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0 Oppsummering 
I 1996 ble trafikkdelen i forvaltningsbedriften NSB etablert som et eget 
særlovselskap. Infrastrukturdelen ble samtidig etablert som forvaltningsorganet 
Jernbaneverket. Eierskapet til stasjonene og godsterminalene ble lagt til NSB. Det ble 
bestemt at Jernbaneverket skulle leie fellesarealene til selvkost og fastsette premissene 
for bruken av disse. 
 
Senest i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 6/Innst. S. nr. 118 (2004–2005) 
Om verksemda til NSB for perioden 2004–2006, ba stortingsflertallet regjeringen om 
å vurdere forvaltningen av eierskapet til stasjoner og terminaler. På denne bakgrunn 
satte Samferdselsdepartementet høsten 2005 ned en arbeidsgruppe for å vurdere dette 
spørsmålet nærmere. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Jernbaneverket, 
NSB, Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. 
 
I mandatet til arbeidsgruppen er det lagt vekt på at eierskapet til stasjoner og 
godsterminaler må organiseres slik at forvaltningsmessige og forretningsmessige 
hensyn, samt hensynet til konkurransenøytralitet ivaretas. For godstrafikken er det 
allerede åpnet for konkurranse på sporet, mens det for persontrafikken forsøksvis er 
åpnet for konkurranse om sporet på Gjøvikbanen, dvs. konkurranse om en enerett til å 
trafikkere strekningen en angitt periode. Den valgte modellen for eierskap og 
organisering må kunne fungere også etter at det eventuelt åpnes for konkurranse om 
sporet i persontrafikken.  
 
Stasjoner 
I alt finnes 369 steder langs det nasjonale jernbanenettet med mulighet for av og 
påstigning for passasjerer som er i daglig bruk. Av disse er 133 såkalte holdeplasser 
og 236 stasjoner. Holdeplassene er i all hovedsak eid av jernbaneverket, mens NSB 
eier de fleste stasjonene. 
 
Arbeidsgruppen har foretatt en vurdering av organiseringen av stasjonene i andre 
europeiske land, også land som har gått lenger i konkurranseutsetting. En fant ingen 
modell som utmerker seg spesielt.  
 
I sitt arbeid har arbeidsgruppen derfor valgt å vurdere fem prinsipielt ulike modeller 
(med undermodeller) for organisering av stasjonene langs det norske jernbanenettet.  
 
Modell A omfatter en beskrivelse av uendret eierskap (referansealternativet). Som en 
videreutvikling av modellen blir det vurdert om det er behov for lovfesting av de 
forhold som er regulert i dagens privatrettslige avtale mellom Jernbaneverket og NSB.  
 
I modell B ser en på en løsning der Jernbaneverket står som eier av alle 
stasjonsområdene. Dette innebærer at forvaltningen av hele stasjons- og 
holdeplassporteføljen samles under et statlig forvaltningsorgan underlagt 
Samferdselsdepartementet. 
 
Modell C innebærer at stasjonsområdene samles i et eget, statlig eiendomsselskap. 
Under dette alternativet blir det også gitt en vurdering av hvem som bør forvalte 
statens eierinteresser til et slikt selskap.  
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I modell D er det gitt en vurdering av to ulike former for delt modell. I det første 
tilfelle (modell D1) legges det opp til en modell der fellesarealene skilles ut fra 
stasjonsområdene og overføres til Jernbaneverket, mens NSB fortsetter å eie den 
øvrige delen av stasjonsområdene. I det andre tilfelle (modell D2) ser en på en 
organisering der de større stasjonsområdene som kan betraktes som 
kollektivknutepunkter organiseres i et eget statlig selskap, mens de øvrige 
stasjonsområdene organiseres som en del av Jernbaneverkets eiendomsportefølje.  
 
Til slutt under modell E gjøres det en vurdering av Statsbygg som eier av 
fellesarealene ved stasjonsområdene.  
 
I vurderingen av de ulike modellene har arbeidsgruppen lagt vekt på hvilken modell 
som på en best måte samlet sett ivaretar kriteriene konkurransenøytralitet, 
transportpolitiske mål, kostnadseffektivitet, kundenærhet, security og universell 
utforming. Arbeidsgruppen har også vurdert administrative og økonomiske 
konsekvenser av en endring av dagens organisering. 
 
I forhold til konkurransenøytralitet, dvs. at operatørene sikres tilgang til stasjoner på 
like vilkår, er det arbeidsgruppens vurdering at alle modellene tilfredsstiller dette 
kriteriet. Privatrettslige avtaler mellom Jernbaneverket og NSB om leie av 
fellesarealene er inngått ut fra gitte premisser i St.prp. nr. 2 (1996-97) og sikrer 
operatører tilgang til nødvendige fasiliteter på like vilkår ved at Jernbaneverket har 
disposisjonsretten for disse. 
 
Modellene B, D1 og D2, som vil medføre et direkte statlig eierskap av hele eller deler 
av stasjonsområdene, kan gi enklere direkte statlig styring for å oppnå 
transportpolitiske mål der markedsløsningene ikke ønskes fulgt. En vil imidlertid 
miste NSB-konsernets insitamenter når det gjelder å veie transport- og 
eiendomshensyn opp mot hverandre. 
 
I forhold til kriteriet kostnadseffektivitet, mener arbeidsgruppen at modell B, D1 og 
D2 innebærer en svekking i forhold til dagens organisering. I dette ligger både en 
vurdering av mulighetene til forretningsmessig agering og at man sikrer nødvendig 
kapital og kompetanse til å utvikle eiendommene på en bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk effektiv måte. Disse modellene innebærer at drift, vedlikehold 
og utvikling av stasjonsområder i større (modell B og D2) eller i mindre utstrekning 
(modell D1) blir en direkte del av staten og statsbudsjettet. Som det er vist til i flere 
tidligere statlige utredninger, bl.a. i forbindelse med utskillingen av NSB til selskap, 
er ikke forvaltningsmodellen og statsbudsjettsprosessen egnet til å drive effektiv 
forretningsdrift som betinger raske beslutninger. Det er særlig i forbindelse med 
stasjonsutvikling at bl.a. mangel på økonomisk fleksibilitet og mulighet til 
forretningsmessige beslutningsprosesser kan bli et problem.  
 
Modell D1 vil dog ikke innebære større endringer i forhold til dagens organisering når 
det gjelder drift og vedlikehold.  
 
Dagens modell ivaretar kundenærheten på en god måte. Etter arbeidsgruppens 
vurderinger vil dette også gjelde ved valg av modell D1.  
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Ved modell B og D2 vil Jernbaneverket bli ansvarlig for stasjonsområdene som 
helhet. Selv om Jernbaneverket er til stede på stasjonene vil ikke etaten på samme 
måte som persontogoperatøren NSB ha insitament til å utvikle stasjonene ut fra de 
togreisendes behov. Jernbaneverket har heller ikke den finansielle handlefrihet til å 
sikre utviklingen. I en mulig framtidig situasjon med flere aktører på jernbanenettet 
kan kundenærheten fortsatt ivaretas. Dette ved at dagens modell utvikles etter engelsk 
mønster der staten ved Jernbaneverket leier nødvendige arealer av NSB til kostpris og 
hvor drifts- og vedlikeholdsansvaret av stasjonen legges inn som krav i kjøpsavtalene 
overfor den respektive operatør.    
 
Etter arbeidsgruppens vurderinger vil alle modellene tilfredsstille de krav som stilles i 
forhold til security og universell utforming. 
 
I forhold til fastsatte kriterier, finner arbeidsgruppen ingen åpenbare fordeler ved 
modell C og E sammenlignet med dagens modell.  
 
Modell A, dagens modell (referansealternativet), og modell D1, der Jernbaneverket 
eier fellesarealene, er de to modellene som utpeker seg som de beste løsningene for 
samfunnet ut fra de kriteriene som er satt for vurderingen. Modell D1 vil gi en mindre 
kostnadseffektiv drift og utvikling av stasjonsområdene enn dagens organisering. 
Samtidig kan modell D1 styrke ivaretakelsen av transportpolitiske mål der 
myndighetene ønsker en mer direkte styring uten å gå veien om leieavtalen med NSB. 
De økonomiske og administrative kostnader ved modellen er imidlertid store. Årsaken 
til dette er at denne modellen vil kreve seksjonering av om lag 200 bygninger og/eller 
frafordeling av eiendom.  Etter arbeidsgruppens vurderinger vil kostnadene knyttet til 
gjennomføringen av modell D1 overstige de gevinstene en vil kunne oppnå.  
 
På bakgrunn av overstående vil arbeidsgruppen anbefale at dagens modell for 
stasjonsområdene videreføres.  
 
For ytterligere å synliggjøre Jernbaneverkets premissgiverrolle, og rett til å leie 
fellesarealene ved stasjonsområdene til selvkostpris, foreslår arbeidsgruppen at dette 
reguleres i jernbaneloven.     
 
Jernbaneverkets representant i arbeidsgruppen er ikke enig i ovennevnte anbefaling og 
har i egen særmerknad ment at modell B, dvs. at Jernbaneverket eier 
stasjonsområdene, er den som samlet sett best ivaretar hensynet til 
konkurransenøytralitet, transportpolitiske mål, kostnadseffektivitet, kundenærhet, 
security og universell utforming. 
 
Terminaler 
Godsterminalene for jernbane kan deles i seks kategorier: 
Kombiterminal, dvs. tilrettelagt for omlasting av såkalte løse lastbærere. Alle 
kombiterminalene er, med unntak av én i privat eie, eid av staten ved Jernbaneverket 
og/eller NSB/CargoNet. 
 
Terminaler for systemtog, dvs. terminaler for tømmer, flis og malm. Eierskapet til 
grunn og sporanlegg varierer. 
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Terminaler for vognlast finnes på de fleste terminaler. I tillegg er det tradisjonelt 
behov for tilgang til skifteterminaler. Skifteområder eies i dag av staten ved 
Jernbaneverket.  
 
Havneterminaler, dvs. et område tilrettelagt for omlastning mellom skip og tog/bil. 
Dette er også å betrakte som kombinerte transporter. Terminalområdene eies i all 
hovedsak av vedkommende kommune eller havnevesen, mens eierskap til spor og 
annet utstyr varierer. 
 
Industrispor er en fellesbetegnelse for alle jernbanespor innenfor et industriområde/ 
bedrift. Betegnelsen brukes også for det eller de spor som forbinder industriområdet 
med det statlige jernbanenettet. Det som skiller industrisporene fra laste-
/losseplassene for tradisjonell vognlast er at sistnevnte er åpne for alle, mens 
industrisporene kun er for bruk av eier. 
 
Sidespor på stasjon er de enkleste anleggene for omlasting av gods mellom tog og 
(som regel) bil. Disse sporanleggene eies av Jernbaneverket, NSB og/eller private 
bedrifter. 
 
Uansett hvilken type godstransport med jernbane som drives, vil en kunne velge 
mellom offentlige og private terminalløsninger.  
 
Ved vurdering av organiseringen av kombiterminalene i jernbanesektoren må 
gjeldende regelverk legges til grunn. Kriterier for drøftingen har vært: 
- tilgang til terminalene, konkurransenøytralitet, (hovedkriteriet), 
- kundenærhet og optimale logistikkløsninger, 
- oppfølging av transportpolitiske mål, 
- kostnadseffektivitet i eiendomsforvaltningen, 
- security.  
 
Konkurransenøytralitet i forhold til terminaltilgangen for alle operatører er sikret 
gjennom lisensforskriftens § 2-3 Tilgang til havne- og terminalspor som er knyttet til 
det nasjonale jernbanenettet, jf. også omtale i kap. 5.4. Det kan også forventes at 
konkurranselovgivingen vil komme til anvendelse.  Etter arbeidsgruppens vurdering 
finnes det flere terminalløsninger for operatører av kombinerte transporter med 
jernbane. Dette gjelder både private terminaler, terminaler eid av lokale havnevesen 
og NSB, samt statlige terminaler tilpasset kombitransporter. 
 
Den største utfordringen for kombitrafikken er etter arbeidsgruppens vurdering at 
kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Dette skyldes at godsvolumet med jernbane har økt, 
men også at nye operatører som driver ordinær vognlast og/eller med transporter av 
systemtog primært ønsker tilgang til Jernbaneverkets arealer ved kombiterminalene. 
Endret eierskap til kombiterminalene løser imidlertid ikke kapasitetsproblemene.   
 
Norge er så å si alene i Europa om å benytte statlig eierskap ved deler av eksisterende 
kombiterminaler for å sikre like konkurransevilkår innen godstransporten med 
jernbane. I tillegg har staten valgt å gå inn med investeringer i nye kombiterminaler 
der det er kapasitetsmangel på de eksisterende godsterminalene. Innen EØS-området 
for øvrig har det ikke vært vanlig at staten eier godsterminaler. 
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Arbeidsgruppen mener det er viktig at en ved vurderinger av forhold som gjelder 
jernbanesektoren ser dette i forhold til rammebetingelsene for konkurrerende sektorer, 
spesielt gjelder dette i forhold til godstrafikken på vegsiden. Operatører av gods på 
jernbane må ha de samme muligheter som aktørene på vegsiden om en skal oppnå det 
transportpolitiske målet om å få overført transporter fra veg til bane. Det er derfor 
viktig at en innenfor gitte konkurranseregler opprettholder en struktur for jernbanens 
godsterminaler som tillater mangfold både når det gjelder eierskap og driftsmessige 
løsninger.   
 
Selv om Jernbaneverket ikke tildeler spor på private kombiterminaler, er det etaten 
som fordeler og prioriterer sporkapasitet på det nasjonale jernbanenettet. Den 
sportilgang som tildeles den respektive operatør vil være avgjørende for aktiviteten og 
kapasitetsutnyttelsen på de private terminalene. All sportilgang på det nasjonale 
jernbanenettet inngår i ruteplanprosessen. På den måten har staten ved Jernbaneverket 
stor grad av bestemmende myndighet på utnyttelsen av terminalene selv om disse ikke 
er eid av staten.  
 
Arbeidsgruppen finner derfor ikke grunnlag for å foreslå endringer i organiseringen 
av og/eller eierskapet til godsterminalene for jernbanetransport. 
 
Jernbaneverkets representant i arbeidsgruppen er ikke enig i ovennevnte anbefaling og 
har i egen særmerknad vist til at et jernbaneforetak ikke bør kunne stå som eier av 
egen terminal. Denne representanten mener derfor at den beste løsningen for å ivareta 
hensynet til konkurransenøytralitet er at Jernbaneverket eier alle kombiterminalene 
som i dag er eid av NSB/CargoNet. 

1  Innledning 

1.1 Bakgrunn  
 
I 1996 ble trafikkdelen i forvaltningsbedriften NSB etablert som et eget 
særlovselskap. Infrastrukturdelen ble samtidig etablert som forvaltningsorganet 
Jernbaneverket. Eierskapet til stasjonene og godsterminalene ble lagt til NSB. Det ble 
bestemt at Jernbaneverket skulle leie fellesarealene til selvkost og fastsette premissene 
for bruken av disse. 
 
Ved behandlingen av St.prp. nr. 52/Innst. S. nr. 237 (1999-2000) Om Gardermobanen 
AS ba samferdselskomiteen Samferdselsdepartementet vurdere overføring av 
stasjonene fra NSB til Jernbaneverket i forbindelse med framlegg av St.meld. nr. 46 
(1999–2000) Nasjonal transportplan for 2002–2011. I transportplan ble Stortinget 
orientert om at det var nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Jernbaneverket og NSB 
BA for å vurdere eierskapet til stasjonene. Samferdselsdepartementet ba gruppen avgi 
en innstilling til departementet i første halvår 2001. Om nødvendig ville saken bli lagt 
fram for Stortinget.  
 
Den 29. november 2002 inngikk NSB og Jernbaneverket en avtale om salg av 
stasjonseiendommene til Jernbaneverket under forutsetning av politisk godkjenning. 
Styret i NSB påpekte at det var helt avgjørende for NSBs fremtidige 
forretningsmessige utvikling at finansiering av Jernbaneverkets kjøp av 
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stasjonseiendommene ikke skjedde gjennom kapitaluttak fra NSB. Avtalen utløp 1. 
juli 2004 uten at salget ble gjennomført. 
 
I St.meld. nr. 6/Innst. S. nr. 118 (2004–2005) Om verksemda til NSB for perioden 
2004–2006, ble Stortinget orientert om at Samferdselsdepartementet i samråd med 
Jernbaneverket og NSB ville vurdere det framtidige eierskapet til stasjoner og en 
eventuell overføring av disse fra NSB til Jernbaneverket. Ved et eventuelt behov for 
endringer i eierskapet ville departementet komme tilbake til Stortinget på en egnet 
måte med saken. Samferdselsdepartementet påpekte Jernbaneverkets disposisjonsrett 
til alle fellesarealene på stasjonene gjennom leieavtalen med NSB og at dagens 
organisering ikke legger begrensninger for en konkurranseutsetting av persontrafikken 
med jernbane. Ved stortingsbehandlingen av meldingen viste samferdselskomiteens 
flertall til at rettferdig konkurransevilkår forutsetter at jernbaneselskapene får 
tilnærmet lik adgang til nødvendig infrastruktur. Flertallet ba på dette grunnlag 
regjeringen nøye vurdere forvaltningen av eierskapet til stasjoner og terminaler.  
 
På denne bakgrunn nedsatte Samferdselsdepartementet høsten 2005, en arbeidsgruppe 
for å vurdere organiseringen av stasjons- og godsterminalfunksjoner knyttet til det 
nasjonale jernbanenettet.  

1.2 Mandatet 
Mandatet for utredningen er formulert i departementets brev til Finansdepartementet 
av 15.08.05: 
 
”Samferdselsdepartementet er opptatt av at stasjoner og godsterminaler organiseres slik at de på 
en konkurransenøytral måte best mulig kan ivareta de ulike forvaltningsmessige og 
forretningsmessige hensyn som ligger til drift og utvikling av stasjoner og godsterminaler knyttet 
til jernbanevirksomheten. Vi er videre opptatt av å komme fram til ordninger som vil være velfun-
gerende i en framtid med åpning for konkurranse både innen gods- og persontransport på det 
norske jernbanenettet og dermed med flere og skiftende operatører på jernbanenettet. 
 
For å sikre framdrift og et godt beslutningsgrunnlag i saken har Samferdselsdepartementet 
kommet til at det bør gjennomføres en utredning av følgende to hovedproblemstillinger: 
 

1. Hva er den mest hensiktsmessige framtidige organisering (herunder eierskap) av stasjoner 
og godsterminaler? Herunder om hvordan det er mest hensiktsmessig å organisere hhv. 
den kommersielle jernbaneuavhengige delen av virksomheten, den kommersielle 
jernbaneavhengige delen og den forvaltningsmessige «public service» rettede delen av 
virksomheten. Stasjoner og godsterminaler bør antagelig vurderes hver for seg, selv om 
mye av de grunnleggende prinsippene, argumentasjonen og metode for beregning av 
virkninger vil være sammenfallende. 

2. Hvordan er det mest hensiktsmessig å foreta eventuelle endringer i eierskap til stasjoner 
og godsterminaler? 

 
Sentrale hensyn som må ivaretas i en slik utredning er bl.a.: effektiv forvaltning av statens 
eierinteresser, effektiv forvaltning av den offentlige tjenesteyting knyttet til jernbanen (både 
gjennom Jernbaneverket og gjennom underleverandører av togtjenester), samt hensynet til 
konkurransenøytralitet. 
 
Samferdselsdepartementet foreslår at utredningen gjennomføres av en arbeidsgruppe som 
rapporterer til Samferdselsdepartementet. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra 
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Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Jernbaneverket og NSB AS. Arbeidsgruppen og 
sekretariatet ledes av Samferdselsdepartementet. Jernbaneverket forutsettes å delta i sekretariatet. 
Jernbaneverket og NSB AS forutsettes å stille med faglige ressurser til arbeidsgruppen. De to 
instansenes partsinteresser i arbeidsgruppens anbefalinger vil bli ivaretatt i forbindelse med høring 
av arbeidsgruppens rapport. Samferdselsdepartementet legger opp til at arbeidet kan innrettes slik 
at arbeidsgruppens anbefalinger m.v. kan behandles i forbindelse med statsbudsjettet for 2008, 
dvs. at arbeidsgruppens rapport og partenes høringsuttalelser til denne, må foreligge senest i 
november/desember 2006." 
 

