mer godstrafikk
overført fra veg tiljernbane jf. klimameldingen (Meld. St. 21 (2011-2012)) som har som mål at
jernbane og sjø skal ta en større andel av godstrafikken.

Det har de seneste årene vært betydelige driftsmessige forstyrrelser i godstrafikken;
banestrekninger har vært stengt i perioder og det har vært mye forsinkelser. Dovrebanen var f.eks
helt stengt i nesten to måneder våren 2012 etter et større ras i Sokndalen. Arsaken til de mange
driftsforstyrrelsene er flere; vinterproblemer, infrastrukturfeil, ras, flom, brann og planlagte
banearbeider. I motsetning til i persontrafikken er det ikke hensiktsmessig med alternativ
godstranspoft forbi et bruddsted. Når lastebærerne først må omlastes på nytt, vil transportene gå
på veg hele strekningen.

Kundenes krav til punktlighet og regularitet i godsleveransene er tiltakende. Med de mange og
omfattende driftsproblemene de siste årene, har viktige godskunder sett seg nødt til å legge større
volumer over på biltransport. Dette medfører at jernbanens markedsandel nå er synkende og at
kapasitetsutnyttelsen svekkes. Godstrafikken på jernbane gir ikke tilstrekkelig lønnsomhet i dag.
Denne negative utviklingen forsterkes av økte kostnader bl.a. til avvikshåndtering og svekket
betalingsvilje hos kundene.

NSB vurderer situasjonen for gods på bane å være alvorlig, og det haster å få på plass tiltak som
kan gi rammebetingelser som gjør at man kan nå de viktige politiske målene om at jernbane og sjø
skal ta en større andel av godstrafikken, slik det legges opp til i Klimameldingen. Situasjonen tilsier
etter vårt syn at endringene i rammebetingelsene må være mest mulig treffsikre mht. å
kompensere for den svake leveringskvaliteten og det er viktig at tiltakene kan iverksettes raskt.

NSB ser derfor positivt på at departementet arbeider på flere fronter for å bedre
rammebetingelsene for godstrafikk på bane.

Når NSB i selskapets paragraf 1O-plan (2012-16) i 2011 foreslo at staten burde vurdere en
overføring av driften av godsterminalene til staten, var dette begrunnet med at det ville gi en
nøytral drifter og at det ville kunne gi staten et virkemiddel til å stimulere gods på bane gjennom



prissettingen av terminaltjenester. Det har i ettertid vist seg at det vil være mer målrettet med en
form for kompensasjonsordninger for driftsavbrudd som skyldes infrastruktur, evt. at man går inn
med aktiv støtte til kombinerte transporter f.eks. per TEU-løft.

Jernbaneverket fikk i departementets brev 6. desember 2011 bl.a. i oppdrag å utrede
konsekvensene ved å overføre driftsansvaretforjernbanegodsterminaler, som idag driftes iregi
av CargoNet, til staten ved Jernbaneverket. Dette for å gi departementet et godt
beslutningsunderlag for à avgjøre om, og eventuelt hvordan driftsansvaret for godsterminalene
skulle overtas av Jernbaneverket.

NSB finner at den foreliggende rapporten fra Jernbaneverket bare delvis gir svar på de analysene
som departementet har bedt om - vi savner en faktabasert konsekvensanalyse av hvordan de
vurderte alternativene kan forventes å slå ut mht;
o kvalitet i leveransene / driftskonsekvenser (både i permanent drift og i en oppstartsperiode)
. samfunnsnytten av å ha en nøytral terminaldriver sett opp mot endrede transaksjonskostnader

/ bortfall av stordriftsfordeler/skaladrift og evt. endrede kostnader. Oppbygging av flere
organisasjonsledd, it-systemer for å håndtere grensesnittene både i Jernbaneverket og i

forholdet terminaldriver - togoperalør kan føre til endrede kostnader og evt. et effektivitetstap
for bransjen. Disse konsekvensene er ikke tallfestet.

Det er avgjørende for utviklingen av gods på bane at man har rimelig trygghet for at tiltak som
iverksettes ikke forsterker de betydelige utfordringene bransjen allerede står overfor. Terminalene
er viktige for konkurransekraften for gods på jernbane. Endringer vil kunne ha effekt for nesten all
transport på skinner i Norge. Dette i motsetning til i Sverige som fortsatt har en stor andel vognlast
til industrien og der det på store steder er flere terminaler slik at operatørene har alternativer.
CargoNet opplevde til dels store avvik etter at regimet for terminaldrift ble endret i Sverige.