1.2.1 Ulike problemstillinger knyttet til mandatet 
Spørsmålet om organisering og eierskap til stasjoner og godsterminaler berører mange 
problemstillinger med tilhørende utfordringer: 
- Konkurransenøytral adgang til stasjoner og terminaler. Dette er en viktig 

forutsetning for reell konkurranse mellom transportselskaper og har vært 
hovedfokus for Stortingets merknader om eierskap. Fra 1. januar 2007 åpnes det 
for at jernbaneforetak fra andre EØS-land kan drive innenlands godstransport i 
Norge.  

- Krav om mer effektiv forvaltning av statlige bygg og eiendommer. Et utvalg 
nedsatt av Moderniseringsdepartementet avga sin rapport om dette temaet i mars 
2005. Selv om utvalget ikke drøftet eierskap under statlige selskaper og i liten grad 
behandlet samferdselssektoren, utgjør utvalgets forslag til generelle prinsipper en 
naturlig del av bakteppet for utredningen, jf kap. 3.7. Utvalgets anbefalinger følges 
opp i budsjettet for 2006 der det bl.a. varsles en gjennomgang av forvaltningen av 
statlige eiendommer i samferdselssektoren. 

- Utvikling av stasjoner som effektive knutepunkter for persontrafikk. Dette vil 
kreve store investeringer, og det er interessant å vurdere modeller som ikke er 
avhengig av begrensningene som ligger i at investeringene må finansieres over 
statsbudsjettet, for eksempel ved at næringslivsinteresser bidrar til å finansiere og 
utvikle stasjoner med tilhørende kommersielle arealer. 

- By- og tettstedsutvikling. Stasjoner og terminaler kan være viktige brikker i by- og 
tettstedsutvikling. NSB eier verdifulle arealer i tilknytning til stasjoner og 
terminaler som kan være aktuelle til andre formål enn jernbanedrift. Kommunene 
har som planmyndighet et særlig ansvar for arealutvikling, mens NSB AS som eier 
av driftsuavhengige eiendommer i denne sammenheng i stor grad har samme 
interesser som private grunneiere. Omdisponering av arealer til andre formål må 
avveies mot kjernevirksomhetens framtidige behov for arealer til utvikling av selve 
trafikkfunksjonen, bl.a. økt kapasitet for parkering. Dette er særlig viktig i og rundt 
de største byene og i korridorer med stort kundegrunnlag der det er et mål at 
jernbanen skal ta en stor del av trafikkveksten. Vitalisering av områder rundt 
stasjoner kan styrke togets konkurranseevne fordi stasjonene blir mer tilgjengelige 
for flere arbeids- og handlereiser. 

- Målet om best mulig avkastning av de kommersielle arealene på stasjonene. 
Tilbudet av handel og annen service i direkte tilknytning til fellesarealene påvirker 
stasjonenes attraktivitet som målpunkt for reiser og dermed etterspørselen etter 
togreiser. Ved valg mellom ulike leietakere bør betalingsvilligheten fra disse veies 
opp mot hvor mange personreiser den enkelte virksomheten vil kunne generere.  

- Eiendommene var en viktig del av verdiene i åpningsbalansen for NSB BA/AS.  
  Merverdier i eiendommer var en viktig forutsetning for at revisor kunne godkjenne 
 åpningsbalansen til NSB BA i 1996. Dette er også omtalt i St.prp. nr. 2 (1996-97). 
- Konkret gjennomføring av eventuelle transaksjoner. I Samferdselsdepartementets 

brev av 22.12.03 til Jernbaneverket og NSB AS heter det at departementet ”i størst 
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mulig grad vil søke løsninger som holder selskapet ”skadesløs”. Dette innebærer 
at Samferdselsdepartementet vil søke å gjennomføre en eventuell transaksjon slik 
at NSB AS verken vinner eller taper på endret organisering av stasjonene.”  
Aksjeloven har klare bestemmelser om prinsippene for transaksjoner mellom 
selskap og eier bl.a. at transaksjoner skal skje til virkelig verdi. 

 
Når det gjelder hensynet til konkurransenøytralitet må det skilles mellom 
godstrafikken der det er konkurranse på sporet og persontransport der det er 
konkurranse om sporet. 
 
Konkurranse på sporet: Alle jernbaneforetak som er godkjent for å drive 
godstransport i Norge har tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet. Dette 
innebærer at flere godsoperatører kan trafikkere samme strekning/terminal i samme 
tidsperiode. 
Konkurranse om sporet: Dette er den modellen som ble valgt ved 
konkurranseutsetting av statlig kjøp av persontrafikk på Gjøvikbanen. Modellen 
innebærer at det togselskapet som vinner konkurransen vil ha enerett til å trafikkere 
den aktuelle strekningen i en gitt tidsperiode. Det vil med andre ord bety at det kun vil 
være ett persontogselskap til stede på de aller fleste stasjonene på berørte strekninger i 
denne perioden. Unntaket er stasjoner/knutepunkter på strekninger som er felles for 
flere baner. Det kan også forekomme charter-kjøring av tog. Disse togene vil kunne 
trafikkere ulike stasjoner etter behov utover den daglige fastsatte rutetrafikken. Denne 
typen trafikk er imidlertid svært lite utbredt på det norske jernbanenettet.   
 
Beskrivelse av virkemidlene for å nå de transportpolitiske målene er gjort i kap. 7 og 
15 for henholdsvis person- og godstrafikk. 
 

1.2.2 Avgrensing av utredningen 
Arbeidsgruppen har lagt til grunn at utgangspunktet for oppdraget er utvikling og drift 
av effektive stasjoner og godsterminaler med konkurransenøytral adgang for alle 
godkjente transportselskaper. NSB har skilt ut selskapets eiendommer i to heleide 
datterselskaper. NSB Eiendom AS eier, drifter og utvikler NSB-konsernets 
driftsrelaterte eiendommer, dvs. stasjoner, godsterminaler, verksteder, lok- og 
vognhaller, lagerbygninger m.m. ROM Eiendom AS eier konsernets driftsuavhengige 
eiendommer med utviklingspotensial, dvs. eiendommer som ikke er av betydning for 
drift av jernbanevirksomheten. NSBs organisering av eiendomsvirksomheten er 
nærmere omtalt i kap. 2.3. Når det gjelder NSBs eiendomsportefølje vil en i denne 
rapporten konsentrere seg om stasjons- og godsterminaleiendommene. I tillegg vil en 
se dette i forhold til de stasjons- og terminaleiendommene staten ved Jernbaneverket 
eier.  
 
Arbeidsgruppen har lagt vekt på å beskrive alternative modeller for framtidig 
organisering på et sammenlignbart nivå, med referanse i en modell basert på 
prinsippene i St.prp. nr. 2 (1996-1997), dvs. dagens organisering. Utredningen kan 
ikke avklare alle detaljer i de ulike modellene. En rekke forhold må finne sin løsning i 
selve gjennomføringen av den modellen som velges. Jernbaneverket og NSB AS vil 
begge ha et betydelig ansvar i denne sammenheng.  
 
I utgangspunktet har arbeidsgruppen en ambisjon om å kunne samles om en felles 
anbefaling av en modell for langsiktig organisering av stasjoner og terminaler. 
Jernbaneverket og NSB AS vil ifølge mandatet ikke hefte for en eventuell samlet 
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anbefaling fra arbeidsgruppen. De to virksomhetene forutsettes å gi sine 
høringsuttalelser på fritt grunnlag når rapporten sendes på høring. 
 
Utredning av de alternative modellene omfatter også en beskrivelse av mulige 
løsninger for eventuell overdragelse av verdier som i dag ligger i NSB AS til 
Jernbaneverket eller andre dersom dette er en forutsetning for realisering av modellen. 
Ulike opplegg for hvordan dette gjennomføres kan ha stor innvirkning på økonomien i 
NSB-konsernet. Av hensyn til styringssystemet overfor NSB AS hvor styret har det 
økonomiske ansvaret for virksomheten, har arbeidsgruppen ikke funnet det riktig å 
anbefale løsning på dette punktet.  

1.3 Arbeidsgruppens sammensetning  
Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter:  
Gro Seim   Samferdselsdepartementet  
Morten Norderhaug  Samferdselsdepartementet 
Colin Forthun/Ivar Storvik Finansdepartementet 
Svein Horrisland  Jernbaneverket 
Hans Draagen   NSB 
 
Arbeidsgruppen har vært ledet av Gro Seim. 
 
Sekretariatet har bestått av Brita Bye (leder) fra Samferdselsdepartementet (Anders 
Jordbakke fram til 23.12.2005), Jan-Bertil Lieng fra Samferdselsdepartementet (fra 
1.4.2006), Gunnar Markussen fra Jernbaneverket og Steinar Norli fra NSB. 
 
Sekretariatet har møtt i alle arbeidsgruppemøtene. 
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DEL I: Dagens organisering og rammebetingelser 

2 Eiendommer eid av Jernbaneverket og NSB AS 

2.1 Eierskap og forvaltning av ulike typer eiendommer 
 
I tråd med behandlingen av St.prp. nr. 2/Innst. S. nr. 31 (1996-97) Om endret 
tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel mm., ble trafikkdelen i 
forvaltningsbedriften NSB fra og med 1. desember 1996 omdannet til særlovselskapet 
NSB BA. Omorganisering av jernbanesektoren var basert på forslag fra styret i 
forvaltningsbedriften NSB.  
 
Ved fordeling av eiendommene mellom NSB BA og Jernbaneverket ble det lagt 
særlig vekt på å: 
- sikre mest mulig like konkurransevilkår for tilgang til funksjoner som alle 

togoperatører må kunne benytte, 
- holde ressurser og kompetanse på eiendomsforvaltning mest mulig samlet for å 

sikre praktisk og kostnadseffektiv organisering, 
- sikre forsvarlig egenkapital i det nye selskapet NSB BA. 
 
Selve jernbanenettet ble overført til det nye forvaltningsorganet Jernbaneverket, mens 
øvrige eiendommer, inkl. stasjoner og godsterminaler, ble lagt til NSB BA. Utdrag fra 
proposisjonen er sitert i boks 2.1 og 2.2.  
 
Hensynet til effektiv eiendomsforvaltning var et viktig argument for 
Samferdselsdepartementet. Departementet fant derfor å kunne støtte NSBs forslag om 
at stasjoner og terminaler burde eies av særlovselskapet. For å ivareta like 
konkurransevilkår, ble Jernbaneverket gitt ansvaret for å fastsette premissene for bruk 
av og tilgang til arealer (både innen- og utendørs) som andre operatører på sporet må 
kunne benytte, såkalte fellesarealer. Jernbaneverkets myndighet var forutsatt regulert i 
privatrettslige leieavtaler mellom etaten og selskapet NSB. 
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 Boks 2.1: Utdrag fra St.prp. nr. 2 (1996-1997), kap. 4.4.2 NSBs forslag 

 
Boks 2.2: Utdrag fra St.prp. nr. 2 (1996-1997), kap. 4.4.3 
Samferdselsdepartementets tilrådning 

 
På stasjonene ble plattformene i tilknytning til skinnegangen betraktet som en del av 
infrastrukturen og eierskapet til disse ble lagt til Jernbaneverket. Fellesarealer som må 
være tilgjengelige for reisende, transportører og togoperatører skulle leies ut til 
Jernbaneverket til kostpris. Fellesarealene kan omfatte: 
- veger på stasjonsområdet  
- trafikkforplasser  
- parkeringsplasser  
- gangveger og grøntanlegg  
- plattformtak og leskur til alminnelig bruk  
- atkomster gjennom bygninger, herunder oppholdsrom, venterom etc.  
 

NSB foreslår at eiendommer og fellesareal på persontrafikkstasjoner og godsterminaler som er av en slik art at de må 
være tilgjengelige for eventuelle andre operatører på jernbanenettet, skal tilhøre særlovselskapet og forvaltes av 
selskapets eiendomsenhet, men leies ut til Jernbaneverket til selvkost. Leieforholdet vil bli regulert gjennom en egen 
leieavtale mellom særlovselskapet og Jernbaneverket, der det må framgå at Jernbaneverket skal ha bruksretten til 
disse eiendommene og fastlegge premissene for bruk av eiendommene, herunder regulere eventuelle andre 
jernbaneselskapers tilgang til disse eiendommene. En slik organisering innebærer at eiendomsforvaltningen samles i 
særlovselskapet. Dette er etter NSBs oppfatning mest praktisk og kostnadseffektivt. 

For persontrafikkstasjonene gjelder dette veger i tilknytning til stasjonsområdet, trafikkforplasser, parkeringsplasser, 
gangveger og grøntanlegg i tilknytning til disse, plattformtak og leskur til alminnelig bruk for de reisende, adkomster 
gjennom bygninger, herunder oppholdsrom, venterom etc. For godsterminaler gjelder dette adkomstveger, én 
lastegate med ramper, samt spor og skifteområder til alminnelig bruk. I tillegg gjelder dette sporanlegg i tilknytning til 
verkstedsområder og lokomotivstaller. Disse eiendommene inngår sammen med NSBs trafikkdels øvrige 
eiendomsmasse i den foreslåtte åpningsbalansen for særlovselskapet. 

Spor, sporgrunn og andre tekniske anlegg som er direkte knyttet til jernbanens infrastruktur, samt bygg som er fysisk 
knyttet til drift og vedlikehold av kjørevegen (reléhus, omformerstasjoner, traktorstaller, stillverk og andre bygninger 
som er skreddersydd for kjørevegen), skal som i dag være en del av kjørevegen og dermed underlagt 
Jernbaneverkets eierskap og ansvar. Det vil ikke være behov for å bygge opp en egen eiendomsenhet i 
Jernbaneverket for å forvalte sporgrunn m.m. 

Forslaget om endret kostnadsansvar for ovennevnte eiendommer innebærer leieutgifter for Jernbaneverket i 1997 
med om lag 60 mill. kr.  

Ut fra hensynet til mest mulig like konkurransevilkår er det etter Samferdselsdepartementets oppfatning viktig at 
kjørevegen legger premissene for bruk av og tilgang til eiendommer og funksjoner som eventuelle andre operatører 
på sporet må kunne benytte. 

Samferdselsdepartementet legger vekt på at det av praktiske og kostnadsmessige hensyn vil være hensiktsmessig å 
samle all eiendomsforvaltning i en enhet. En eventuell oppdeling av eiendomsforvaltningen på særlovselskapet og 
Jernbaneverket ville innebære at det måtte bygges opp en egen eiendomsenhet i Jernbaneverket, noe som ikke vil 
være nødvendig ved NSBs forslag om felleseiendommene m.m. Departementet finner derfor å kunne anbefale 
NSBs forslag om at felleseiendommene m.m. skal eies av særlovselskapet, men at Jernbaneverket betaler leie for 
bruken av eiendommene og fastlegger prinsippene for bruk av og tilgang til disse eiendommene. 

Leien som Jernbaneverket skal betale for fellesarealene m.m. forutsettes å dekke administrasjon, drift og vedlikehold 
til selvkost som eiendomsenheten i særlovselskapet utfører. 
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På godsterminalene ble det lagt til grunn de samme prinsippene som for stasjoner. 
Fellesarealene ble definert som:  
- atkomstveger  
- én lastegate med ramper 
- spor og skifteområder til alminnelig bruk 
Av praktiske årsaker har Jernbaneverket og NSB i ettertid blitt enige om at 
Jernbaneverket skal eie én lastegate med rampe, samt spor og skifteområde til 
alminnelig bruk. 
 
Eiendomsmassen i forvaltningsbedriften NSB var en økonomisk forutsetning for å 
kunne etablere NSB BA med en forsvarlig egenkapital. Eiendommene utgjorde en 
betydelig del av NSB BAs åpningsbalanse. Teksten i proposisjonen er sitert i boks 
2.3. 
 
Boks 2.3: Utdrag fra St.prp. nr. 2 (1996-1997), kap. 7.1Verdsetting av eiendeler 

 
Samferdselskomiteen hadde ingen merknader til det foreslåtte grensesnittet ved 
behandlingen av St.prp. nr. 2/Innst. S. nr. 31 (1996-97) Om endret tilknytningsform 
for Postverket og NSBs trafikkdel mm. 

2.2 Om inngåtte eiendomsavtaler  
Med utgangspunkt i St.prp. nr. 2/Innst. S. nr. 31 (1996-97) inngikk NSB BA og 
Jernbaneverket den 30. juni 1999 fire avtaler for å regulere eiendomsforholdene ved 
omorganiseringen av forvaltningsbedriften NSB: 
 
1. Avtale om regulering av eierskap til spor etter deling av NSB. 
2. Avtale mellom NSB BA og Jernbaneverket om hjemmelsoverføring. 
3. Avtale om leie av grunn som er en del av det offentlige jernbanenettet. 
4. Avtale om leie av rom som er en del av det offentlige jernbanenettet - offentlige 

rom. 
 

NSB har foretatt en verdivurdering av anvendt kapital uttrykt i nåverdi av forventet framtidig kontantstrøm. 
Samferdselsdepartementet har benyttet ekstern konsulenthjelp for å få en uavhengig vurdering av de beregninger 
som er foretatt og forutsetningene for disse. Formålet med verdivurderingen er å finne ut om en beregnet verdsetting 
gir et annet bilde av verdiene i selskapet enn det som går fram av den bokførte balansen, og å sikre at selskapet blir 
opprettet med forsvarlige verdier og en tilstrekkelig egenkapital til å gi nødvendig finansiell styrke. 

Verdivurderingen av selskapets anvendte kapital gir en verdi som er lavere enn tilsvarende bokførte verdier på 
omdanningstidspunktet. Departementets konsulent peker på at det kan ligge merverdier i bokførte driftsuavhengige 
eiendeler, særlig i eiendomsmassen og tilknyttede selskaper. Verdsettingen av de driftsuavhengige eiendelene, bl.a. 
eiendomsmassen, er imidlertid forbundet med så stor usikkerhet at merverdiene vanskelig kan anslås nøyaktig. 
Konsulenten konkluderer imidlertid med at det samlet sett er grunnlag for å benytte bokførte verdier i 
åpningsbalansen for særlovselskapet. Samferdselsdepartementet slutter seg til dette. 

Konsulenten har analysert hvor følsomme beregningene er for endringer i viktige parametre, blant annet for utvikling 
i reallønn, endringer i størrelsen på offentlig kjøp av persontransporttjenester, trafikkinntekter etc. Konklusjonen er at 
verdsettingen er svært følsom for endringer i kritiske forutsetninger. 

Ved omdanningen videreføres virksomheten i forvaltningsbedriften NSBs trafikkdel i det nye særlovselskapet som 
overtar uendret både virksomheten, eiendeler og forpliktelser fra forvaltningsbedriften, justert for noen mindre forslag 
til endret grensesnitt mellom kjørevegen og trafikkdelen, jf. omtale i kap. 4.4. 
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Avtalene er kort omtalt i St.prp. nr. 1 (1998-99) Samferdselsdepartementet og i St.prp. 
nr. 1 (1999-2000) Samferdselsdepartementet. Ifølge avtalene om leie av hhv. grunn og 
rom skal Jernbaneverket fastsette premisser for bruk og utvikling av arealer ut fra hva 
som er nødvendig for å ivareta allmennhetens og trafikkutøveres tilgang til det 
offentlige jernbanenettet. Utdrag fra avtalene finnes i denne rapportens appendiks I. 
 
Avtaleverket gir Jernbaneverket disposisjonsretten til de offentlige arealene og 
rommene mot at de betaler NSB en årlig leie lik selvkost. Avtalene gir også 
Jernbaneverket mulighet til å justere omfanget av de offentlige arealene på bestemte 
vilkår mot en tilsvarende justering av leiesummen. 
 
Opprinnelig ble det lagt opp til at endelige eiendomsavtaler av habilitetshensyn skulle 
godkjennes av departementet fordi Jernbaneverket og NSB BA hadde samme styre og 
samme administrerende direktør. Ettersom det fra 1. juli 1999 ble gjennomført et 
fullstendig organisatorisk skille mellom NSB BA og Jernbaneverket, er 
eiendomsavtalene likevel ikke realitetsbehandlet av Samferdselsdepartementet. 
Departementet har en rolle som forberedende klageinstans i tvister vedr. fordeling av 
eiendeler som skal avgjøres av Kongen, jf. Lov om statens jernbanetrafikkselskap § 
72 annet ledd. 
 
I tillegg til hovedprinsippene ovenfor, fastslår avtalene om leie av offentlig grunn og 
leie av offentlig rom (i bygninger) bl.a. at (våre forklaringer i kursiv parentes): 
- NSB kan disponere lokaler utover dette (fellesarealene) til kommersielle formål. 

NSB plikter å informere Jernbaneverket om tiltak som kan få innvirkning på 
bruken av det offentlige rom, 

- Jernbaneverket kan kreve fjernet innretninger som vanskeliggjør allmennhetens og 
trafikkutøveres bruk av det offentlige rom, 

- dersom Jernbaneverket ønsker en standardheving av offentlige rom utover normalt 
vedlikehold etter (avtalens) pkt 4.1, skal NSB besørge dette mot at Jernbaneverket 
dekker merutgiftene,  

- Jernbaneverket har ansvar for å planlegge fornyelse og utvikling av offentlige rom. 
Planleggingsarbeidet skal skje i samarbeid med NSB,  

- Jernbaneverket kan pålegge NSB å utarbeide planer for utbedring, forsert 
vedlikehold m.v. i offentlige rom som etter Jernbaneverkets oppfatning har for 
dårlig standard. 

 
Etter at eiendomsavtalene ble inngått, har Samferdselsdepartementet foretatt 
prinsippavklaringer, bl.a. om fastsetting av leiepris lik selvkost for Jernbaneverket, jf 
pkt 3 i avtale om leie av offentlig rom. Departementet legger til grunn at NSB BA bør 
få kompensert sine faktiske kostnader, inkludert kapitalkostnader, basert på 
regnskapsmessige kostnader. Anleggsavskrivninger prises derfor etter historisk kost 
med avskrivningstid lik den NSB BA bruker i sin regnskapsførsel. Utgangspunktet er 
at NSB BA verken skal vinne eller tape på utleie av fellesarealene. I 
Samferdselsdepartementets brev av 17. januar 2001 til NSB og Jernbaneverket blir det 
gitt en mer spesifikk beregningsmåte, jf boks 2.4. 
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Boks 2.4: Om selvkostbegrepet jf. Samferdselsdepartementets brev av 17.01.2001 til 
NSB og Jernbaneverket 

2.3 Organisering av og prinsippene for NSBs eiendomsvirksomhet  
Som det er vist til innledningsvis i pkt. 1.2.2 er eiendommene i NSB AS i hovedsak 
organisert i to heleide datterselskaper. Stasjonsområdene og godsterminalene er en del 
av eiendomsporteføljen i NSB Eiendom AS. Selskapets eiendomsportefølje omfatter i 
tillegg verksteder og andre driftsrelaterte eiendommer. Selskapet står for drift, 
vedlikehold og utvikling av NSBs driftsavhengige eiendomsportefølje. CargoNet leier 
godsterminalene fra NSB Eiendom AS, men eier selv alt utstyr som er nødvendig for 
den daglige driften, dvs. skinner, losseutstyr m.m. 
 
NSB Eiendoms driftsoppgaver har siden 1.10.2001 vært ”outsourcet” til Aberdeen 
Property Investors (API). Dette har i følge NSB gitt en mer effektiv og profesjonell 
forvaltnings- og driftsorganisasjon. Outsourcing har imidlertid ført til lengre avstand 
mellom morselskapet og forvaltnings- og driftsapparatet. NSB har derfor, med 
virkning fra 1. juni 2006, tilbakeført forvaltningsoppgavene til egen organisasjon. 
Teknisk drift og vedlikehold vil fortsatt bli satt bort til andre på oppdrag fra NSB.  
 
NSBs driftsuavhengige eiendomsportefølje er i størst mulig utstrekning lagt inn i 
datterselskapet ROM Eiendom AS (ROM). I tillegg eier Nettbuss AS noen 
eiendommer. 
 
I forbindelse med tilbakeføringen av forvaltningsoppgavene fra API til egen 
organisasjon, foretok NSB en vurdering av organiseringen av eiendomsvirksomheten. 
På bakgrunn av denne vurderingen er det nå besluttet at all eiendomsvirksomhet skal 
samles i ett datterselskap.  
 
Stasjonsutviklingen er nærmere omtalt i kap. 4.2.  
 
 

.....Når det gjelder beregninger etter selvkostprinsippet er utgangspunktet at fellesarealene kan finansieres med to 
typer kapital, låne- og/eller egenkapital. Etter Samferdselsdepartementets vurderinger er det prinsipielt riktig at den 
samlede bokførte kapitalen knyttet til fellesarealene legges til grunn ved beregning av husleien. Om ikke et slikt 
prinsipp legges til grunn for leiebetalingen, vil avtalen om fellesarealene i realiteten innebære en forringelse av NSBs 
egenkapital. Beregningsteknisk mener Samferdselsdepartementet at renteberegningene bør deles i to hvor alminnelig 
lånerente legges til grunn for den lånefinansierte delen av fellesarealene. For egenkapitalen knyttet til fellesarealene er 
det Samferdselsdepartementets oppfatning at NSBs risikofrie rente bør legges til grunn. (pt. fastsatt ut fra effektiv 
rente på obligasjonslån.) I dette ligger at det ikke er beregnet noe profitt. Også en bevilgning over statsbudsjettet, 
herunder til Jernbaneverket, innebærer kapitalkostnader for staten. Etter Samferdselsdepartementets vurdering vil en 
situasjon der det ikke betales risikofri rente på egenkapitalen knyttet til fellesarealene, bety at egenkapitalen i et 
statsselskap (her NSB) benyttes til skjult subsidiering av Jernbaneverkets virksomhet, og de reelle kostnadene blir 
dermed ikke synliggjort i statsregnskapssammenheng. 

Når det gjelder spørsmålet om hva som skal inngå i begrepene "drift og vedlikehold", må dette avgjøres ut i fra en 
alminnelig fortolkning av begrepene. Det synes rimelig klart at utgifter til de poster som er referert i Jernbaneverkets 
brev, vil inngå. 
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2.4 Organisering av og prinsippene for Jernbaneverkets 
eiendomsvirksomhet 

Ansvaret for eiendomsforvaltningen i Jernbaneverket er lagt til 
Infrastrukturdivisjonen. Divisjonen er inndelt i sentralstab (Bane/Eiendom) og 3 
regioner. Regionene er inndelt i banesjefsområder. Markeds- og kommuni-
kasjonsavdelingen under jernbanedirektøren er premissgiver for bl.a. funksjonalitet og 
utforming av stasjonene. 
 
Regionene har det daglige ansvaret for en sikker og tilgjengelig infrastruktur for 
trafikkutøver, herunder å forvalte arealer og godkjenne aktiviteter i og nær 
jernbanesporet. 
 
Banesjefene ivaretar eieransvaret for anlegg, grunn og bygninger som Jernbaneverket 
eier, herunder representasjon på kartforretninger og i jordskiftesaker. 
 
Banesjefene har ansvaret for leie av offentlig rom og grunn. De har i tillegg ansvaret 
for drift av holdeplasser og stasjoner både hvor Jernbaneverket eier og hvor de leier. 
Banesjefene har videre ansvar for servicetilbudet til de reisende og trafikkutøverne på 
og ved stasjonene og terminalene. 
 
Sentralstaben Bane/Eiendom har hovedansvaret for eiendomsforvaltningen i 
Jernbaneverket. Bane/Eiendom har ansvaret for å holde en samlet oversikt over 
hjemmelsforhold for alle eiendommer og eiendomsregister i Jernbaneverket. Enheten 
koordinerer og behandler saker fra regionene og utbyggingsenheten i Jernbaneverket. 
Enheten har også en eiendomsfaglig veiledningsfunksjon. 
 
Enheten for marked og kommunikasjon skal bidra til å tilrettelegge for en konkur-
ransedyktig jernbane og bedre Jernbaneverkets profil og omdømme. Avdelingen skal 
være trafikkutøvernes sentrale kontaktpunkt i Jernbaneverket, og skal ivareta 
kundeforhold til eksisterende og potensielle trafikkutøvere, herunder inngå avtaler om 
sportilgang og kapasitetsfordeling, herunder bl.a. stasjonstilgang. Enheten har også 
ansvaret for å utarbeide Network Statement.  
 
Jernbaneverket skal som ordinært forvaltningsorgan i utgangspunktet legge fram alle 
saker vedr. anskaffelser og avhending av eiendom for Stortinget. Jernbaneverket har 
imidlertid fått en rekke fullmakter. Etaten kan bl.a. godskrive inntekter fra salg av 
eiendommer på det aktuelle anlegget uavhengig av når den opprinnelige utbetaling 
ved kjøp av eiendommen ble gjennomført. Forutsetningen er at salget finner sted før 
endelig regnskap for anlegget gjøres opp. Videre har Jernbaneverket fullmakt til å 
belaste drifts- og vedlikeholdsbudsjett for bidrag og tilskudd til en 3. part uavhengig 
av beløpets størrelse. Jernbaneverket kan videre foreta salg og bortfeste av 
eiendommer med inntil 10 mill. kr i hvert enkelt tilfelle. Jernbaneverket har dessuten 
fullmakt til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep etter § 5 i 
oreigningsloven. 



 20

3 Rammebetingelser  

3.1 Transportpolitiske mål 
I St.meld. nr. 24 (2003-04) Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP 2006-2015) er det 
et mål å utvikle et jernbanesystem med bedre kapasitet og forbedret punktlighet for å 
ta en vesentlig del av persontransportveksten i de største byområdene og i andre tunge 
transportkorridorer. Videre er det et mål å flytte godstransport fra veg til sjø og 
jernbane. Investeringsinnsatsen skal konsentreres til de delene av nettet hvor det er 
størst grunnlag for økte transportvolumer og markedsandeler, dvs. nærtrafikk i Oslo-
regionen, Stavangerområdet og Bergensområdet, regiontrafikk på Østlandet og i 
Trøndelag og godstrafikk mellom landsdelene og til/fra utlandet. 
 
I tillegg til de nevnte, rent transportpolitiske mål, er fortetting og arealutvikling rundt 
knutepunkter for kollektivtransport et sentralt element i statens politikk for samordnet 
areal- og transportplanlegging. Flere myndigheter og aktører har ansvar for utvikling 
av kollektivknutepunkter, i mange tilfeller integrert i mer omfattende arealutvikling i 
byer og tettsteder. Statens vegvesen er tildelt ansvar for nødvendig koordinering i 
nært samarbeid med bl.a. Jernbaneverket og fylkeskommunene. Arbeidsgruppen har i 
sitt arbeid med framtidig organisering av eiendommer i mindre grad vurdert forhold 
utover stasjonenes trafikale funksjon. Dette fordi stasjonseiendommene i NSB 
Eiendom AS er vurdert som lite aktuelle for omdisponering på kort og mellomlang 
sikt. 
 
I NTP 2006-2015 legges det stor vekt på utvikling av kollektivknutepunkter, herunder 
utbygging av innfartsparkering. Det er viktig å skille mellom knutepunktstasjoner og 
øvrige stasjoner. Knutepunktstasjoner er i særlig grad stasjonsområder i byer og større 
tettsteder som fungerer som omstigningspunkt fra tog til andre transportmidler. Etter 
arbeidsgruppens vurdering kan drøyt 60 av stasjonsområdene karakteriseres som 
viktige knutepunkter. Øvrige stasjonsområder er stasjonsområder der dagens tilbud 
opprettholdes og fokus framover vil være drift og vedlikehold. Dette gjelder alt fra 
stasjoner som har manuelt billettsalg og/eller har åpent venterom i tilknytning til 
togavgang, til stasjoner der det eneste tilbudet er at toget stopper for av- og 
påstigning. I tillegg kommer stasjoner som er nedlagt eller er aktuelle for nedlegging. 
Disse stasjonsområdene bør, hvis mulig, i sin helhet selges eller leies ut til andre 
formål.   
 
Med utgangspunkt i fastlagt politikk i NTP 2006-2015 er utvikling av effektive 
kollektivknutepunkter et satsingsområde for Jernbaneverket. Innfartsparkering ved 
kollektivknutepunkter er et viktig tiltak for å kompensere for restriksjoner mot 
bilkjøring i byområdene og for å få flere til å bruke toget. 
 
Framtidig organisering av eiendomsporteføljen bør etter arbeidsgruppens vurdering 
ikke være til hinder for god by- og tettstedsutvikling. Arealplanlegging er av stor 
betydning for utviklingen av kollektivtrafikken. Etter arbeidsgruppens vurdering er 
det derfor viktig at utvikling av stasjonsområdene sees i sammenheng med og 
integreres i nye planer for arealbruk for øvrig. 
 
Ifølge NTP 2006-2015 er utvikling av intermodale transportløsninger det mest 
interessante satsingsområdet for godstransport med jernbane. Det er i den forbindelse 
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bl.a. behov for å bedre kapasiteten på enkelte terminaler for å kunne oppnå en mer 
effektiv omlasting av gods. 
 
I St.meld. nr. 6 (2004-05) Om verksemda til NSB AS for perioden 2004-2006, blir det 
understreket at konsernets virksomhet skal konsentreres om kjernevirksomheten. NSB 
skal derfor arbeide for salg av eiendom som ikke er knyttet til jernbanedriften, men på 
en slik måte at det økonomiske resultatet for konsernet blir best mulig. Når det gjelder 
et eventuelt salg av stasjonseiendommer fra NSB til Jernbaneverket, vises det til at 
Jernbaneverket har disposisjonsretten til alle fellesarealer på stasjonene gjennom 
leieavtalen med NSB. Dagens organisering er derfor ikke til hinder for eventuell 
konkurranseutsetting av persontrafikken med jernbane om dette igjen skulle bli en 
aktuell problemstilling.  

3.2 Lover og forskrifter på jernbaneområdet 
Fra 1. januar 2006 trådte to nye forskrifter i kraft – "lisensforskriften" og 
"tillatelsesforskriften" – som erstattet den tidligere "tillatelsesforskriften" av 5. februar 
2003. De to nye forskriftene er i hovedsak en videreføring av tidligere regulering. De 
vesentligste endringene er at det i lisensforskriften åpnes for at jernbaneforetak fra 
EØS-land og Sveits fra 1. januar 2006 kan drive internasjonal godstransport som 
omfatter hele det norske jernbanenettet. Fra 1. januar 2007 åpnes det for at 
jernbaneforetak fra andre EØS-land og Sveits kan drive innenlands godstransport i 
Norge. Disse endringene er en følge av "Jernbanepakke II", som er en del av EØS-
avtalen.  
 
Jernbaneforetak i Norge som har tillatelse etter den ”gamle tillatelsesforskriften” 
anses å oppfylle kravene til lisens og sikkerhetssertifikat i den ”nye lisensforskriften”. 
Den nye lisensforskriften angir at den som vil trafikkere det nasjonale jernbanenettet 
må ha en lisens som vil gjelde i hele EØS-området og sikkerhetssertifikat som 
omfatter to deler, en del som gjelder generelle krav til bl.a. sikkerhetsstyringssystem 
og en del som omfatter nasjonale sikkerhetskrav. Den nasjonale delen av 
sikkerhetssertifikatet må utstedes i hvert enkelt EØS-land der et lisensiert 
jernbaneforetak ønsker å trafikkere. Etter den nye forskriften må også den som skal 
forvalte jernbaneinfrastrukturen i Norge (Jernbaneverket) ha sikkerhetsgodkjenning 
fra Statens jernbanetilsyn.  
 
Følgende jernbaneforetak har tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet 
under forutsetning av at foretaket har lisens og sikkerhetssertifikat for den aktuelle 
type transport og strekning:  
- NSB AS, 
- Flytoget AS i det omfang departementet bestemmer, 
- jernbaneforetak som er etablert i Norge og som vil drive godstransport, 
- internasjonale sammenslutninger av jernbaneforetak med sikte på å drive 

internasjonal transport hvorav det ene foretaket er etablert i Norge, 
- jernbaneforetak som vil drive internasjonal kombinert godstransport, 
- jernbaneforetak som vil drive internasjonal godstransport. Slike jernbaneforetak vil 

også ha rett til å ta imot og levere gods i Norge under forutsetning av at tilsvarende 
rettighet gjelder for norske jernbaneforetak i den EØS-stat eller Sveits der foretaket 
er etablert, 

- jernbaneforetak som tildeles avtale om persontransporttjenester med det offentlige, 
på den delen av det nasjonale jernbanenettet som avtalen omfatter. 
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Som nevnt vil det fra 1.1. 2007 åpnes for at foretak fra andre EØS-land og Sveits kan 
drive nasjonal godstransport i Norge. 
 
Pr. i dag er det 7 jernbaneforetak som har lisens og sikkerhetssertifikat for å trafikkere 
det nasjonale jernbanenettet. Dette er NSB, Flytoget, CargoNet, ConnexTog, 
Malmtrafikk, Ofotbanen og NSB Anbud. Videre har Green Cargo, Tågåkeriet og 
Hector Rail sikkerhetssertifikat utstedt av Statens jernbanetilsyn med rett til å drive 
internasjonal godstransport i Norge. For øvrig har noen få foretak tillatelse til å drive 
museumsvirksomhet og lignende på hele eller deler av det nasjonale jernbanenettet. 
 
I følge forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av 
avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften), § 3-1 
Tilgangstjenester, skal infrastrukturforvalter (Jernbaneverket): …”uten 
forskjellsbehandling tilby den minste pakken med tjenester nevnt i vedlegg I punkt 1 
og adgang via jernbanenettet til serviceanlegg omhandlet i vedlegg I punkt 2.” 
 
Videre heter det i § 3-2 Prioriterte tjenester, at: ”Infrastrukturforvalteren skal yte 
tjenester i henhold til vedlegg I punkt 2 i den grad den rår over de nevnte fasiliteter. 
Tjenestene skal ytes uten forskjellsbehandling og søknader kan bare avvises dersom 
det foreligger gjennomførbare alternativer på markedsvilkår.”  
 
Tjenester som skal ytes til jernbaneforetakene av infrastrukturforvalter er den såkalte 
minste pakken med adgangstjenester. Denne omfatter: 

- behandling av søknader om infrastrukturkapasitet 
- rett til å bruke kapasitet som tildeles 
- bruk av spor og forbindelser mellom spor som er nødvendig for å utnytte den 

tildelte kapasitet 
- trafikkstyring, herunder signalgiving, gjennomføring av kontrollprosedyrer, 

togekspedering samt overføring og framskaffelse av informasjon om 
togtrafikk 

- alle andre opplysninger som er nødvendige for iverksetting eller drift av 
tjenesten det er tildelt kapasitet for 

 
Tjenester infrastrukturforvalterer skal yte i den grad den rår over fasilitetene gjelder: 

- bruk av strømforsyningsutstyr for kjørestrøm 
- drivstoffpåfyllingsanlegg 
- stasjoner for passasjerer, herunder bygninger og andre innretninger 
- godsterminaler 
- rangerstasjoner 
- skiftetomter 
- depotspor 
- vedlikeholdsanlegg og andre tekniske anlegg 

 
Det viktigste i forhold til denne bestemmelsen er at om infrastrukturforvalter har et 
tilbud av denne typen tjenester/fasiliteter, skal dette ytes uten forskjellsbehandling og 
søknader kan bare avvises dersom det foreligger gjennomførbare alternativer på 
markedsvilkår. 
 