Det er NSB oppfatning at den foreliggende rapporten har en del mangler mht. å beskrive og
tallfeste konsekvensene ved å velge mellom de ulike alternativene.

Det foreligger derfor etter vår mening så langt ikke et tilstrekkelig beslutningsunderlag for å avgjøre
om og i tilfelle hvordan driftsansvaret for terminalene skal overføres til Jernbaneverket. Det er ikke
dokumentert at nytten av ytterligere konkurransenøytralitet overstiger kostnadene, samtidig som
det kan være en viss risiko for utilsiktede virkninger dersom man skulle endret organiseringen som
foreslått av Jernbaneverket.

An befaling ved rørende d riftin g av godsterminaler
NSB deler depaftementets vurdering av at dagens organisering så langt har fungert uten de store
problemene. Vi har imidlertid forståelse for det prinsipielle argumentet om konkurransenøytralitet
mellom terminalop eratør og togselskaper.

Det er viktig å være klar over at eldre terminaler opprinnelig ble designet for å opereres av et
integrert selskap som både står for togframføring, skifting og andre terminaltjenester. Det kan på
disse være en del praktiske utfordringer om man innfører en uavhengig terminaloperalør.
Disse utfordringene kan ikke løses av terminalen alene, men må løses i samarbeid med
jernbaneselskapene. Koordineringen ivaretas trolig best gjennom at det er det største
jernbaneselskapet som driver de terminalene som krever en slik driftsform.

Ved moderne terminaler vil det være enklere å skille mellom selve terminaldriften og
togselskapenes drift. For slike nye/moderniserte terminaler der staten har gjort store investeringer,
er NSB inneforstått med at driften settes ut på anbud.

NSB vil imidlertid ikke anbefale konkurranseutsetting av eksisterende terminaler som ikke er
tilrettelagt for dette, da konsekvensene ikke er tilstrekkelig belyst, og fordi det vil kunne innebære
en viss risiko for svekket konkurransekraft overfor andre transportmidler.
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NSB vil i stedet anbefale departementet å vurdere en løsning med én driver per terminal, og der
man ivaretar hensynet til konkurranse på like vilkår i mellomperioden ved at det etableres en
samarbeidsløsning som sikrer alle brukere innsikt og påvirking på den enkelte terminal. Dette kan
gjøres gjennom at det etableres et "styre" for hver terminal (alternativt kan også flere mindre
terminaler sees under ett).

Deltagere i et slikt "styre" vil kunne være:
. Kundene av terminalen (embaneselskaper).
. Jernbaneverket. Evt. SJT som observatør for å ivareta deres markedsovervåkningsfunksjon

Styrearbeidet skal skje etter omforent mandat og arbeidsplan, og ledes av terminaldriver

kt "styre" vil kunne ha som mandat å sikre:
Kommunikasjon og åpenhet om kostnader og driftsforutsetninger for den enkelte terminal
Prioriteringer og kapasitetsfordeling.
Arlig produksjonsplan for terminalen, herunder fordeling av tog på ulike spor og
ressursinnsats.
Materiellplan for terminalen, herunder reservekapasitet og plan for avvikshåndtering.
Budsjett.
Kvartalsvise driftsrapporter etter modell fra Ganddal.

En slik modellforeslås å omfatte både NSB-/CargoNet eide fasiliteter og de offentlige arealene
Dette betyr samlet sett økt kapasitet, samt kun én driver på terminalen.

Ved å følge NSBs forslag unngår man omfattende prosesser knyttet til evt. nye regulatoriske
ordninger, utskillelse av virksomhet, verdivurderinger, etablering av nye lT-systemer, etablering av
en egen terminalstab i Jernbaneverket og man slipper transaksjonskostnadene rundt
konkurranseutsettingen. En slik modell vil også skape mindre uro for personalet som i dag er
ansatt ved terminalene.