Jernbaneloven ble endret 10. juni 2005 nr. 55 for å legge til rette for konkurranse om 
persontransport på det nasjonale jernbanenettet. Endringene omfatter bl.a. en hjemmel 
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for departementet til å kunne pålegge NSB å stille rullende materiell, salgs- og 
distribusjonssystemer og andre støttesystemer til disposisjon for annen virksomhet 
som tildeles avtale om persontransport. Departementet har videre adgang til å pålegge 
gjensidig reiseinformasjon og salg av billetter mellom to eller flere virksomheter. 
Lovendringene omfatter ikke jernbaneforetaks tilgang til fellesarealer på stasjonene. 
Konkurransenøytral tilgang til disse fasilitetene er sikret gjennom 
fordelingsforskriften og prinsippene i St.prp. nr. 2 (1996-1997).  
 
Tilgangen til og bruken av såkalte fellesarealer ved stasjoner og terminaler er ikke 
lovregulert. Dette er som nevnt tidligere regulert gjennom privatrettslige leieavtaler 
mellom staten ved Jernbaneverket og NSB, jf. St.prp. nr. 2 (1996-97). I 
lisensforskriftens § 2-3 Tilgang til havne- og terminalspor som er knyttet til det 
nasjonale jernbanenettet, heter det imidlertid at:  
”Tilgang til spor og yting av tjenester i terminaler og havner knyttet til jernbanevirksomhet og som 
mer enn en sluttbruker benytter eller kan benytte, skal gis til alle jernbaneforetak på en måte som 
gir innsyn og ikke forskjellsbehandler. Anmodninger fra jernbaneforetak kan pålegges 
begrensinger bare dersom det finnes mulige alternativer med jernbane på markedsvilkår.” 
 
Denne bestemmelsen gjelder tjenester som ytes i terminaler og havner knyttet til 
jernbanevirksomhet, dvs. sportildeling, trafikkstyring, skiftetjenster og lignende. 
Havne- og terminaltjenester som for eksempel lasting og lossing omfattes ikke av 
denne bestemmelsen. Slike tjenester vil bl.a. kunne omfattes av 
konkurranselovgivingen. Bestemmelsen regulerer ikke spor som er å anse som private 
industrispor og baner for egen godstransport, eller hvor tjenesten som ytes kun 
omfatter den som disponerer sporet/banen. 

3.3 EØS-avtalen og jernbanetransport 
EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram Jernbanepakke III der det bl.a. blir foreslått å 
åpne for internasjonal passasjertransport inkludert kabotasje, innen 2010. Pakken er 
nå til behandling i Rådet og Parlamentet og det synes å være stort sprik mellom disse 
når det gjelder ytterligere åpning av nettet. Pakken vil sannsynligvis gå til 
forliksprosedyre. 
 
I Jernbanepakke III ligger det ikke et utvidet krav til hva infrastrukturforvalter skal 
tilby overfor operatørene som trafikkerer det nasjonale jernbanenettet. Kommisjonen 
har imidlertid igangsatt en studie om tilgang til tjenester, som for eksempel til 
vedlikehold, trekkraft, terminaler, prising av tjenester etc. i henhold til direktiv 
2001/14/EF. Det tas sikte på at en rapport skal være ferdig i løpet av høsten 2006, og 
nytt regelverk på området kan ikke utelukkes.    
 
EU har ikke stilt spesielle krav til hvem som bør eie stasjoner/terminaler. EU-
kommisjonen la i 2000 fram et forslag til forordning om kollektivtransport som bl.a. 
la opp til konkurranseutsetting av all lokaltrafikk med tog. Saken ble behandlet av 
transportministrene i EU den 9. juni 2006. Det ble i dette møtet enighet om at all 
persontransport med tog skal unntas fra kravet om konkurranse. Tildeling av 
direktekontrakter med jernbaneoperatører må imidlertid ikke ha en lenger gyldighet 
enn 15 år. Etter en formalisering av denne avtalen i EU Rådet vil saken gå til 
annengangs behandling i Europaparlamentet. Det er derfor fortsatt knyttet noe 
usikkerhet til det endelige utfallet i saken.    
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3.4 Prinsipper for styring av Jernbaneverket og NSB AS  
Spørsmålet om stasjoner og godsterminaler bør eies av Jernbaneverket eller av et 
statlig aksjeselskap har stått sentralt i arbeidsgruppens utredning. Ulikheter i 
departementets styring av forvaltningsorganet Jernbaneverket og av et 
statsaksjeselskap gir forskjellige muligheter for å ivareta transportpolitiske mål og 
andre samfunnshensyn. Forskjeller i styringsprinsipper betyr dessuten ulike rammer 
for gjennomføring av transaksjoner ved eventuelt endret eierskap. 
 
Jernbaneverket er et statlig forvaltningsorgan og er juridisk og økonomisk en del av 
statsforvaltningen. Jernbaneverket skal på vegne av staten forvalte statens 
jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretninger og utøve de funksjoner 
som er tillagt virksomheten. Jernbaneverket er underlagt departementets myndighet 
og styring, og statsråden er konstitusjonelt og politisk ansvarlig for alt som skjer i 
virksomheten. Samferdselsdepartementet fastsetter etter innspill fra Jernbaneverket, 
omfanget av og standarden for jernbaneinfrastrukturen.  
 
Forvaltningsorganets årsbudsjett, utbyggingsplaner og langtidsplaner, særskilt 
finansiering av utbygging av statens jernbanenett, inngåelse av viktige nasjonale og 
internasjonale avtaler, samt andre forføyninger av ekstraordinær og/eller politisk 
karakter eller forføyninger som overskrider gitt bevilgning må forelegges 
Samferdselsdepartementet for godkjenning.  
 
Når det gjelder retningslinjer for Jernbaneverkets økonomiforvaltning er dette nedfelt 
i egen instruks. Riksrevisjonen kontrollerer at Jernbaneverket disponerer 
bevilgningene i samsvar med gjeldende regler og premissene for 
bevilgningsvedtakene.  
 
Jernbaneverket er gitt en del utvidede fullmakter i forhold til det som normalt gjelder 
for et forvaltningsorgan. Det vises i den forbindelse til omtale i kap. 2.4. 
 
NSB AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Statseide aksjeselskaper 
er selvstendige juridiske enheter, og statens økonomiske ansvar er begrenset til den 
kapital som staten har skutt inn i selskapet. Selskapsformen er formalisert gjennom 
lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997.  
 
Samferdselsministeren er generalforsamling og velger styret i NSB AS. Styret 
forvalter selskapet og ansetter daglig leder som leder selskapet innenfor de 
retningslinjer og pålegg styret har gitt.  
 
Departementet har gjennom vedtektene fastsatt rammer for styrets forvaltning av 
selskapet. NSB skal drive jernbanetransport, annen transportvirksomhet, samt 
virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Spesielt for NSB er at saker 
som gjelder salg av vitale eiendeler som ikke omfattes av avtalen om statens kjøp av 
persontransport, skal legges fram for samferdselsministeren før styret treffer endelig 
vedtak i saken. I tillegg skal styret hvert år legge fram for generalforsamlingen en 
plan for virksomheten med datterselskaper, jf. § 10 i vedtektene. Denne planen skal 
bl.a. redegjøre for konsernets hovedvirksomhet i kommende periode, herunder større 
omorganiseringer og større endringer av tjenestetilbudet. Styrets ”§ 10-plan” danner 
annet hvert år grunnlaget for samferdselsministerens melding til Stortinget om NSBs 
virksomhet.  
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3.5 Om Statsbygg 
Den største eiendomsaktøren i statlig sivil sektor er Statsbygg. Statsbygg er organisert 
som en forvaltningsbedrift, med krav til driftsresultat, der investeringer er aktivert 
med beregning av renter og avskrivninger for investeringer foretatt etter 1.1.1993. For 
forvaltningsbedriften gjelder det statlige budsjettregelverk og budsjettprosedyrer. 
Forvaltningsbedrifter har de senere årene fått utvidede fullmakter.  
 
Statsbyggs portefølje består av eiendommer tilknyttet sentrale funksjoner i 
statsforvaltningen og eiendommer uten et reelt konkurransemarked for utleie. Fram til 
1. juli 2000 drev Statsbygg også utleie av rene kontoreiendommer i konkurranse med 
private aktører. For å rendyrke Statsbyggs virksomhet ble disse byggene fra nevnte 
dato skilt ut og organisert i selskapet Entra eiendom AS.  
 
Entra eiendom AS er 100 pst. eid av staten ved Nærings- og handelsdepartementet og 
opererer i konkurranse med private aktører på markedsmessige betingelser. Entras 
fokusområde er kontoreiendommer i sentrale strøk, men selskapet foretar også til en 
viss grad utbygging på vegne av staten. Dette gjelder for eksempel fornyingen av 
Nasjonalbiblioteket hvor Entra er utbygger og eier, mens Universitetet er leietaker.  
 
Statsbygg opererer både som byggherre og forvalter av statlig eiendom. I tillegg er 
forvaltningsbedriften tillagt funksjonen som statens sentrale rådgiver i bygge- og 
eiendomssaker. Av byggeprosjekter i regi av Statsbygg kan en grovt si at om lag 
halvparten forblir forvaltningsbedriftens eiendomsportefølje etter ferdigstillelse. De 
øvrige byggene blir overtatt og forvaltet av den respektive statlige sektor selv.  
 
Bygg under Statsbyggs forvaltning inngår i den såkalte husleieordningen, dvs. at 
statlige virksomheter som disponerer lokaler tilhørende Statsbygg, skal betale husleie. 
Ordningen innebærer at brukerne i prinsippet har fått frihet til selv å velge lokaler og 
utleier. Brukerne er i dette tilfelle det enkelte departement eller underliggende 
virksomhet med delegert myndighet til å inngå leieavtaler. I praksis innebærer 
ordningen at statlig virksomhet inngår leiekontrakt med Statsbygg om mer eller 
mindre spesialtilpassede bygninger. 
 
Utleie av lokaler under Statsbyggs forvaltning skjer på vanlige markedsvilkår, dvs. at 
det søkes å sette en utleiepris ut fra det som ellers gjelder i det aktuelle området. Dette 
vil si at fagdepartementene ved kontraktsutløp i prinsippet vil kunne forhandle på fritt 
grunnlag både om leietidens lengde, pris og arealets størrelse.  
 
Statsbygg leier ut lokaler til ulike statlige virksomheter, for eksempel departementene 
(Regjeringsanlegget), Høyesterett, enkelte politistasjoner og rettsbygninger, 
høgskoler, laboratoriebygg, arkivbygninger, barnevernsinstitusjoner, statens 
eiendommer på Svalbard og Bjørnøya, veg- og trafikkstasjoner, statlige 
kompetansesentra, museer, tollsteder, enkelte trygdekontorer i Nord-Norge, enkelte 
’Statens Hus’ og utenlandseiendommer i statlig eie (ambassader og tjenesteboliger). 
Alle disse eiendommene inngår i statens husleieordning.  
 
Nye byggeprosjekter utenfor husleieordningen må fremmes som eget 
investeringsforslag i statsbudsjettsammenheng dvs. at investeringen ikke føres som 
verdier i Statsbyggs balanse. Dette er bygg hvor Statsbygg gjennomfører utbyggingen, 
men der det enkelte fagdepartementet eller virksomheten selv tar over forvaltningen 
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av det ferdige bygget. Denne ordningen gjelder i all hovedsak fengsler, universiteter 
og vitenskapelige høgskoler. 
 
Statsbyggs ansatte fordeler seg på hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Tromsø, 
Trondheim, Bergen, Skien og Oslo. Ansvaret for den daglige driften av eiendommene 
er lagt til regionkontorene. Statsbygg praktiserer en blanding av innkjøpte tjenester og 
egenproduksjon i forvaltning, drift og vedlikehold av egne eiendommer.  

3.6 Om kulturminner 
Bygg i statlig eie fredes etter forskrift (lov om kulturminne, § 22a). Ansvaret for 
kulturminne i statlig eie ligger til de ulike eiendomsforvaltende etatene på vegne av de 
ulike departementene. Det er gjennomført flere tiltak for å sikre vern av 
kulturminneverdiene som staten eier. Staten eier mange historiske bygninger og 
anlegg som det knytter seg nasjonale verneinteresser til.  
 
Statens bygninger ble tidligere ikke fredet slik som bygninger i kommunal eller privat 
eie. I stedet ble det bestemt at utvalgte kulturminner eid av staten skulle behandles 
som om de var fredet. Disse bygningene er statens såkalte "administrativt fredede 
bygninger og anlegg", også kjent som "statens listeførte bygninger". Etter hvert som 
flere statlige etater er blitt fristilt og skilt fra staten ved etablering av aksjeselskaper, 
ble loven endret slik at det kan fattes enkeltvedtak om fredning og verning av statlige 
bygg. Frednings- og verningsvedtak følger således bygningen ved eventuelt salg eller 
overføring til virksomhet utenfor staten. 
 
Et av de største frednings-/verneprosjektene som er gjennomført i senere år er 
gjennomgangen av bygninger på NSBs stasjonsområder. I 1979 startet NSB 
registrering av alle sine bygninger. Fra 1992 samarbeidet Riksantikvaren og NSB om 
en landsomfattende verneplan for jernbanebygninger som ble sluttført av NSB AS i 
2002. I alt 120 NSB-bygninger fordelt på 47 stasjoner er etter dette fredet, mens 441 
bygninger er gitt status som spesielt verneverdige. Klassifiseringen av disse 
bygningene vil gjelde uavhengig av eierskap. Flere av bygningen som er fredet etter 
kulturminneloven finnes på stasjoner som ikke lenger er i bruk. Det er 
transportsektorens ansvar å ivareta disse verneverdiene også ved eventuelt salg. På 
enkelte stasjoner vil imidlertid husleieinntekter kunne dekke verdibevarende 
vedlikehold.  
 
Statsbygg er i gang med et omfattende prosjekt med registrering av egne 
kulturhistoriske eiendommer. Prosjektet har som mål å skaffe oversikt over hvilke av 
statens eiendommer som er verneverdige, forberede arbeidet med verneplaner, samt 
utarbeide overordnede retningslinjer for forvaltning av de verneverdige 
eiendommene.  

3.7 Prinsipper for effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning 
Det har vært gjort flere forsøk på å definere et tydelig skille mellom eiendom som 
staten bør eie og annen eiendom. I St.prp. nr. 84 (1998-1999) Om ny strategi for 
Statsbygg og etablering av statens utleiebygg AS ble det søkt skilt mellom 
”formålsbygg” og ”konkurransebygg”. I henhold til den definisjonen som ble gitt er: 
 
Formålsbygg:  bygninger tilknyttet sentrale funksjoner i statsforvaltningen der 

sikkerhetshensyn, myndighetshensyn eller symbolhensyn tilsier at 



 27

staten bør stå som eier. Videre omfatter formålsbygg bygninger 
der særlige nasjonale, kulturelle eller historiske hensyn tilsier at de 
bør være i statlig eie. Det samme gjelder spesialtilpassede 
bygninger, eiendommer uten aktivt leverandørmarked, 
eiendommer anskaffet til statlig eiendomsutvikling og eiendommer 
i polarområdene. 

 
Konkurransebygg: bygninger som kan leies på korte kontrakter, fordi de ikke er 

spesialtilpasset for leietakerens særskilte behov. Ordinære 
kontoreiendommer er et typisk eksempel. Skillet mellom 
konkurransebygg og formålsbygg er basert på om det er mulig å 
leie lokalene på relativt korte kontrakter (5-10 år) på ordinære 
vilkår i et marked med god konkurranse. 

 
I juni 2004 nedsatte Regjeringen et interdepartementalt utredningsutvalg for å se på 
hele statens bygge- og eiendomsvirksomhet i militær og sivil sektor ut fra en 
erkjennelse av at det i dag er svake insentiver til å leie eller bygge rimelig, til godt 
vedlikehold og til effektiv arealutnyttelse. Utvalget avga sin innstilling i mars 2005. I 
St.prp. nr. 1 (2005-2006) Moderniseringsdepartementet, er det med utgangspunkt i 
utvalgets anbefalinger bl.a. foreslått en del endringer for statlig eiendomsforvaltning. 
De mest relevante endringene er: 
–  Utvidelse av husleieordningen med skille mellom bruker og forvalter, til som 

hovedregel å omfatte all statlig eiendom.  
–  Opprettelse av et eget rådgivningsorgan for å skille rådgiverrollen og 

leverandørrollen, bidra til styrket bestillerkompetanse og understøtte de ansvarlige 
departementers styring av de statlige forvalterne. 

–  Samle forvaltningen av en del viktige kulturhistoriske eiendommer i en egen enhet 
i Statsbygg, blant annet for å forsterke fokuset på forvaltning av kulturhistoriske 
eiendommer, samle og styrke den kulturhistoriske kompetansen og gjøre 
finansieringen av tiltak overfor de kulturhistoriske eiendommene mer robust. 

–  Rammebetingelser som bidrar til økt konkurranse og effektivitet i 
eiendomsforvaltningen. Det legges til grunn at forvaltningsbedriftenes finansielle 
fleksibilitet utvides (eierne av statlig bygg/eiendom). Dette bl.a. for å kunne 
imøtekomme etterspørselen etter nybygg fra bruker der spørsmålet om 
husleiemidler er avklart. Andre sentrale tiltak er valgfrihet for bruker, 
konkurranseutsetting av produksjonsvirksomheten og mer selskapsliknende styring 
av eiendomsvirksomhetene, herunder en prøveordning med bruk av styrer eller 
styreliknende organ. Dette tiltaket kan sees i sammenheng med utvalgets 
anbefalinger om at husleien skal være kostnadsdekkende. Et kostnadsbilde som 
gjenspeiler også kapital og finanskostnader skal skape insentiver til nøktern 
arealetterspørsel.  

–  Formålsbygg skal normalt eies av staten, men formålsbygg kan leies av private 
dersom de kan levere økonomisk klart gunstigere tilbud enn de statlige tilbyderne. 

4 Nærmere om stasjoner 

4.1 Stasjoner og holdeplasser  
I alt finnes 369 steder langs det nasjonale jernbanenettet med mulighet for av og 
påstigning for passasjerer som er i daglig bruk. For denne rapportens formål kan det 
være hensiktsmessig å foreta følgende skille mellom holdeplass og stasjon: 
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- En holdeplass er i sin enkleste form en plattform/perrong for av- og påstigning 
langs skinnegangen. Plattformen kan være utstyrt med leskur og billettautomater. 
Det kan også finnes parkeringsmuligheter i tilknytning til holdeplassene. Likeledes 
kan det finnes gamle jernbanebygg som grenser opp mot holdeplassen.  

- En stasjon er som oftest større enn en holdeplass og har i tillegg til et 
omkringliggende stasjonsområde med trafikkforplass, parkering, grøntanlegg og 
atkomstveger, en stasjonsbygning og eventuelt andre bygg.  

 
Av alle stedene langs det nasjonale jernbanenettet med mulighet for av og påstigning 
for passasjerer som er i daglig bruk er 133 såkalte holdeplasser og 236 stasjoner. I 
tillegg kommer til sammen 154 holdeplasser og stasjoner som er nedlagt. Det er pr. 
juni 2006 manuelt billettsalg på 88 stasjoner.  
 
Med få unntak eier Jernbaneverket alle holdeplassene. I nærheten av enkelte 
holdeplasser kan det finnes gamle bygninger som tidligere har vært brukt til 
jernbaneformål. Disse bygningene er eid av NSB. 
 
Stasjoner bygget før 1. desember 1996, dvs. før delingen av forvaltningsbedriften 
NSB, eies av NSB Eiendom. Jernbaneverket eier stasjoner bygget etter den tid. Dette 
omfatter bl.a. den nye delen av Nationaltheatret stasjon i Oslo. Enkelte stasjoner har 
siden desember 1996 fått inn private eierinteresser som er knyttet til lokalsamfunnet.  
 
For både holdeplasser og stasjoner gjelder at plattformen/perrongen for av- og 
påstigning fra/til toget eies av Jernbaneverket. 
 