CargoNet vil i denne modellen drive de eldre terminalene frem til nye/ombygde terminaler står
klare, samtidig som man ytterligere sikrer nøytralitet og innsikt for alle gjennom en ny
styringsmodell. Jernbaneverket og samfunnet vil spare ressurser knyttet til å gjennomføre en
midlertidig endring som også innebærer en viss risiko for svekket kvalitet.

Etter vår vurdering vil nevnte løsning på en hensiktmessig måte understøtte og lette eventuelle
midlertidige støtteordninger. Disse vil da ikke være knyttet til selve terminaldriften, men være en
kompensasjon for avvik knyttet til aktuelle strekninger.

Eierskap til terminaler
Til tross for at det lå som en premiss i departementets oppdragsbrev til Jernbaneverket av
6.12.2011 at eierskapet til terminalene ikke skulle behandles som del av Jernbaneverkets
utredning, gjentar Jernbaneverket flere av sine argumenter for hvorfor de ønsker å ta over
eierskapet eller komme i en posisjon som gir råderett tilnærmet en eiers. NSB kan imidlertid ikke
se at det har kommet inn nye momenter som tilsier endringer i Regjeringens tidligere beslutning

NSB legger derfor til grunn at Regjeringens beslutning om eierskapet til stasjoner og terminaler
ligger fast; Jf. departementets brev av 27 .6.2008 der det bl.a. heter:

"Etter grundige vurderinger er det imidlertid departementets oppfatning at de potensielle gevinstene og
fordelene ved en betydelig eiermessig og strukturell eiendomstransaksjon fra NSB til Jernbaneverket vil være
for små i forhold til hvor stor risikoen er ved en slik omlegging, både i økonomisk og organisatorisk forstand.
Eierskapet i NSB er et virkemiddel for staten for å sikre toget en viktig posisjon som transportmiddel, og det er
en klar premiss for datterselskapet ROM eiendom at utvikling av stasjoner og godsterminaler skal skje som et
ledd i å styrke jernbanevirksomheten." .... "Det legges opp til en gradvis omlegging av både eierskap til og drift
av de viktigste godsterminalene (samlastterminalene). Der staten går inn med investeringsmidler bør det, der
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dette vurderes formålstjenlig, bli et direkte statlig eierskap. Driften av samlastterminalene skal gradvis settes ut
på anbud."

NSB er inneforstått med at det skal vurderes om det er formålstjenlig med endret eierskap der
staten går inn med betydelige investeringsmidler og at driften av samlastterminalene gradvis skal
settes ut på anbud etter hvert som terminalene er ferdig modernisert.

For flere av godsterminalene i Norge foreligger det planer for relokalisering - både ut fra
byutviklingshensyn og ut fra hensynet til en velfungerende logistikk. Dette gjelder bl.a. i Trondheim
(Brattøra), Bergen (Nygårdstangen) og i Drammen (Nybyen). Når godsterminalene flyttes ut av
bykjernene frigjøres store sentrale arealer som gir muligheter for by- og knutepunktsutvikling. NSB
mener det er avgjørende å ivareta statens verdier og hensynet til en god byutvikling. Dette kan
etter NSBs syn sikres ved at eiendommene utvikles av ROM Eiendom.

Rom Eiendom AS har bred erfaring i å legge til rette for fortetting rundt knutepunkter og i å bidra til
en positiv byutvikling. Rom har allerede i dag eierskapet til store deler av de aktuelle tomtene, og
har kompetanse og finansiell evne til å utvikle områdene alene eller sammen med andre. Ved at
eiendommene utvikles før evt. salg, vil staten sikre sine store potensielle utviklingsverdier. Dette er
midler som kan benyttes til å styrke togets konkurransekraft både gjennom et økt trafikkgrunnlag
og ved at midlene bidrar til å finansiere f.eks. nye tog. Jf. det klare mandatet som Regjeringen ga i

St.Meld. nr.21 (2008-2009) "Om virksomheten til NSB AS" der det blant annet heter:

"...For regjeringen er eierskapet til NSB et virkemiddel for å sikre og utvikle toget som transpoftmiddel,
ROM Eiendom ñar etter regjeringens vurdering forvaltet og utviklet stasjonsområdene og
godsterminalene på en god måte. ruår Regjeringen har valgt å ta t'{Sa i hovedsak beholde eierskapet, er
ãette blant annet begruñnet med at stratéþien bak eiendomsforvaltningen er med på å understøtte
jernbanevirksomheten og annen transport. Dette gjøres blant annet ved å bygge ut kollektivknutepunkt
som letter overgangen mellom toget og andre transpoftmidler.

Gjennom den historiske utviklingen jernbanen har væft gjennom, har det de siste tiårene blitt frigjort
betydelige arealer som nå er en del av ROM Eiel doms utviklingsarealer. Dette er arealer som ikke
lenger ei nødvendig for den daglige jernbanedriften. Gjennom å konsentrere boliger og
arbeidsintensive arbeidsplasser rundt stasjonene, bidrar selskapet til at flere reiser med toget, I tillegg
bidrar ROM Eiendoms virksomhet til solide økonomiske resultater for konsernet, noe som er et viktig
grunnlag for utviklingen av NSB som et solid transportkonsern."

NSB legger derfor til grunn at det ikke gjøres endringer av Regjeringens tidligere beslutning, og at
de ovenstående hensynene tillegges vekt når man skal vurdere spørsmålet for de konkrete
terminalene.

Konkrete merknader til rapporten
NSB vil få gi følgende konkrete merknader til høringsbrevet/ den foreliggende rapporten

Høringsbrevet av 1 0.05.201 2:
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det er Rom Eiendom AS som er eier av alle
godsterminalene i NSB-konsernet og ikke CargoNet slik det fremkommer i høringsbrevets første
avsnitt.

Kap. 4.1 s 13. Konkurranse sorn virkemiddel.
Det refereres til Oslo Economics rapport "Eierforholdene i den norske Jernbanesektoren" som er
utarbeidet for SJT. Denne rapporten er faglig omstridt, blant annet fordi man ikke har avgrenset de
relevante markedene. Vi viser i den sammenheng til høringsuttalelse som er gjengitt på tilsynets
hjemmesider.
htto://www. sit. no/PaoeFiles/1 1 08/Raooo rteno/o20 ierforholde neo/o2)io/o2Oden%20norske%20iern ba
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Kap. 7.1 s 18. Iþassede støtteordninger er nødvendig.
NSB er enig med Jernbaneverket at det bør etableres incitamentsordninger som bidrar til det
overordnede politiske målet om å overføre transport fra veg til bane samtidig som det bidrar til
økonomisk produktivitet. Jernbaneverket foreslår at det ytes særskilt økonomisk tilskudd per TEU,
evt. andre vognenheter som terminalene håndterer. NSB mener at en slik ordning bør kunne
innføres uavhengig av om det er Jernbaneverket eller andre som driver terminalen, så lenge
ordningen sikrer likebehandling og er utformet slik at den ikke kommer i konflikt med andre
regelverk.

Kap 7.2 s 19 Mulige økonomiske konsekvenser ved statlig ansvar.
NSB savner en samlet beskrivelse av de økonomiske konsekvensene ved en overføring av
ansvaret for driften av terminalene.

Det er i rapporten ikke tallfestet kostnader ved Jernbaneverkets utvikling av et TOS-IT system, ei
heller kostnadene ved å bygge opp en terminalstab i Jernbaneverket. Det er også en viss fare for
at mange grensesnitt kanføre til dårligere leveransekvalitet. Det kan derfor ikke utelukkes at
kostnadene ved å endre organiseringen overstiger de fordelene som en uavhengig organisering vil
gi. Det kan også være en risiko for bortfall av skalafordeler og for økte transaksjonskostnader når
det blir flere aktører.

Det foreliggende materialet gir ikke et tilstrekkelig beslutningsunderlag for om man bør endre
organiseringen og heller ikke for å vurdere mellom de ulike alternativene. Dersom merkostnadene
skal dekkes av togoperatørene kan man risikere at bransjens konkurransekraft blir svekket.

Pkt. 9.3. s 21 Samlet disponering av alle arealer.
NSB er i utgangspunktet enig i at en samlet forvaltning av arealer knyttet til en terminal kan være
fordelaktig. Langsiktig planlegging, forutsigbarhet, overordnet koordinering og andre faktorer er av
betydning her. Vi er ikke sikre på at godsmarkedet utvikles best gjennom en gjennomgående og
svært omfattende styring og planlegging i regi av en statlig infrastrukturetat som Jernbaneverket.
Det er nærliggende å overlate så mye som mulig til markedet selv innen overordnede rammer.