NSB er i dag den eneste persontogoperatør som har tillatelse til å trafikkere hele det 
nasjonale jernbanenettet og som dermed benytter alle holdeplassene og stasjonene for 
av- og påstigning av passasjerer. Flytoget AS har tillatelse til å drive transport på 
strekningen Asker til Oslo Lufthavn Gardermoen. Selskapet trafikkerer i dag 8 
stasjoner. Fra ruteendring 11. juni 2006 tok NSB Anbud over trafikken på 
Gjøvikbanen fra morselskapet NSB. Dette selskapet vil for en periode på 10 år være 
alene om å trafikkere holdeplassene og stasjonene langs denne banestrekningen. I 
tillegg har Ofotbanen AS tillatelse til å drive persontrafikk på Ofotbanen, samt kjøre 
chartertog i begrenset omfang (20 turer pr. år) på de øvrige delene av det nasjonale 
jernbanenettet. Dette innebærer at selskapet sporadisk vil kunne trafikkere de samme 
holdeplassene og stasjonene som NSB. 
 
Av det som er av konkurranse innen persontrafikken er konkurransen om sporet og 
ikke på sporet. En slik konkurranse om sporet gjør at det er svært begrenset hvor 
mange holdeplasser og stasjoner som på daglig basis vil være trafikkert av flere 
selskaper samtidig.  
 
Appendiks II viser listen over alle holdeplasser og stasjoner som er i bruk. Listen gir 
bl.a. en oversikt over eierforholdene ved den enkelte holdeplass/stasjon. Listen viser 
også hvilke holdeplasser og stasjoner som kan betraktes som trafikknutepunkter og 
hvor det er eller på sikt kan bli aktuelt med flere operatører samtidig på daglig basis. 
 
Bygningene på stasjonsområdene utgjør anslagsvis 305 000 m2 av NSB Eiendoms 
samlede bygningsareal på totalt 576 000 m2. Av utleid areal utgjør Jernbaneverkets 
andel om lag 47 pst., NSB med datterselskaper leier om lag 14 pst., mens eksterne 
utgjør om lag 39 pst.  
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Stasjonene har en viktig funksjon for togframføringen også rent jernbaneteknisk og i 
forhold til framføringsprosedyrer. Definisjonen og betydningen av en stasjon har i 
denne sammenheng blitt endret flere ganger i løpet av jernbanens 150-årige historie. 
Størrelsen av et stasjonsområde slik det foreligger i dag, herunder bygningene som 
finnes, gjenspeiler den tid stasjonen ble bygget. I dagens regelverk (jf. 
togframføringsforskriften) er en stasjon et ”sted på banestrekningen hvor det 
kontrolleres at fremadliggende blokkstrekning er klar for tog på en av følgende måter: 
a) ved utkjørhovedsignal som står i avhengighet til linjeblokk 
b) ved togmeldinger.”  
 
Som det framgår av Boks 1 var den jernbanens definisjon på en stasjon i 1887 helt 
forskjellig fra dagens. Vi har tatt med dette for å gi et bilde av omfanget av aktivitet 
den gangen som en forklaring på størrelsen på flere stasjonsområder slik vi kjenner 
dem i dag.  
 
Boks 1: Definisjonen av stasjon i 1887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke oppgaver som skulle løses ved den enkelte jernbanestasjon på 
etableringstidspunktet, danner grunnlaget for størrelsen av og bygningsmassen ved 
stasjonen. På de eldste stasjonsområdene er det bl.a. lagt stor vekt på arealer og 
bygninger for godsbehandling. Fra 20-tallet og utover ble det i tilegg tilrettelagt for 
kommersielle tjeneste som aviskiosker og lignende på stasjonsområdene.  
 
Etter 1964 ble godsfunksjonen mer og mer spesialisert med utbygging av egne 
terminaler for omlasting av gods. Dette betyr at flere av oppgavene et stasjonsområde 
tidligere var ment å dekke, i dag blir løst gjennom ny teknologi eller er flyttet til andre 
steder. Mye er blitt automatisert og sentralisert. Med innføring av fjernstyring vil også 
behovet for den manuelle togekspederingsfunksjonen (manuell sending av 
togmeldinger) bli sterkt redusert. Behovet for areal på stasjonsområdene er i dag langt 
mindre enn det har vært tidligere. Imidlertid har behovet for parkeringsplasser økt. 
 

Station (S), hvor der haves andre Spor end Hovedlinien, og hvor der expederes Reisende, 
Reisegods, Il- og Fragtgods (i større eller mindre Partier), levende Dyr, Kjøreredskaber og 
Telegrammer *), og hvor der er direkte Expedition af alt dette til andre Stationer i den videste 
Udstrækning, som saadan for vedkommende Distrikt er anordnet, samt hvor derhos 
Erlæggelse af Fragten for Gods er ordnet saaledes, at den kan ske ved Afsendelses- eller 
Ankomststationen. 
*) Maa Expedition af Telegrammer ske ved Telefon, idet der ikke findes Telegraf, betegnes 
Expeditonsstedet som Stoppested.
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Figur 2: Luftfotografi fra stasjonsområdet på Kløfta (foto: Jernbaneverket) 

 

4.2 Stasjonens funksjon i den daglige driften  
I forbindelse med delingen av forvaltningsbedriften NSB, jf. kap. 2.1, ble det foretatt 
en vurdering av behovet for fellesarealer på stasjonsområdene. Fellesarealene omfattet 
de delene på stasjonsområdene som ansås som viktige for togframføringen og som i 
en framtidig situasjon med flere operatører på sporet måtte håndteres spesielt. Staten 
ved Jernbaneverket skulle derfor leie og være premissgiver for disse arealene.  
 
Det er i denne rapporten foretatt en ny vurdering av behovet for fellesarealer sett i lys 
av endringene siden 1996. Utgangspunkt for denne vurderingen har vært hvilke behov 
og forventninger de togreisende har. Det legges til grunn at de reisendes behov og 
forventninger i all hovedsak vil være sammenfallende med togselskapenes behov. I 
tillegg er det vurdert om Jernbaneverket som infrastrukturforvalter har spesielle behov 
knyttet til selve togframføringen. 
 
Tilgjengelighet, reisetid, frekvens og pris er viktige faktorer når den som skal reise 
velger transportmiddel. God tilgjengelighet omfatter både enkel atkomst, gode 
overgangsmuligheter mellom transportmidlene, god informasjon samt skilting. God 
tilgjengelighet forutsetter også at områdene er godt brøytet og strødd vinterstid. I 
avvikssituasjoner er rask og korrekt informasjon viktig for den kollektivreisendes 
tilfredshet med tilbudet. Det er viktig at den reisende lett kan orientere seg om 
kollektivtilbudet/ rutetidene og at det er enkelt å skaffe seg billett. De som foretar 
lengre reiser vil ha større behov for servicefasiliteter på stasjonen enn de som f.eks. 
foretar kortere arbeidsreiser. 
 
Ny teknologi for bl.a. informasjon og billettkjøp fører til at behovet for slike fasiliteter 
på stasjonene blir redusert. 
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Basisbehovet for fasiliteter ved en stasjon kan være plattformen med leskur (eventuelt 
med billettautomat) og tilknytningsmuligheter til annet transporttilbud (personbil, 
buss, taxi). På enkelte stasjoner, avhengig av type trafikk og ventetid, kan det være 
behov for tileggsfasiliteter som venterom med eventuelt manuelt billettsalg og/eller 
parkeringsmuligheter. På enkelte stasjonsområder finnes det utstyr inne i de gamle 
stasjonsbygningene som er nødvendig for den manuelle togekspeditørfunksjonen og 
dermed togframføringen. Dette er utstyr Jernbaneverket eier og må ha tilgang til ved 
behov for manuell togstyring på en strekning. Utstyret kan flyttes, men dette vil være 
et kostnadsspørsmål. Det er derfor nærliggende å betrakte disse arealene i en 
stasjonsbygning som basisbehov for jernbanevirksomheten selv om dette ikke er 
tydelig for de reisende. 
 
Nye stasjoner som er opprettet av Jernbaneverket etter 1996 er bygget etter 
ovennevnte tenkning. Som eksempel kan det vises til Kambo og Sonsveien stasjon på 
Østfoldbanen som omfatter plattformen med leskur og tilknytningsmuligheter til 
annet transporttilbud. Sande stasjon på Vestfoldbanen omfatter i tillegg til de såkalte 
basisbehov, venterom og parkeringsmuligheter.  
 
Ved bygging av nye stasjoner gjør Jernbaneverket en vurdering i forhold til behovet 
for parkeringsplasser. Hvorvidt disse skal eies eller leies vurderes ut fra hva som 
finnes mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. Det samme gjelder for drift av 
parkeringsplassene som settes bort til private når dette anses som mer hensiktsmessig 
enn drift i egen regi.  
 
På bakgrunn av ovennevnte er det videre i denne rapporten valgt å benytte begrepet 
stasjonsområde som beskrivelse av hele arealet som historisk sett har vært benyttet til 
jernbaneformål. Den delen som anses som strengt tatt nødvendig for at toget skal 
fungere som et godt transportmiddel vil bli omtalt som fellesarealer i tråd med 
begrepet som ble brukt i St.prp. nr. 2 (1996-97). I praksis vil fellesarealene være selve 
stasjonen. Et stasjonsområde omfatter dermed fellesarealet (stasjonen), samt 
bygninger og arealer som ikke lenger er nødvendig for å kunne drifte jernbanen 
(utviklingsarealer).  

4.3 Stasjonsutvikling 
Selv om ny teknologi for informasjon og billettsalg har redusert stasjonens betydning 
i forhold til tidligere, er de fortsatt svært viktige ledd i kundenes reisekjede.  
 
Enkel tilgang til toget og enkel og rask omstigning mellom ulike transportformer er 
avgjørende for kundenes transportmiddelvalg. Dette inkluderer også 
parkeringsmuligheter. For mange kunder er nærhet til sekundærfunksjoner som 
handlemuligheter og lignende viktig. 
 
NSB Eiendom har en 10-års vedlikeholdsplan for bygningsmasse på 
stasjonsområdene. Dette er en rullerende plan som oppdateres fast en gang pr. år eller 
når det oppdages vedlikeholdsbehov som ikke tidligere er avdekket. Med bakgrunn i 
kartleggingen som blir gjort i den forbindelse, blir det utarbeidet en 
vedlikeholdsplan/-budsjett for det kommende året. Store og kompliserte 
vedlikeholdstiltak planlegges og budsjetteres i samarbeid med eksterne rådgivere. I 
forbindelse med denne kartleggingen vurderes det også om det vil være aktuelt å rive 
eller selge bygninger. 
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NSB-konsernet har overfor Jernbaneverket, andre togselskaper der dette er aktuelt, 
fylkeskommuner, kommuner, samt busselskaper og taxi tatt initiativ til å få i gang et 
mer formalisert samarbeid for å sikre en bedre utvikling av stasjonsområdene. Målet 
er å skape levende stasjonsområder, tilpasset moderne menneskers krav til komfort og 
service.  
 
Det er etablert en styringsgruppe sammen med Jernbaneverket og NSB Persontrafikk. 
Styringsgruppen skal evaluere stasjonsområdene og sette i gang tiltak for å gjøre dem 
til mer attraktive knutepunkter for de reisende. 
 
I dette arbeidet vil det spesielt bli lagt vekt på de stasjonsområdene som har størst 
grunnareal og som ligger midt i sentrum av byer og pressområder. Figuren 
nedenunder viser organiseringen av slike utviklingsprosjekter. 
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Organisering av stasjonsutviklingsprosjekter

Nasjonal styringsgruppe
NSB eiendom, NSB Persontrafikk v/ visekonsernsjefen, 

JBV v/direktør for Marked og Kommunikasjon

Styringsgruppe prosjekt
NSB Eiendom, JBV, togoperatører

Arbeidsgruppe prosjekt
NSB, JBV, kommuner, fylkeskommuner, vegvesen, 

busselskap, taxi, m.m

Arbeidsområde 1
Effektivisere og forbedre 
kollektivknutepunktet for 

trafikkantene

Arbeidsområde 2
Effektivisere og tilrette-

legge bedre for den 
kommersielle utnyttelsen

Arbeidsområde 3
Effektivisere og utvikle 

stasjonsområde

Arbeidsområder som prosjektet tar utgangspunkt i

 
 
Den nasjonale styringsgruppen har hovedansvaret for alle prosjektene og møtes en 
gang pr. kvartal, eller oftere etter behov. Gruppen skal etablere ”Overordnede føringer 
og retningslinjer” for prosjektene. Gruppen skal finne frem til prioriterte områder.  
 
NSB Eiendom er største eier av stasjonsområdene. Selskapet forvalter, drifter og 
vedlikeholder, samt betjener leietakere og påser at stasjonsområdene forblir 
”levende”. Gjennom stasjonsutviklingsprosjektet legges det stor vekt på å utvikle og 
effektivisere arealbruken på stasjonsområdene til beste for kunden og 
kollektivtransporten. 
 
NSB Persontrafikk ivaretar både operatørperspektivet og kundeperspektivet gjennom 
å påse at stasjonsområder bidrar til flere reisende og at de gjør det enkelt å være 
togkunde.  
 
NSB-konsernet er den eneste av de involverte partene som både har kundenærhet, 
finansiell styrke og kompetanse på eiendoms-/stasjonsutvikling. 
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Jernbaneverket er premissgiver for sikkerhet på og rundt sporområdene og eier 
perrongene. Jernbaneverket er ansvarlig for informasjon på stasjonene og er 
premissgiver for drift, vedlikehold og utvikling av fellesarealene, samt eier av 
holdeplasser og enkelte stasjonsområder. 
 
Også i enkeltprosjektene har de ovenstående aktørene sine roller. Hvem som er 
prosjektleder i prosjektet (delprosjektet) er helt avhengig av prosjektets 
(delprosjektets) innhold og mål. I tillegg kommer øvrige aktører som kommune, 
fylkeskommune, andre togselskaper, busselskaper og taxi. I enkeltprosjektene vil en 
eller flere av disse aktørene involveres. Det er avgjørende for en vellykket 
stasjonsutvikling at alle berørte parter deltar med sin kompetanse og forplikter seg.  
 
Prosjektene skal finansielt stå på egne bein. Det er derfor viktig også å se på potensiell 
eiendomsutvikling på stasjonsområdene. Det den enkelte part er ansvarlig for iht. 
eierskap og/eller avtale, er en også ansvarlig for finansielt. 

4.4 Formålsbygg/-arealer på et stasjonsområde 
På et stasjonsområde kan det være naturlig å betrakte fellesarealene som 
formålsbygg/-areal. Unntaket er der det er behov for parkeringsplasser. Parkering for 
privatbil er i utgangspunktet ikke å betrakte som formålsbygg/-areal i og med at 
parkeringstilbud kan lokaliseres utenfor stasjonseiendommen og eies av andre enn 
staten (konkurransemarked).  
 
Hvor store deler av det enkelte stasjonsområde som er å betrakte som formålsbygg/-
areal vil variere etter behovene på det enkelte stoppestedet. Fellesnevneren vil 
imidlertid kunne være de såkalte basisbehovene, dvs. plattform med leskur, 
overgangsmuligheter til annen transporttilbud (personbil, buss, taxi), samt 
informasjon om rutetider og billettering. De øvrige bygningene og arealene vil i så 
måte være å betrakte som konkurransebygg/-areal.   
 
Denne tilnæringen innebærer i praksis at formålsbyggene/-arealene på et 
stasjonsområde i stor grad er sammenfallende med det som befinner seg på nye 
stasjoner bygget etter 1.12.1996. Disse igjen er i stor grad lik standarden for mange 
holdeplasser som allerede er eid av staten ved Jernbaneverket. At Jernbaneverket har 
en blandet løsning med både eie og leie når det gjelder parkeringsplasser er i tråd med 
anbefalingen i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Moderniseringsdepartementet, om prinsipper 
for effektiv statlig bygg- og eiendomsforvaltning, jf. kap. 3.7. 
 
Holdeplassene som i dag er eid av Jernbaneverket definerer arbeidsgruppen som 
relativt enkle steder for av- og påstigning langs jernbanenettet. Holdeplassene er 
formålsbygg/-arealer og vil ikke deles inn ytterligere.    

4.5 Drift, vedlikehold og investeringer på stasjonsområdene 
Vedlikehold og utvikling av eksisterende stasjonsområder finansieres av NSB. Dette 
innebærer at eventuelle tiltak ikke må prioriteres innenfor bevilgningsrammen til 
jernbaneformål på statsbudsjettet. Jernbaneverket må imidlertid gjennom leieprisen 
betale eventuelle økte rente- og avskrivningskostnader som følge av nyinvesteringer 
på fellesarealene. Jernbaneverket er premissgiver overfor NSB og avgjør selv behovet 
for større vedlikehold/reinvesteringer på fellesarealene. Behov utover det 
Jernbaneverket finner nødvendig, må NSB dekke selv. Jernbaneverkets leiekostnader 
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dekkes av bevilgningen på kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold. Investeringer i 
nye stasjoner gjennomføres av Jernbaneverket i egen regi og bevilges over 
statsbudsjettet på kap. 1350, post 30 Investeringer. 
 
I 1998 betalte Jernbaneverket 35,4 mill. kr for leie av fellesarealer. For 2006 er 
leieprisen 40,4 mill. kr, hvorav 21,2 mill. kr er driftsutgifter og 19,2 mill. kr er 
kapitalkostnader. I tillegg til leie av fellesarealene kjøper Jernbaneverket enkelte 
ekstra drifttjenester av NSB ved Oslo S. Totalt vil NSB for driftsåret 2006 ha en 
omsetning knyttet opp mot Jernbaneverket på om lag 64 mill. kr. 
 
For de stasjonsområdene som Jernbaneverket i utgangspunktet har ønsket å kjøpe fra 
NSB (jf. intensjonsavtalen om Banestasjoner AS) var det beregnet en omsetning for 
2005 på om lag 200 mill. kr. Av dette utgjorde den kommersielle utleievirksomheten 
om lag 160 mill. kr (inkl. NSBs leie av arealer). I denne eiendomsporteføljen inngikk 
også Østbanehallen og kontorblokken på Oslo S (DA-bygget).   

5 Nærmere om godsterminaler  

5.1 Godstransporttilbudet på jernbane  
Godsterminal er en fellesbetegnelse på en terminal ved omlastning/skifting av gods 
fra ett transportmiddel til et annet. I jernbanesystemet er det et sted hvor gods kan 
lastes om til eller fra tog og andre transportmidler. Terminalene kan betjene en rekke 
ulike togtyper varierende fra langdistanse godstog/containerekspresstog til lokale 
distribusjons-/kipptog hvor vogner trekkes av lokomotiv eller skiftetraktor over 
kortere avstander 
 
Godstransporttilbudet på jernbane kan grovt deles inn i tre typer godstog: kombitog, 
systemtog og vognlasttog. Grensene mellom togtypene er ikke helt tydelige for alle 
transporter.  
 
Kombitog transporterer gods i løse, standardiserte lastbærere; for eksempel 
containere, vekselflak (dvs. plattform eller beholder av noe ulik utforming som kan 
lastes av eller på bilen med egnet utstyr) og semihengere. Hensikten er at 
godstransporten skal inngå som en del av en kombinerte transport (intermodal 
transport) der to eller flere ulike transportmidler benyttes ved produksjonen i samme 
transportkjede.  
 
For et kombitog gjelder at godset ligger i lastbæreren under hele forflytningen mellom 
avsender og mottaker, og omlastes minst en gang mellom ulike transportmidler. 
Omlasting mellom lastebil og kombitog er det vanligste.  
 
Kombivognene går som hovedregel som egne tog direkte mellom kombiterminaler, 
men kan også transporteres som en blanding av kombivogngrupper og vognlast. 
 
Systemtog er godstog som inngår i logistiske system der jernbanen fungerer som ”et 
løpende transportbånd” for massegods og andre råvarer. Hvert systemtog kjøres til en 
bestemt kunde med egne vogner. Toget er et spesialtilpasset system som utnytter 
jernbanens stordriftsfordeler maksimalt med store volumer som transporteres i 
regelmessig frekvens. Transportlengdene i Norge varierer. Det er ofte behov for 
omlasting til båt. 
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Selskapet Malmtransport AS driver den største systemtogtransporten på norske spor 
med malmtransporten fra gruvene i Kiruna til utskiping i Narvik.  
 