Pkt. 9.4. s 21 Jernbaneverket overtar ansvaret for à fo¡valte infrastrukturen.
Rom Eiendom anser det ikke som problematisk å inngå nødvendige avtaler knyttet til sidespor i

henhold til Jernbanetilsynets regelverk. Dette vurderes som vanlige plikter som faller på en
eiendomsforvalter som Rom. Rom eller leietakere vil inngå nødvendige avtaler med
Jernbaneverket eller andre tilbydere for å ivareta gjeldende krav og dette arbeidet er allerede
igangsatt.

Pkt 9.5 s22 Jernbaneverket etablerer et felles Terminal Operasjons Sysfem for terminalene.
Jernbaneverket foreslår at det etableres et eget TerminalOperasjonsSystem TOS. NSB kan ikke
se at Jernbaneverket har beskrevet hvordan de vil utvikle et slikt system og hvordan de vil sikre at
dette kommuniserer med de enkelte operatørenes systemer. Kostnadene ved å utvikle et slikt
system for Jernbaneverket framgår ikke av rapporten, og det er heller ikke angitt hvor stor andel av
dette som operatørene er tenkt å finansiere, inkl. grensesnittstilpasninger.

Pkt 9.6 s 22. Jernbaneverket får en koordinerende markedsrolle.
Jernbaneverket beskriver at JBV bør ha en overgripende markedsfunksjon som samordner
markedsaktivitetene på terminalene og ha en total oversikt over det totale transportnettet. Sentrale
elementer er oppgitt å være profilering, markedsføring, webportal mv.

NSB vil stille spørsmålstegn ved om det er hensiktsmessig at en infrastrukturforvalter skal bygge
opp markedskompetanse og stå for samordning av markedsaktiviteter. Etter vårt syn bør
operatørene som møter kundene i det daglige ha dette ansvaret.
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Pkt. 10.2 s 24 Forholdet mellom CargoNet AS og Rom Eiendom AS.
Vi stiller oss uforstående til Jernbaneverkets henvisning til festeavtaler, festeforhold og
tomtefestelovens bestemmelser. Avtaleverket som regulerer terminaler er tidsbestemte avtaler om
leie av grunn. De utfylles med leieavtaler for hele eller deler av bygg i tilknytning til terminalene.
Rom har gitt Jernbaneverket disse opplysningene som del av utredningsarbeidet.

Pkt. 11 Premisser for disposisjonsrett over terminalarealene ved overtakelse av driften.
NSB mener det er en feilslutning å knytte spørsmålet om eierskap til muligheten for å drifte
godsterminaler. Vi kan ikke se at Jernbaneverket gir noen god begrunnelse for hvorfor de mener at
Jernbaneverket "for det alt vesentligste må stå i eiers sted med tanke på rådighet over
godsterminalene." NSB mener det er fullt mulig å inngå avtaler med hensiktsmessig løpetid som
sikrer mulighetene til å drifte terminalene enten av Jernbaneverket selv eller ved at dette er
konkurranseutsatt.

Vi mener fortsatt at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom effektiv drift, koordinering,
konkurransenøytralitet og eierskap.

PkL 12.1 lnntreden idagens festeavtale mellom Rom Eiendom AS og CargoNef AS.
Rom Eiendom har som nevnt ingen festeavtaler med CargoNet. Jernbaneverket reiser spørsmål
om kontroll over samlasterarealer i tilknytning til terminaler. Vi tolker det dithen at Jernbaneverket
ser for seg å tre inn i slike leieforhold dersom man ser det som formålstjenlig. Videre gjelder det
arealer i nærheten som i fremtiden kunne tenkes benyttet i sammenheng med terminalen. Dette
diskuteres ikke nærmere i utredningen, men krever kommentarer. Det legges her opp til en
tilnærmet ubegrenset adgang til å få kontroll over arealer i tilknytning til terminaler. Dette er en
vidtrekkende inngripen i Roms virksomhet som ikke kan være eiers intensjon.

Pkt. 12.3 Avtale om leie av offentlig grunn
NSB mener at prinsippet om leie av offentlig grunn ikke kommer til anvendelse for godsterminaler
ut over det som følger av den gjeldende avtalen. Dvs. at ensidige endringer i leieareal må være
begrunnet i formålet med leieavtalen som er å sikre allmennhetens og trafikkutøveres bruk av det
offentlige jernbanenettet. En utvidelse av arealer ut over dette formålet kan selvfølgelig være
aktuelt, men da må dette skje gjennom en ordinær transaksjon til markedspris.

Det som skiller "leie av offentlig grunn" fra ordinære avtaler er nettopp at det ikke benyttes til
forretningsvirksomhet. Dersom Jernbaneverket skal disponere terminalgrunn tilforretningsformål
må det inngås ordinære avtaler.

PkL 13 Overtakelse av bygg og infrastruktur.
Drifting av terminaler er en forretningsmessig virksomhet med mindre Jernbaneverket mot
formodning har til hensikt å utføre tjenesten selv kostnadsfritt for alle som ønsker det.
Behovet det vises til er ikke offentlig, men springer ut fra markedsaktørenes behov i sin ordinære
forretningsvirksomhet Bygg er ordinære innsatsfaktorer i en slik forretningsmessig virksomhet.
Leie av slike innsatsfaktorer faller utenfor rammene for offentlig leie og selvkost.

Pkt. 14 Beregning av leiebeløp og overdragelsesbeløp for infrastruktur og bygg.
NSB mener det her ikke kan være snakk om utvidelse av offentlig leid grunn og rom på generell
basis. Jernbaneverket skisserer en ny rolle for etaten som markedsaktør og -koordinator ifbm.
selve driften hvilket i store trekk kan sidestilles med forretningsmessig virksomhet. Denne rollen
har hittil de enkelte godsaktørene ivaretatt.
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Verdsettelse i henhold til bokførte verdier eller ekspropriasjon kan ikke være riktig når det gjelder
denne type forretningsmessig virksomhet. NSB legger til grunn at evt. overdragelse skjer på
vanlige forretningsmessige vilkår til virkelig verdi med mindre en annen verdsetting er hjemlet i

lov/avtale.

NSB, CargoNet og Rom Eiendom har gjennom flere tiår bygget opp dagens terminaler til de
næringsclustre de i dag er innen transportnæringen. Dette har fra alle parter innbefattet en

betydelig økonomisk risiko, og er gjort med et langsiktig perspektiv. Det må forutsettes at også
dette blir hensyntatt ved en eventuell endring av terminalregimet og verdivurdering av

virksomheten.

Pkt. 15 Ove¡takelse av eierskap til grunnen for enkeltterminaler
NSB er inneforstått med at Samferdselsdepartementet åpner for at Jernbaneverket kan K¡øpe
terminaler der Staten går inn med betydelige og varige investeringer. Dette gjelder Alnabru og
Narvik. NSB og Rom vil selvfølgelig medvirke til dette. Vi presiserer igjen at det vil være tilfeller der
Staten investerer i terminaler som senere skal flyttes. Dette gjelder f.eks. i Drammen, Trondheim
og Bergen. Her vil det ikke være hensiktsmessig med salg. Jf. vår begrunnelse ovenfor.

Pkt 16 Berørte arbeidstakeres rettigheter
NSBs anbefalte modell vil ikke medføre noen endringer i de ansattes arbeidsforhold i forhold til
dagens situasjon.

Pkt 17 Alternative modeller
NSB savner en faktabasert analyse som beskriver konsekvensene ved de ulike alternative
modellene. Vi kan derfor ikke se at departementets krav til at utredningen skal gi departementet et
godt beslutningsunderlag for å vurdere om og i tilfelle hvordan driftsansvaret skal overtas av
Jernbaneverket er oppfylt.

Så lenge disse analysene ikke er gjort på en balansert måte, foreligger det etter vårt syn ikke et
tilstrekkelig beslutningsunderlag for å vurdere om ansvaret for dagens terminaler bør overføres til
Jernbaneverket og evt. konkurranseutsettes.

NSB mener ut fra det ovenstående at dagens organiseringbør videreføres, men med én drifter på
hver terminal.

Hensynet til konkurransenøytralitet kan ivaretas gjennom vårt forslag til samarbeidsløsning for
drifting av terminalene, inntil nye tilrettelagte terminaler er bygget ut.

Det er viktig at arbeidet med å bedre rammebetingelsene for gods på bane forsatt prioriteres høyt
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