Vognlasttog er det eldste godstogtilbudet og har vært basisen i jernbanens 
godstogsystem. Det består av konvensjonelle godsvogner som lastes og losses av 
kundene ved industrispor og/eller frilastegater, enten som enkeltvogner eller grupper 
av vogner. Vognene rangeres/skiftes en eller flere ganger i løpet av transporten. 
Rangerings- og skifteområder blir derfor sentrale punkter for sortering av 
ankommende tog og sammenstilling av nye tog etter hvor vognene skal. 
 
CargoNet som den største godstransportaktøren på norske skinner, har spesialisert seg 
på kombitog og systemtog. Nye togselskaper opererer i all hovedsak innen 
vognlastmarkedet og konkurrerer med CargoNet om systemtog, særlig innen tømmer 
og papirtransporter.  
 
Den Europeiske utviklingen i godstransportdriften går i ulike retninger. Én 
utviklingstrend er satsing på helhetlige logistikkløsninger. En annen utviklingstrend er 
etableringen av spesialiserte jernbanegodsselskap som for eksempel kun satser på å 
trekke tog eller kun satser på kombinerte pendler. Forskjellig organisering og ulike 
måter å benytte jernbanen på i transportkjeden kan medføre nye utfordringer i forhold 
til håndteringen av gods på terminalene, spesielt i forhold til en effektiv 
kapasitetsutnyttelse av terminalene.  

5.2 Ulike typer terminaler  
Infrastrukturens totale kapasitet for godstransport er i tillegg til sporkapasiteten (som 
ikke omtales nærmere i denne rapporten) avhengig av omlastingskapasiteten på 
godsterminalene. Godsterminalene omfatter både terminaler for kombinerte 
transporter, skifteterminaler og mindre omlastingsplasser ved sidespor. 
 
Godsterminalene for jernbane kan hensiktsmessig deles i seks kategorier: 
- kombiterminaler, 
- terminaler for systemtog, først og fremst terminaler for tømmer, flis og malm, 
- terminaler for vognlast, 
- havneterminaler,  
- industrispor, 
- sidespor på stasjon. 
 
Kombiterminaler er tilrettelagt for omlasting av såkalte enhetslaster. Løfteutstyret er 
frontlastere, reachstackere eller portalkraner. Kombiterminalen har omlastingsområdet 
(lastegater) som det sentrale området mellom jernbanesiden og bilsiden. Speditører 
og/eller vegtransportører kan være etablert på, rett utenfor eller ved den enkelte 
kombiterminal. Jernbaneverket eier i tilknytning til NSBs kombitermialer minst én 
lastegate med rampe, samt spor og skifteområde til bruk for alle operatører. Med 
unntak av én kombiterminal i privat eie, er det CargoNet som i dag eier og drifter 
lasteanordningene på kombiterminalene.  
 
Appendiks III gir en oversikt over norske terminaler for kombitog og systemtog med 
opplysninger om grunneier og om eierskap til lastegater og spor. 
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Jernbaneverket er ansvarlig for det pågående arbeidet med byggingen av ny 
godsterminal ved Ganddal i Stavangerområdet og vil bli stående som eier av 
terminalen. I tillegg er tiltak for effektivisering av godsbehandlingen på Alnabru en 
prioritert oppgave i Jernbaneverkets handlingsprogram for 2006-2009. Begge 
tiltakene finansieres med ordinære bevilgninger over statsbudsjettet kap. 1350, post 
30. Opprinnelig ble det i planleggingen av terminalen ved Ganddal lagt opp til at 
Jernbaneverket skulle ta seg av grunnlagsinvesteringene, mens CargoNet skulle ta 
øvrige investeringer og ha driftsansvaret. Samferdselsdepartementet har i brev av 7. 
juli 2006 til Jernbaneverket på bakgrunn av bl.a. fordelingsforskirftens bestemmelser 
om prising av infrastrukturen fastsatt at drift og vedlikehold av godsterminalen skal 
konkurranseutsettes. 
 
Terminaler for systemtog omfatter først og fremst laste- og losseterminaler for 
tømmer-, flis- og malmtransporter. Eierskapet til grunn og sporanlegg varierer. 
Togselskapene som trafikkerer terminalen ordner ofte med eget losse- og lasteutstyr.  
 
På havneterminaler skjer omlasting av gods som skipes ut/ankommer med båt. 
Terminalområdene eies av vedkommende kommune eller havnevesen, mens eierskap 
til spor og annet utstyr varierer, jf tabell over havneterminaler i appendiks III. 
 
Vognlast krever tilgang til ramper som finnes på de fleste terminaler. I tillegg er det 
tradisjonelt behov for tilgang til skifteterminaler. Skifteområder, som også kalles 
rangeringsområder, er sporområder der godstog splittes opp i ulike deler avhengig av 
hvor delene skal, og settes sammen til nye tog. De større skifteområdene består av 
ankomst- og avgangsspor samt grupper av skiftespor. 
 
Industrispor er en fellesbetegnelse for alle jernbanespor innenfor et industriområde/ 
bedrift. Betegnelsen brukes også for det eller de spor som forbinder industriområdet 
med det statlige jernbanenettet. Dersom forbindelsessporet betjener en rekke 
forskjellige industrispor eller er spesielt langt blir det ofte betegnet som tilførings- 
eller stamspor. Jernbanevogner stilles på plass på industrisporene av togoperatøren 
som utfører transporten. Vognen lastes eller losses av bedriften som eier sporet og 
hentes igjen av togoperatøren som foretar transport til bestemmelsesstedet. 
Industrispor er stort sett i privat eie, men det forekommer også eksempler på at 
bedriften eier sporgrunnen og NSB eier spor og øvrige jernbanetekniske innretninger. 
Det som skiller industrisporene fra laste-/losseplassene for tradisjonell vognlast er at 
sistnevnte er åpne for alle, mens industrisporene kun er for bruk av eier. 
 
Sidespor på stasjon er de enkleste anleggene for omlasting av gods mellom tog og 
(som regel) bil. Noen stasjoner ble utstyrt med sidespor slik at vogner kunne kobles til 
eller fra tog og stå i ro på stasjonen (for lossing og lasting) i lengre tid uten å hindre 
annen togtrafikk. Disse sporanleggene eies av Jernbaneverket, NSB og/eller private 
bedrifter. Historisk sett har mange godstransporter begynt eller sluttet ved slike 
sidespor (private sidespor). Enkelte sidespor kan ha et framtidig transportpotensiale.  

5.3 Typer godstransport og bruk av ulike typer terminaler 
For en effektiv drift av kombinerte transporter med jernbane er det viktig å få til en 
enklest mulig omlasting av containere, vekselflak m.v. mellom tog og bil og båt. Ved 
en kombiterminal er det spesielt tatt hensyn til disse behovene. Under forutsetning av 
at havneterminaler er tilrettelagt for togtrafikk, vil disse kunne fungere som 
kombiterminaler der det er rom for omlastning mellom både båt og bil, båt og tog og 
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bil og tog. Kombiterminalene er i all hovedsak eid av Jernbaneverket og 
NSB/CargoNet, men det finnes også én i privat eie. Havneterminalene eies i all 
hovedsak av det lokale havnevesenet eller den respektive kommune. 
 
Også for systemtogoperatører er det til en viss grad behov for spesialtilpassede 
løsninger. Spesielt gjelder dette for operatører av tømmer-, flis- og malmtransporter. 
Halvparten av systemtogterminalene er i privat eie. Investeringer i denne type 
terminaler er ofte gjort av transportbrukerne selv. For denne typen transporter er det 
også vanlig at transportbrukeren er eier eller medeier i det spesialtilpassede 
vognmateriellet som benyttes til transportene. 
 
For vognlastoperatører kan både såkalte vognlastterminaler, private industrispor 
og/eller sidespor benyttes. For denne typen transporter er det derfor et relativt stort 
utvalg av terminalløsninger å velge i, både i offentlig og privat eie. Rent 
driftsøkonomisk har det imidlertid vist seg at det er vanskelig å få til effektiv og 
lønnsom vognlastdrift med jernbane. 
 
Uansett hvilken type godstransport med jernbane som drives, vil en kunne velge 
mellom offentlige og private terminalløsninger.  

5.4 Om grensesnittet mellom Jernbaneverket og NSB  
Ved etableringen av det ”nye” grensesnittet i jernbanesektoren i 1996 ble det ut fra 
hensynet til konkurransenøytralitet overfor nye godsoperatører lagt til grunn at det var 
nødvendig for staten ved Jernbaneverket å ha bruksretten til minst én lastegate med 
spor ved den enkelte terminal. Samtidig ble det vurdert som nødvendig at 
Jernbaneverket har bestemmende myndighet over atkomstveger til terminalen, samt 
spor og skifteområder til alminnelig bruk. Denne vurderingen ble også lagt til grunn i 
forhold til sporanlegg i tilknytning til verkstedsområder og lokomotivstaller. Det vises 
for øvrig til omtale i kap. 2.1.  
 
For kombiterminalene hvor både NSB-konsernet og Jernbaneverket har eierinteresser 
er eierfordelingen følgende:  
- Jernbaneverket eier minst én lastegate med ramper, samt spor og skifteområder til 

alminnelig bruk. 
- På resten av kombiterminalen eies grunnen av NSB Eiendom. Investeringer i form 

av sporområder, asfaltering, kraner m.v. er bokført i CargoNets balanse. Det er 
inngått egne leieavtaler mellom NSB Eiendom og CargoNet om leie av grunn. 

- Atkomstveier som er tilgjengelige for alle togoperatører, eies av NSB Eiendom og 
leies ut til Jernbaneverket til selvkost.  

 
Arealer eid og/eller leid av Jernbaneverket er å betrakte som fellesarealer.  
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Figur 2: Luftfotografi av vognlastområdet og kombiterminalen på Alnabru i Oslo  
(foto: Jernbaneverket) 

 

5.5 Formålsbygg og formålsarealer på godsterminaler  
Det kan i utgangspunktet synes naturlig å betrakte fellesarealene ved en godsterminal 
som formålsarealer, jf. omtale i kap. 2.1. Dette må imidlertid vurderes i lys av 
bestemmelsen i lisensforskriftens § 2-3 Tilgang til havne- og terminalspor som er 
knyttet til det nasjonale jernbanenettet, jf. omtale i kap. 3.2. Denne 
forskriftsbestemmelsen skal sikre at alle godsterminaler og havner med 
jernbanetilknytning skal være tilgjengelig for alle godkjente jernbaneselskaper så 
lenge det i utgangspunktet er mer enn en sluttbruker som benytter terminalen. 
 
Lisensforskriftens § 2-3 innebærer i praksis at alle terminaler og havner med 
jernbanetilknytning, uavhengig av eierskap, skal være alminnelig tilgjengelige for alle 
godkjente togselskaper som driver godstransport med jernbane så fremt det finnes 
ledig kapasitet.  
 
Terminalfunksjoner for godstransporten er en viktig del av transportkjeden til den 
enkelte transportbruker og/eller transportoperatør og har derfor i størst mulig grad 
vært basert på nærhet til vareleverandør/-mottaker og/eller transportoperatør. 
Terminaler har ikke vært vurdert som noe staten strengt tatt må eie. Statlige 
investeringer i terminalløsninger for jernbane har primært skjedd ut fra 
kapasitetshensyn og en overordnet transportpolitisk målsetning om å få overført mer 
godstransport fra veg til jernbane. Kostnadene knyttet til investeringer i nye 
kombiterminaler er av en slik størrelse at få eller ingen i transportsektoren i Norge i 
dag har vist vilje til å foreta slike nyinvesteringer.  
 
For operatører av systemtog finnes det flere private løsninger. For dette togproduktet 
er også den private transportbruker ofte tungt inne både på terminalsiden og på 
vognmateriellsiden. Når det gjelder operatører av vognlast finnes det også et 
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mangfold av private terminalløsninger. Denne transportformen er i tillegg den hvor 
det ligger best til rette for å benytte ulike typer terminaler.  
 
For operatører av kombitransporter med jernbane står terminalvalget mellom 
jernbanespesifikke kombiterminaler og havneterminaler. Som det er vist til tidligere 
er kombiterminalene, med unntak av én privat, eid av NSB-konsernet og 
Jernbaneverket. Når det gjelder havneterminalene eies disse stort sett av det lokale 
havnevesenet. I tillegg finnes løsninger der transportbrukeren har foretatt egne 
investeringer i jernbanetilpasninger ved havneterminalen.  
 
På bakgrunn av ovennevnte finner arbeidsgruppen det svært vanskelig på generelt 
grunnlag å dele godsterminalene inn i såkalte formåls- og konkurransebygg/-arealer. 
Den eneste terminaltypen hvor en slik inndeling kan ha en viss hensiktsmessighet er 
ved de jernbanespesifikke kombiterminaler der en gjennom politisk vedtak har 
bestemt at staten ved Jernbaneverket skal ha hånd om fellesarealene.  

5.6 Drift, vedlikehold og investeringer i godsterminalene  
Når det gjelder kombiterminalene som eies av NSB-konsernet betaler Jernbaneverket 
ikke leie til NSB for de såkalte fellesarealene. I stedet står Jernbaneverket selv 
ansvarlig for å dekke kostnadene til drift og vedlikehold av lastegatene, sporene og 
skifteområdene etaten står som eier av.  
 
Det er ikke gjennomført særskilt verdivurdering av NSBs godsterminaler. I de 
verdivurderingene som er blitt gjennomført av NSB-konsernet har grunnarealene 
inngått som en del av NSB Eiendom og blitt verdsatt ut fra jernbaneformål. 
Skinnegang og løfteanordninger er blitt vurdert som vanlig driftsmiddel for 
CargoNets virksomhet. Til orientering kan det opplyses at ved etableringen av 
CargoNet ble skinner og løfteanordninger på godsterminalene nedskrevet til null. 
Grunnleien som CargoNet betaler skal være markedsleie.  

6 Organisering av stasjoner og terminaler i andre land og 
sektorer 

6.1 Organisering av stasjoner i andre land  
Det er i dag flere ulike modeller for eierskap av stasjoner selv i land der deregulering 
av persontogmarkedet er igangsatt. 
 
Nedenfor beskrives nærmere hvordan et utvalg land har løst eierskap og tilgang til 
stasjoner.  
 
Sverige: 
Sverige er et av de landene i Europa hvor en har lengst erfaring med konkurranse om 
sporet. Her er det länene som kjøper lokaltrafikken, mens Rikstrafiken står for 
interregionale kjøp. SJ (Statens järnvägar) har fremdeles monopol på kommersiell 
trafikk. 
 
Totalt er det rundt 500 steder hvor toget stopper for passasjerer. Mange av disse er 
svært enkle stoppesteder, uten noen spesiell bygning eller fasiliteter for passasjerene 
og er sammenlignbare med våre holdeplasser. Disse eies av Banverket. Mange 
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stasjoner er eid av lokale myndigheter til bruk for lokal og regional trafikk. 
Flesteparten av stasjonene er imidlertid eid av Jernhusen, som er skilt ut fra SJs 
eiendomsdivisjon. Jernhusen eies av Näringsdepartementet gjennom AB Swedcarrier.  
 
Jernhusen eier, forvalter og utvikler eiendommer i tilknytning til svensk jernbane, 
primært stasjoner og bygninger for vedlikehold av materiell, men også kontor og 
lagerbygg.  Jernhusen har tre forretningsområder: stasjoner, verksteder og 
”fastighetsutveckling”. Sistnevnte har i oppdrag å forvalte og utvikle mark som er 
nødvendig for kjernevirksomheten, samt avvikle eiendom som ikke støtter 
kjernevirksomheten.  
 
AB Swedcarrier har satt strenge krav til avkastning på kapitalen. Det ble derfor 
gjennomført omfattende salg av stasjoner og eiendommer. Dette medførte betydelig 
kritikk fra flere hold som gikk ut på at samferdselshensyn ble skadelidende fordi man 
fokuserte for mye på avkastningen. Regjeringen ga i september 2001 
Järnvägsutredningen i oppdrag å:  

”Ytterligare överväga hur AB Jernhusen skall förvalta det långsiktiga ägandet av stationer 
och terminaler som anses som nyckelfuntioner i transportsystemet. Det är vidare viktigt 
att den framtida förvaltningen av dessa fastigheter har en bred förankring hos sektorns 
aktörer, kommunerna och berörda mynigheter. ” 

 
Näringsdepartementet la frem sin transportpolitiske proposisjon kalt ”Moderna 
transporter” 2005/06:160 i mars 2006. I proposisjonen understrekes den betydelige 
transportpolitiske rolle Jernhusen har gjennom forvaltning av stasjoner, samt den 
strategiske betydning stasjonene har for jernbanetrafikken og øvrig kollektivtrafikk. 
Det foreslås opprettet et bredt forankret statlig stasjonsråd som ut fra et 
kundeperspektiv skal sikre en samordnet statlig politikk på området. Det anbefales at 
følgende bør inngå i stasjonsrådet: Banverket, Vägverket, Jernhusen AB og 
Rikstrafiken. Det foreslås videre at Stasjonsrådet i samråd med berørte interessenter 
legger frem en landsomfattende plan for stasjonsutvikling. Planen bør bl.a. omfatte 
prioritering av stasjoner samt vurdering av behov for drift, vedlikehold og 
investeringer. Proposisjonen bygger i stor grad på de anbefalinger som ble gitt i 
Järnvägsutredningen. 
 
Danmark: 
I tillegg til DSB (Danske statsbaner) er det i Danmark pr. i dag én ny operatør på 
persontogsiden, Arriva. Målet er etter hvert å konkurranseutsette flere av strekningene 
som er avhengig av offentlig kjøp. 
 
I Danmark eies stasjonene på det nasjonale nettet av DSB. Tilgangen og bruken av 
stasjonene er imidlertid regulert i egen forskrift kalt ”Bekendtgørelse om 
modtagerpligt på stationer” av 21. juni 2000. I praksis betyr det at DSB driver alle 
stasjoner med unntak av de stasjoner Arriva trafikkerer alene. Her leier Arriva 
stasjonene av DSB. I forskriften gis det en detaljert beskrivelse av de forpliktelser 
DSB har overfor nye aktører når det gjelder billettsalg og fasiliteter som skal stilles til 
rådighet. Den danske forskriften følger i appendiks IV. 
 
Det betales for tiden ingen spesifikk infrastrukturavgift for adgang til stasjonene, men 
det betales en kostpris og en rimelig fortjeneste for serviceytelser til andre parter 
(inklusiv andre operatører, bl.a. lokale baner og Arriva i regionaltrafikken).  
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Avtalen mellom Trafikministeriet og DSB om direkte kjøp av persontransporttjenester 
inneholder et eget punkt om modernisering av stasjoner. Stasjonene skal innrettes slik 
at de fungerer best mulig for passasjerene når det gjelder bil- og sykkelparkering, 
overgang mellom transportmidler, opphold, informasjon og kjøp av billetter.  
 
Ved vurdering av behov for modernisering, skal alle stasjoner behandles likt 
uavhengig av DSBs egen betjening av stasjonen. DSB skal utarbeide planer for 
modernisering i dialog med andre operatører. Planene skal bl.a. legge vekt på å 
utnytte andre instansers investeringer på eller ved stasjonene. 
 
Tyskland: 
I Tyskland er det i praksis åpnet for konkurranse både på kommersiell og offentlig 
kjøp trafikk (m.a.o. konkurranse på og om sporet). Pr. i dag er ca. 5 pst. av 
persontogmarkedet drevet av andre operatører enn DB AG (Deutsche Bahn). DB AG 
er i dag et holdingselskap med datterselskap for h.h.v. persontog, gods og 
infrastruktur. 
 
I Tyskland ligger stasjonseierskapet til DB Stations som er en egen forretningsenhet i 
”Group Division Infrastructure and Services”. Her ligger både drift av stasjoner og 
utleie av annen eiendomsvirksomhet.  
 
Bruk av stasjoner er priset gjennom et system som skal sikre transparente betingelser 
basert på nasjonale standardkriterier.  
 
Storbritannia: 
Storbritannia har gått lengst i deregulering av jernbanen. Her er nettet delt opp i 
franchisesystemer hvor ulike operatører byr på trafikken. 
 
Infrastrukturforvalter Network Rail eier alle stasjoner (2500), men driver selv kun de 
17 største stasjonene (eks. Gatwick Airport, og sentrale stasjoner i London og andre 
større byer). Her trafikkerer flere operatører stasjonene. De andre stasjonene leies ut 
til og drives av de respektive togselskapene som en del av deres trafikkeringsavtale. 
 
Nederland: 
I Nederland har NS (Nederlandske statsbaner) enerett på kommersiell trafikk. Det er 
så vidt startet opp med konkurranseutsetting av trafikken på regionale linjer, men 
dette er ikke gjennomført i stort omfang. I forbindelse med den siste reformen i 
Nederland i 2002 ble det gjennomført et organisatorisk skille mellom NS og 
infrastrukturforvalter Prorail. NS består i dag av tre selskap: NS Passenger, NS 
Stations og NS Real Estate. (Det nederlandske godsselskapet Railion er solgt til DB 
AG). 
 
Prorail (Infrastrukturforvalter) har ansvar for bygging av stasjoner samt spor og 
plattformer og eier grunnen under spor og plattformer. Prorail eier også gangveier til 
plattform, mens NS Eiendom eier stasjonsbygninger og annen eiendom, grunnen 
under bygningene og noen omkringliggende områder.  
 
Prorail har ansvaret for driften av hele stasjonen, men dette er satt ut på kontrakt til 
NS Stations. Dette omfatter daglig drift og vedlikehold, kommersiell utvikling av 
områdene, billettsalg, service og informasjon til passasjerer. Alle operatører har 
tilgang til stasjonene på ikke-diskriminerende vilkår.  
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En liten del av infrastrukturavgiften innbefatter tilgang til stasjoner. Beløpet vil 
variere avhengig av størrelsen på stasjonen. 
 
Oppsummering: 
I EØS-området er det et viktig kriterium at nye operatører skal ha tilgang til 
stasjonene. Gjeldende EØS-regelverk tar ikke stilling til eierskap til terminaler og 
stasjoner, men påpeker right of access to facitlities or services. Hovedinntrykket er at 
de fleste land har valgt pragmatiske løsninger tilpasset det nasjonale markedet og at 
det ikke kan sies å ligge til grunn én bestemt europeisk modell.  
 
Alle land, med unntak av Sverige, har beholdt forvaltning av stasjoner og annen 
jernbanerelatert eiendom innenfor jernbanesektoren. Sverige har som eneste land 
valgt å skille dette helt ut fra jernbanesektoren gjennom opprettelsen av Jernhusen, et 
datterselskap i AB Swedcarrier som igjen er eid av Näringsdepartementet. 

6.2 Organisering av godsterminaler i andre land  
Også eierskapet til godsterminaler varier fra land til land. Det er ingen løsning som 
peker seg ut.  
 
I det følgende gis en beskrivelse av hvordan et utvalg av land i EØS-området har løst 
eierskap og tilgang til godsterminaler. 
 
I Sverige eies godsterminalene dels av Jernhusen AB, Banverket, kommuner og 
private, herunder CargoNet AB, tildels i form av felles terminalselskaper.  
 
De siste årene har det vært gjennomført flere offisielle utredninger om organisering av 
jernbanen. I ”Moderna transporter” 2005/06:160 fra mars 2006 foreslås følgende 
løsning knyttet til kombiterminaler:  

”Regjeringens bedömning: Kombiterminalernas samlade infrastruktur och resurser bör 
nyttjast mer effektivt. Ett strategisk nät av kombiterminaler bör pekas ut. Banverket bör få 
i uppdrag att föreslå vilka terminaler som skall inngå i det strategiska nätet och vilka 
villkor som skall gälla för terminalhuvudmän som vill ansluta sig till nätet. Vidare bör 
Banverket se över i vilka former verket kan ta ansvar för investeringar, drift och underhåll 
i spåranläggingar i terminalerna. Banverket bör då även ansvara för 
kapacitetsfördelningen i terminalarna. Prissätting bör ske på samma sätt som för övrig 
järnvegsinfrastruktur. Banverket bör även se över hur ansvaret för hårdgjorda ytor kan 
fördelas mellan terminaloperatören och verket. 
Regjeringen avser med stöd av Banverkets förslag avgöra vilka termianler som skall ingå 
i nätet.” 

 
Et tilsvarende forslag til løsning er framsatt for havneterminalene. Arbeidet som pågår 
i Sverige synes ikke primært å være motivert ut fra konkurransenøytralitet. Her er 
hovedtanken at terminalene skal gi mest mulig effektiv transport for samfunnet og få 
mest mulig trafikk over på sjø og bane. En tenker seg derfor at staten gjennom 
Banverket tar et visst ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av sporanlegg ved 
terminalene og dermed har ansvaret for kapasitetsfordelingen.  
 
I Danmark er selve godstrafikken solgt til Railion, DBs datterselskap. Railion 
planlegger en betydelig reduksjon av tilbudet av godstransport på skinner i fremtiden. 
DSB har plikt til å stille kombiterminaler til disposisjon (for tiden gratis) for andre 
operatører jf. Bekendtgørelse om modtageplikt på kombiterminaler av 16. desember 
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1998. Iht. forskriftens § 6 skal DSB stille til disposisjon spor i det "omfang det er 
mulig". Hva det betyr i praksis er uklart. Det må bemerkes at bestemmelsen om 
mottaksplikt på stasjoner og kombiterminaler var en del av resultatet da DSBs 
eiendommer ble fordelt på DSB og Banestyrelsen (senere BaneDanmark) fra 
1.1.1999. 
 
I Finland eier VR (finske statsbaner) terminaler, dels sammen med andre. 
 
I Tyskland er det ikke et fullt organisatorisk skille mellom infrastrukturforvalter og 
trafikkselskap. DBs infrastrukturavdeling eier alle stasjonene og mange terminaler. 
Det presiseres at de er tilgjengelige for alle på ikke-diskriminerende basis.  
 
I Storbritannia eier Network Rail en del godsterminaler. Alle godsterminalene leies 
ut til terminalselskaper.  
 
I Nederland har det statlige togselskapet NS gått helt ut av godssektoren. En del 
lasteplasser eies av ProRail som regulerer tilgangen til disse. De har ingen større 
godsterminaler. 
 
I Belgia eies terminaler dels av infrastrukturforvalter, dels av private operatører. 
 
I Frankrike eies terminaler av infrastrukturforvalter, lokale myndigheter og private 
(vanligvis handelsforeninger – ikke transportselskaper). 
 
I Italia eies de fleste terminalene av infrastrukturforvalter, men også av intermodale 
operatører (som for eksempel Hupac). 
 
I Sveits er det ingen offentlig eide terminaler. De eies av private operatører eller SBB 
Cargo. 
 
Oppsummering: 
I EØS-området finnes det ulike løsninger. I det enkelte land kan det som i Norge både 
være infrastrukturforvalter, jernbaneselskaper, private terminalselskap eller lokale 
offentlige myndigheter som eier godsterminalene. Det forekommer også blandet 
eierskap ved den enkelte godsterminalen. I de tilfeller der infrastrukturforvalter eier 
terminalen er driften som regel satt bort til et terminalselskap.  
 
I Norge er det valgt en løsning for å sikre like konkurransevilkår der enkelte spor på 
den enkelte kombiterminal tilhører infrastrukturforvalter. I tillegg har staten valgt å gå 
inn med investeringer i nye kombiterminaler der det er kapasitetsmangel på de 
eksisterende godsterminalene. I Sverige går en nå inn for, ut fra effektivitetshensyn, å 
få til en mer samordnet utvikling av et sett av kombiterminaler og havner. 
Regjeringen vil bl.a. at Banverket skal se på hvordan verket kan ta ansvar for 
investeringer, drift og vedlikehold for sporene på disse terminalene. Dette er primært 
ment som støtte til kombitransporten. Det understrekes samtidig at det svenske 
godstransportsystemet skal være markedsstyrt.  
 
I EØS-området for øvrig finnes det ingen land der staten har funnet det nødvendig å 
eie godsterminalene for å sikre kapasitet og like konkurransevilkår for alle. I enkelte 
land gis det imidlertid offentlig støtte til etablering av terminaler, særlig til 
infrastrukturen, dersom terminalene er åpne for alle. Statlig støtte er i disse tilfellene 
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begrunnet ut fra miljøhensyn ved å få mer gods over på bane, mens lokalt og regionalt 
engasjement synes å være begrunnet i ønske om å styrke næringslivet lokalt. En annen 
løsning er at det gis støtte til brukerne av terminalene. Det betyr som regel at 
terminaleierne kan ta kommersielle avgifter, mens transportørene får refundert et visst 
beløp per containerløft.  

6.3 Organisering av stasjoner og terminaler i andre transportsektorer 
I det følgende gis en tabellarisk framstilling av organisering av terminaler for person- 
og godstransport i andre deler av transportsektoren. Jernbanesektoren er tatt inn i 
oversikten av fullstendighetshensyn. 
 
De aller fleste terminalene eies av det offentlige, av statlig selskap (Avinor for 
lufthavner) eller kommuner/ interkommunale selskaper (havnene). Kostnadene for 
terminaler både i luftfart og sjøtransport er fullfinansiert ved bruksavgifter som 
ilegges transportselskapene. I begge sektorene er det fri konkurranse, og det er ledig 
kapasitet i transportsystemene (med mulig unntak i rush ved noen få flyplasser).  
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Sektor/ 
type terminal 

Eier Finansiering Standardkrav Tilgang (konkurranse) 

Luftfart     
Stamlufthavner Statlig AS (Avinor) Brukere 1 Krav til sikkerhet 

fastsatt av 
Luftfartstilsynet  

Åpne for alle godkjente 
selskaper. Fri konkurranse 
for EU-land og land med 
bilaterale avtaler. 

Regionale 
lufthavner 

Statlig AS (Avinor) Brukere  Fastsatt av 
Luftfartstilsynet 
+ kommersiell 
service 

Åpne for alle godkjente 
selskaper. Fri konkurranse 
for EU-land og land med 
bilaterale avtaler. 

Andre lufthavner 2 Off/private selskaper Brukere Fastsatt av 
Luftfartstilsynet 
+ kommersiell 
service 

Åpne for alle godkjente 
selskaper. Fri konkurranse 
for EU-land og land med 
bilaterale avtaler. 

Sjøtransport     
Nasjonale havner Kommunale/interkommunale Brukere Ingen absolutte 

nasjonale krav til 
transportstandard.  

Åpne for alle skip. Fri 
konkurranse om markedet. 

Øvrige havner Kommunale Brukere Ingen absolutte 
nasjonale krav til 
transportstandard.  

Åpne for alle skip. Fri 
konkurranse om markedet. 

Private havner Industriselskaper I hovedsak 
av eier 

Ingen absolutte 
nasjonale krav til 
transportstandard. 

Betjener stort sett eiers 
egne transporter.  

Vegtransport     
Bussterminaler Kommunale/f.kommunale/ 

private 
 

Brukere Ingen absolutte 
nasjonale krav til 
transportstandard. 

Åpne for alle brukere 

Godsterminaler Private speditørselskaper I hovedsak 
av eier 

Ingen absolutte 
nasjonale krav til 
transportstandard. 

Betjener stort sett eiers 
egne transporter. 

Jernbanetransport     
Persontrafikk I hovedsak statlig AS (NSB) 

I enkelt tilfeller staten v/JBV 
/private 

JBV og eier Ingen absolutte 
nasjonale krav til 
transportstandard. 

Åpne for alle brukere, 
regulert i forskrift. 

Godstrafikk Statlig AS/staten v/JBV  
/private 

JBV og 
brukerne 

Ingen absolutte 
nasjonale krav til 
transportstandard. 

Åpne for alle brukere, 
regulert i forskrift. 

                                                 
1 Ca. en tredel er kommersielle inntekter fra tax-free, parkering, servering etc., mens 
resten er luftfartsavgifter. På OSL er fordelingen 50/50. 
2 I dag er det bare Torp som spiller en viss rolle, men Rygge kan bli viktig når den 
åpnes. 
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DEL II: Framtidig organisering av stasjoner 

7 Overordnede mål for framtidig organisering  
Det er et politisk mål å legge forholdene til rette i sentrale strøk slik at flere velger å 
reise kollektivt framfor å bruke privatbil, jf. NTP 2006-2015. Samtidig er det ut fra 
transportstandardhensyn viktig med et visst kollektivtilbud i distriktene. 
Jernbanetransporten er en viktig del av kollektivtilbudet. 
 
Virkemiddel som blir benyttet/kan benyttes av staten for å oppnå de transportpolitiske 
målene for persontrafikken med jernbane er: 

- reguleringer gjennom lover og forskrifter, 
- avgiftspolitikk, 
- investeringer i infrastruktur og fasiliteter i tilknytning til denne, herunder 

stasjons- og knutepunktsutvikling, 
- kjøp av persontransporttjenester med jernbane. 

 
Når det gjelder stasjons- og knutepunktsutvikling har en i dag et delt regime. NSB har 
ansvaret for utviklingen av stasjonsområder bygget før 1.12.1996. Jernbaneverket er 
premissgiver for utviklingen av de såkalte fellesarealene etaten leier. Ved stasjoner 
bygget etter 1.12.1996 har Jernbaneverket ansvaret for utviklingen. 
  
I den følgende vurderingen av alternative organisasjonsmodeller vil arbeidsgruppen 
spesielt legge vekt på konkurransenøytralitet mellom operatørene. Det vil si at 
operatørene sikres tilgangen på like vilkår. Samtidig mener gruppen det er viktig at 
modellen som velges er kostnadseffektiv for staten, dvs. at forvaltningen av 
stasjonsområdene skjer på en slik måte at en oppnår størst mulig avkastning på 
eiendommene innenfor gitte rammebetingelser. I den forbindelse vil det bli lagt vekt 
på at ordningen som velges ikke legger beslag på større arealer til transportformål enn 
det som strengt tatt er nødvendig. Spesielt er dette viktig i sentrumsnære områder der 
arealer er en mangelvare og har en høy markedspris. Ordningen må likevel være slik 
at myndighetene ikke blir hindret i arbeidet med å oppnå transportpolitiske mål. Det 
vil også bli lagt vekt på at den modellen som velges, bidrar til kundevennlige 
løsninger. I tillegg vil transaksjonskostnadene knyttet til den enkelte modell bli 
vurdert. Det vil i modellvurderingen bli lagt stor vekt på hvorvidt modellene 
tilfredsstiller kravene i forhold til security (sikkerhetsberedskap) og universell 
utforming.  
 
Utforming og vurdering av alternative modeller for organisering av stasjonsområdene 
må skje innenfor rammen av lover og forskrifter, herunder regler i aksjelovgivningen, 
og prinsipper for departementets styring av NSB og Jernbaneverket. 

8 Alternative organisasjonsmodeller  
Arbeidsgruppen har kommet fram til fem ulike organisasjonsmodeller med 
undergrupper som vil bli nærmere vurdert i denne rapporten.  
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I modell A gis en beskrivelse av uendret eierskap. Som en videreutvikling av 
modellen blir det vurdert om det er behov for lovfesting av de forhold som er regulert 
i dagens privatrettslige avtale mellom Jernbaneverket og NSB.  
 
I modell B ser en på en løsning der Jernbaneverket står som eier av alle 
stasjonsområdene. Dette innebærer at forvaltningen av hele stasjons- og 
holdeplassporteføljen samles under et statlig forvaltningsorgan underlagt 
Samferdselsdepartementet. 
 
Modell C er en løsning der stasjonsområdene samles i et eget, statlig 
eiendomsselskap. Under dette alternativet vil det bli vurdert hvem i staten som bør 
forvalte eierinteressene til et slikt selskap.  
 
I modell D er det gitt en vurdering av to ulike former for delt modell. I det første 
tilfelle (modell D1) gis en vurdering av en modell der fellesarealene skilles ut fra 
stasjonsområdene og overføres til Jernbaneverket, mens NSB fortsetter å eie den 
øvrige delen av stasjonsområdene. I det andre tilfelle (modell D2) ser en på en 
organisering der de større stasjonsområdene som kan betraktes som 
kollektivknutepunkter organiseres i et eget statlig selskap, mens de øvrige 
stasjonsområdene organiseres som en del av Jernbaneverkets eiendomsportefølje.  
 
Til slutt under alternativ E gjøres det en vurdering av Statsbygg som eier av 
fellesarealene på stasjonsområdene.  
 
I modellvurderingen er det valgt å rendyrke modellalternativene i størst mulig grad. 
Etter en vurdering av organiseringen av stasjonene i andre europeiske land, er det 
ingen modell som utmerker seg spesielt.  
 
Sverige, Danmark og Storbritannia er de europeiske landene som har gått lengst i å 
liberalisere persontrafikken på jernbane og det er derfor blitt lagt vekt på studier av 
disse modellene. Den svenske modellen for organiseringen av stasjonene er som D2 
der infrastrukturforvalter eier mindre stasjoner, mens eierskapet til større stasjoner er 
lagt til et statlig selskap. Dette selskapet driver ikke egen trafikkvirksomhet. Når det 
gjelder Danmark er dette som i Norge, men hvor en i stedet for at 
infrastrukturforvalter leier fellesarealer har lovregulert andres rett til å bruke og/eller 
leie stasjonene (jf. appendiks IV). I forhold til i Norge er imidlertid den 
organiseringen mer helhetlig ved at infrastrukturforvalter heller ikke har et 
utviklingsansvar når det gjelder nye stasjoner. I Storbritannia innehar 
infrastrukturforvalter eierskapet til stasjonene (modell B). Imidlertid er det 
operatørene, gjennom kjøpsavtalene med staten, som er pålagt ansvaret for drift og 
utvikling av stasjonsområdene.  

9 Modell A – uendret eierskap (referansealternativet) 

9.1 Beskrivelse 
Referansealternativet er alternativ A. NSB er eier av stasjonsområdene, mens 
Jernbaneverket eier perrongen. Jernbaneverket eier i tillegg alle holdeplassene slik at 
etaten er eier av alle av- og påstigningspunktene. Jernbaneverket leier i tillegg det som 
anses som nødvendige fellesarealer på stasjonsområdene. Leieavtalene mellom 
Jernbaneverket og NSB er inngått iht. prinsippene som ble fastsatt i forbindelse med 
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behandlingen av St.prp. nr. 2/Innst. S. nr. 31 (1996-97). Stasjonskapasitet på området 
Jernbaneverket eier eller leier, tildeles togoperatørene etter bestemmelsene i 
Fordelingsforskiften.  
 
Transaksjonen 
Ingen transaksjoner. 
 
Hvordan sikre tilgang på like vilkår for togoperatørene  
I tråd med St.prp. nr. 2 (1996-97) eier NSB alle stasjoner bygd før 1.12.1996. 
Stasjoner bygget etter 1.12.1996 eies av Jernbaneverket.  
 
Jernbaneverket leier det som anses som nødvendige fellesarealer av NSB til kostpris. 
Jernbaneverket fastsetter premissene for bruk av og tilgang til arealer (både innen- og 
utendørs) på de såkalte fellesarealene. Jernbaneverkets rettigheter og plikter som 
leietaker er nærmere spesifisert i de privatrettslige avtalene som er inngått med NSB. 
Togoperatørene får tildelt stasjonskapasitet av Jernbaneverket etter bestemmelsene i 
Fordelingsforskiften.  
 
Effektivitet i eiendomsforvaltningen. 
Eiendomsforvaltningen i NSB ivarets i et AS. Dette gir incitament til en profesjonell 
og kodtnadseffektiv eiendomsforvaltning. Dagens organisering, ved at NSB som 
konsern driver både trafikkvirksomhet og eiendomdforvaltning, bidrar til å sikre en 
reell avveining mellom trafikkhensyn og effektiv eiendomsforvaltning. Det kan 
samtidig sies at organiseringen i stor grad er i tråd med prinsippene for god 
eiendomsforvaltning i staten, jf. pkt. 3.7 ved at det skilles mellom bruker 
(Jernbaneverket) og forvalter (NSB).  
 
Oppfølging av transportpolitiske mål 
Hvor toget kan stoppe for av- og påstigning fastsettes gjennom utvikling av 
infrastrukturen og av avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Ved 
utvikling av nye stoppesteder har Jernbaneverket også ansvaret for tilrettelegging av 
eventuelle tilleggstjenester som parkeringsplasser m.v. 
 
I forhold til spørsmålet om innfartsparkering, kan staten ved Jernbaneverket også tilby 
de togreisende dette ved at nødvendig areal regulert for formålet leies og inngår i 
fellesarealene. Likeledes kan Jernbaneverket ved behov utvide fellesarealene i 
stasjonsbygningene. Dette kan for eksempel være aktuelt for gjennomføring av tiltak 
av sikkerhetsmessig art.  

9.2 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ingen endring, jf. dagens situasjon. 

10 Modell B – stasjonsområdene eies av Jernbaneverket 

10.1 Beskrivelse 
Transaksjonen 
Modell B innebærer at alle stasjonsområdene som i dag eies av NSB overføres til 
staten ved Jernbaneverket. Arealer og eventuelle bygninger som ikke lenger anses 
som nødvendige for jernbanedriften kan eventuelt beholdes av NSB. Transaksjonen 
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innebærer at Jernbaneverket også tar over forpliktelser og rettigheter knyttet til 
eiendommene, herunder forvaltningen av leiekontraktene ved den enkelte stasjonen. 
  
Samlet sett vil i utgangspunktet statens reelle verdier ikke bli endret på 
overføringstidspunktet. På lengre sikt vil det avgjørende punktet være om denne 
eiermodellen gir bedre eller dårligere verdiutvikling enn dagens modell. 
 
I og med at overføringen av stasjonsområdene skjer fra et aksjeselskap vil dette måtte 
skje som salg til markedspris. Kjøpet av stasjonsområdene vil eventuelt måtte 
finansieres over statsbudsjettet på post 49 Kjøp av fast eiendom. Ettersom det kun er 
finansielle eiendeler som bokføres i statens kapitalregnskap, vil et eventuelt kjøp av 
NSBs eiendommer kun berøre bevilgningsregnskapet i staten og ikke 
kapitalregnskapet.  
 
En eventuell gevinst av salget vil bokføres i NSB sitt regnskap, og salgssummen vil i 
sin helhet tilfalle NSB. Det er imidlertid et eget spørsmål hvorvidt NSB bør sitte med 
denne salgssummen eller om beløp eventuelt trekkes tilbake gjennom økt utbytte og / 
eller tilbakebetaling av egenkapital. Ved en eventuell nedsettelse av innbetalt 
egenkapital vil aksjeverdien i kapitalregnskapet måtte reduseres tilsvarende.  
 
Hvorvidt det må finnes budsjettmessig inndekning for kjøpet, og hvordan kjøpet i så 
tilfelle skal dekkes inn faller utenfor mandatet for denne rapporten. Videre er heller 
ikke eventuelle skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ifm salget nærmere utredet. 
 
NSBs representant i arbeidsgruppen har i denne forbindelse vist til at styret i NSB har 
påpekt at det er helt avgjørende for NSBs fremtidige forretningsmessige utvikling at 
finansiering av Jernbaneverkets eventuelle kjøp av stasjonseiendommene ikke skjer 
gjennom kapitaluttak fra NSB.   
 
Hvordan sikre tilgang på like vilkår for togoperatørene 
Modellen innebærer at Jernbaneverket blir stående som eier av alle stasjonsområdene 
og fordeler stasjonskapasitet etter bestemmelsene i fordelingsforskriften.   
 
Effektivitet i eiendomsforvaltningen 
Som en del av statsforvaltningen, vil Jernbaneverket måtte forholde seg til statens 
budsjett- og beslutningsstruktur.  
 
I modell B mister en dagens synergieffekter mellom utviklings- og forvaltningsdelen 
av NSBs eiendomsvirksomhet. For staten som helhet innebærer modellen økt 
administrasjon til eiendomsvirksomhet. NSB vil fortsatt ha en relativt stor 
eiendomsvirksomhet med behov for denne type kompetanse. Det er derfor grunn til å 
anta at Jernbaneverket (eventuelt NSB) må rekruttere kompetanse fra det åpne 
markedet. Det er viktig å kunne beholde og tiltrekke seg dyktige ledere og 
medarbeidere med den rette kompetansen for å unngå verdiforvitring. 
 
Dersom det skulle være aktuelt for Jernbaneverket å benytte arealer/bygninger som 
tingsinnskudd i ”singel purpose-selskaper” (AS, DA el.) for utvikling av 
knutepunktsstasjoner sammen med andre aktører, må dette vedtas av Stortinget.  
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Oppfølging av transportpolitiske mål 
Utviklingen av stasjonsområdene vil bli en direkte del av statens plan- og 
budsjettprosess. Gjennom arbeidet med NTP og de årlige budsjettframleggene vil 
staten legge de økonomiske premissene for utviklingen av det enkelte 
stasjonsområdet. Den respektive kommune vil fortsatt på vanlig måte være 
planmyndighet etter plan- og bygningsloven.  

10.2 Økonomiske og administrative konsekvenser 
For å sikre at salget av stasjonsområdene skjer til markedsverdi, jf. bestemmelser i 
aksjeloven og i EØS-avtalen, må det foretas en uavhengig vurdering av verdianslaget 
før salg finner sted. 
 
Gjennom arbeidet med avtalen mellom NSB og Jernbaneverket fra 2002 om salg av 
stasjonsområdene fra NSB til Jernbaneverket, fremkom det at det er en positiv 
kontantstrøm i denne virksomheten totalt sett. Det er imidlertid betydelige forskjeller 
mellom de ulike stasjonene. Oslo S inkl. Østbanehallen og DA-bygget (kontorbygg) 
står for over halvparten av verdien av virksomheten. 
 
I statsbudsjettsammenheng, utover selve transaksjonen, innebærer kjøpet av 
stasjonsområdene fra NSB at staten ved Jernbaneverket sine utgifter til drift og 
vedlikehold vil øke. Samtidig vil inntekten øke som følge av en utstrakt 
utleievirksomhet knyttet til stasjonsområdene. Selv om noen av dagens leietakere vil 
falle fra som følge av eierskapsskifte, er det grunn til å tro at andre vil komme til. 
Videre vil kapitalkostnadene som inngår i dagens leieutgifter til NSB ikke lenger bli 
synliggjort som følge av at en i statsbudsjettsammenheng følger kontantprinsippet. 
Når det gjelder midler til investeringer på stasjonsområdene vil dette måtte inngå som 
forslag i statens budsjettprosess.  
  
I og med at Jernbaneverket er en bruttobudsjetterende virksomhet vil Stortinget fatte 
separate vedtak om utgifter og inntekter til stasjonsvirksomheten. Inntektene fra 
forretningsvirksomheten ved stasjonsområdene vil kunne variere med 
markedssituasjonen. Som følge av prinsippene om bruttobudsjettering, vil ikke 
reduserte inntekter nødvendigvis gi krav om lavere utgifter. Jernbaneverket vil derfor 
kunne opprettholde en stabil virksomhet selv om inntektene ett år skulle svikte. 
Dersom inntektene blir bedre enn budsjettert vil ikke dette nødvendigvis komme 
Jernbaneverket og stasjonsdriften til gode. 
 
Ved overtakelse av NSBs stasjonsområder er det spesielt den kommersielle 
eiendomskompetansen til Jernbaneverket som må styrkes. Jernbaneverket vil fra 
første dag få ansvar for oppfølging av om lag 1000 leiekontrakter. I tillegg følger 
ulike avtaler om drift og vedlikehold av eiendommene. Videre må Jernbaneverket 
styrke sin kompetanse på eiendomsutvikling. Ved kjøp av stasjonsområder fra NSB 
vil bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om virksomhetsovertakelse trolig komme til 
anvendelse. Dette innebærer bl.a. at Jernbaneverket har plikt, men ingen rett, til å 
overta NSBs personale knyttet til den virksomheten som overtas.  
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11 Modell C – stasjonsområdene eies av et statlig eiendomsselskap 

11.1 Beskrivelse 
I dag eier staten de fleste stasjonsområdene gjennom eierskapet i NSB. I modell C 
vurderes stasjonene lagt til et statlig eiendomsselskap annet enn NSB. Staten kan 
ivareta et slikt eierskap på ulike måter: 
C1 Direkte ved sektordepartementet - Samferdselsdepartementet. 
C2 Direkte ved et annet departement. 
C3 Gjennom Jernbaneverket som underliggende etat. 
 
Modellene C1-C3 vil bli drøftet under ett. For et nytt statlig aksjeselskap legges det til 
grunn at dette skal eie den porteføljen som NSB og Jernbaneverket la til grunn for 
framforhandling av salgsavtalen mellom partene fra 2002. Denne avtalen innebar at 
NSBs stasjonsområder ble kjøpt av selskapet ”Banestasjoner”. Dette selskapet skulle 
eies 100 pst. av Jernbaneverket. Som det ble vist til innledningsvis i kap. 1.1 ble 
denne avtalen aldri gjennomført. Videre legges det til grunn at stasjoner som i dag 
eies av Jernbaneverket legges til det nye selskapet. 
 
Transaksjonen 
Som for modell B vil ikke statens reelle verdier samlet sett bli endret på 
overføringspunktet. På lengre sikt vil det avgjørende punktet være om denne 
eiermodellen gir bedre eller dårligere verdiutvikling enn dagens modell. 
 
Overføringen av stasjonsområdene til et nytt eiendomsselskap må skje ved kjøp til 
markedspris. Dette kan eventuelt skje ved at NSB skiller ut de aktuelle eiendommene 
i et eget aksjeselskap som så selges til staten. I statsbudsjettsammenheng vil verdien 
av aksjene fremkomme som bevilgning til kjøp av aksjer. En annen mulig 
transaksjonsform er at staten oppretter et nytt eiendomsselskap som kjøper 
eiendommene fra NSB. Staten vil være ansvarlig for å tilføre det nye selskapet en 
tilfredsstillende egenkapital noe som vil fremkomme i statsbudsjettsammenheng som 
tilførsel av aksjekapital.  
 
Uansett måten en gjennomfører transaksjonen på vil staten stå ansvarlig for 
aksjekapitalen i det nye eiendomsselskapet. Aksjene i det nye eiendomsselskapet vil 
bli registrert som eiendel i statens kapitalregnskap.  
 
Banestasjonerporteføljen ble i 2002 taksert til 1,9 mrd. kroner. Det er ikke gjort en 
tilsvarende verdivurdering av Jernbaneverkets stasjoner.  
 
Hvordan sikre tilgang på like vilkår for togoperatørene 
For å sikre togoperatørene tilgang til stasjonsområdene etter fordelingsforskriftens 
bestemmelser, vil Jernbaneverket som i dag måtte leie de fasilitetene på 
stasjonsområdene som strengt tatt er nødvendig for å betjene kundene, jf. kap. 4.2. At 
Jernbaneverket leier fellesarealene ved stasjonene vil også være av økonomisk 
betydning for det nye selskapet. Det nye eiendomsselskapet vil fullt ut være avhengig 
av inntekter fra driften for å kunne dekke kostnadene. 
 
Effektivitet i eiendomsforvaltningen 
Som for modell B vil en med modell C miste dagens synergieffekter mellom 
utviklings- og forvaltningsdelen av NSBs eiendomsvirksomhet. Samtidig vil NSB 
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fortsatt ha en relativ stor eiendomsvirksomhet med behov for denne type kompetanse. 
For staten som helhet innebærer dette økt administrasjon til eiendomsvirksomhet.  
 
Tilstrekkelig tilgang til risikokapital, samt at det nye selskapet klarer å tiltrekke seg 
dyktige ledere og medarbeidere med den rette kompetansen vil være helt avgjørende 
for å få til en dynamisk stasjonsutvikling. 
 
For øvrig vil eiendomsforvaltningen i denne modellen i stor grad fungere som 
eiendomsforvaltningen i dagens modell.  
 
Oppfølging av transportpolitiske mål 
I utgangspunktet vil oppfølging av transportpolitiske mål bli som ved dagens 
organisering. Det er leieavtalen mellom selskapet og Jernbaneverket som sikrer 
togoperatørene konkurransenøytral tilgang til fellesarealene.  
 
Et viktig styringsprinsipp innenfor statens eierstyring er at det fastsettes krav om 
avkastning på statens innskutte kapital som gjenspeiler risikoen for virksomheten. I 
den helhetlige utviklingen av stasjonsområdene vil et nytt eiendomsselskap, som eies 
direkte av et departement eller gjennom Jernbaneverket, ikke ha de samme 
avveiningene mellom persontogvirksomheten og eiendomsvirksomheten som NSB-
konsernet har i dag.  

11.2 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Det må foretas en nærmere utrening av konsekvensene av de ulike 
transaksjonsformene. Dette vil spesielt være viktig i forhold til NSB-konsernet slik at 
transaksjonsformen ikke påfører konsernet negative konsekvenser. Det må foretas en 
uavhengig vurdering av verdianslaget på stasjonsområdene og aksjene. Dette er bl.a. 
viktig for å sikre at overføringene skjer til en verdi som ikke er i strid med 
bestemmelsene i aksjeloven og EØS-avtalens statsstøtteregler.  
 
Når det gjelder stasjonsområdene som eies av Jernbaneverket må disse verdsettes og 
skilles ut fra staten for å inngå i åpningsbalansen til det nye selskapet. 
 
Jernbaneverket vil også i denne modellen betale selvkost for de leide arealene, men da 
til det nye eiendomsselskapet og ikke til NSB.  
 
Et nytt eiendomsselskap vil måtte opparbeide tillit/kredittverdighet i det private 
lånemarkedet for å få fremmedkapitalfinansiering. I en overgangsperiode inntil for 
eksempel kredittrating er etablert, kan det være nødvendig med statlige garantier 
eventuelt statlige lån. 

12 Modell D – delt løsning 

12.1 Beskrivelse 
Nedenfor drøftes to alternative delingsmodeller: 
 
D1 Fellesarealer seksjoneres ut og overføres til Jernbaneverket, resten forblir i 

NSB. Jernbaneverket gir togoperatørene tilgang til fellesarealene (stasjonene) 
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etter bestemmelsene i fordelingsforskriften. NSB drifter og utvikler de øvrige 
arealene på stasjonsområdene som i dag. 

 
D2 Større stasjonsområder med stort utviklingspotensial forblir i NSB eventuelt 

overføres til eget selskap. De øvrige stasjonsområdene inkl. kulturminner 
overføres til Jernbaneverket. Jernbaneverket leier fellesarealene på 
stasjonsområdene eid av NSB eventuelt andre. Jernbaneverket gir 
togoperatørene tilgang til eide eller leide stasjoner (fellesarealene) etter 
bestemmelsene i fordelingsforskriften.  

 
Modell D1:  
Transaksjonen 
Som for modell B for de delene som overføres til Jernbaneverket.  
 
Hvordan sikre tilgang på like vilkår for togoperatørene 
Jernbaneverket vil eie alle fellesarealer og tildeler togopeatørene stasjonskapasitet 
etter bestemmelsene i fordelingsforskriften. 
 
Effektivitet i eiendomsforvaltningen 
I og med at mye av fellesarealene er en integrert del av et større stasjonsområde, vil 
det være behov for betydelig samordning lokalt for å finne rasjonelle driftsmodeller 
på stasjonene. Det vil være behov for et tett samarbeid for å kunne utvikle 
stasjonsområdene på en hensiktsmessig måte. Informasjon mellom eierne vil måtte 
formaliseres gjennom sameiestyrer. Fellesarealene på stasjonsområdene vil disponeres 
av sameiestyrene. Dette vil kunne føre til mer administrasjon enn dagens løsning.  
 
Det er risiko for at knappe statsbudsjettrammer vil virke begrensende på 
Jernbaneverkets muligheter til å drive stasjonsutviklingsprosjekter som går over flere 
år. Som for modell B vil Jernbaneverkets eventuelle deltakelse i ”singel purpose-
selskaper” (AS, DA el.) for utvikling av hele stasjonsområder, måtte vedtas av 
Stortinget.  
 
Det vil i denne modellen bli nødvendig å etablere to parallelle 
eiendomsorganisasjoner slik at både NSB og Jernbaneverket kan ivareta sitt 
eieransvar. 
 
Oppfølging av transportpolitiske mål 
Den delte modellen vurderes å være sammenlignbar med dagens modell. Den 
vesenligste forskjellen er at avtalene om Jernbaneverkets disposisjon av fellesarealene 
erstattes av et formelt eierskap. En utseksjonering og overføring til Jernbaneverket vil 
ytterligere formalisere ansvarsforholdene, men vil samtidig medføre mindre grad av 
fleksibilitet for Jernbaneverket. I følge dagens avtale med NSB kan Jernbaneverket 
kreve endringer i innleid areal slik at dette til enhver tid er mest mulig tilpasset 
behovet. Jernbaneverket betaler kun for det arealet som leies. 
 
Modell D2: 
Transaksjonen 
Stasjonsområder med stort utviklingspotensial og mulighet til lønnsomhet forblir i 
NSB eventuelt legges i et eget statlig selskap. Ved overføring i eget statlig selskap blir 
transaksjonen som for modell C. Transaksjonen for de øvrige stasjonsområdene som 
legges til staten ved Jernbaneverket blir som for modell B.  
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Hvordan sikre tilgang på like vilkår for togoperatørene 
For de stasjonsområdene som legges i et eget selskap eventuelt beholdes av NSB 
Eiendom, vil det måtte inngås avtaler med Jernbaneverket om disponering av 
fellesarealene på sammen måte som i dagens modell. For de øvrige blir forholdene 
som i modell B dvs. Jernbaneverket som eier av stasjonsområdene. I begge tilfellene 
er det Jernbaneverket som vil tildele stasjonskapasitet etter bestemmelsene i 
fordelingsforskriften. 
 
Effektivitet i eiendomsforvaltningen 
Modellen krever at både NSB, eventuelt et nytt eiendomsselskap, og Jernbaneverket 
har en eiendomsorganisasjon med tanke på drift og utvikling av stasjonsområder. 
Modellen vil i tillegg kreve at Jernbaneverket opprettholder sin kjøpskompetanse (for 
fellesareal på utviklingsstasjonene).  
 
Utviklingsstasjonsselskapet vil kunne stå for utvikling av stasjonene gjennom tilgang 
på privat risikokapital, på samme måte som NSB kan i dagens modell. For disse 
stasjonenes vedkommende er dermed modellen likeverdig med dagens modell.  
 
Oppfølging av transportpolitiske mål 
For stasjonsområdene som overføres til Jernbaneverket blir oppfølgingen av 
transportpolitiske mål som for modell B. Om stasjonsområder med stort 
utviklingspotensial og mulighet til lønnsomhet forblir i NSB, blir oppfølgingen av 
transportpolitiske mål som i dagens modell (A-referansealternativet). Legges disse 
stasjonsområdene i et eget statlig selskap utenfor NSB-konsernet blir oppfølgingen 
som for modell C.  

12.2 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Modell D1: 
Denne modellen innebærer at fellesarealene på stasjonsområdet, herunder nødvendige 
rom i stasjonsbygninger frafordeles og utseksjoneres for overføring fra NSB til 
Jernbaneverket. I forkant av overføringen til Jernbaneverket må det foretas en 
uavhengig verdivurdering av eiendommene for å sikre at salget av eiendom skjer til 
markedsverdi, jf. bestemmelsene i aksjeloven og EØS-avtalens statsstøtteregler. 
 
Ved frafordeling og utseksjonering av fellesarealene på et stasjonsområde, kan dagens 
avtaler mellom NSB og Jernbaneverket benyttes som grunnlag. Det vil likevel være 
behov for en fornyet gjennomgang av hva som skal inngå i fellesarealene på det 
enkelte stasjonsområdet, jf. kap. 4.2.   
 
Jernbaneverket vil i denne modellen ha direkte eierskap til fellesarealene. Dette 
innebærer at Jernbaneverkets årlige utgifter i statsbudsjettsammenheng etter at 
arealene er overdratt til staten, blir redusert til kun drifts- og vedlikeholdsutgifter. I 
dagens modell betaler Jernbaneverket selvkostleie til NSB. Dette omfatter også 
kapitalkostnadene som følge av at NSB som selskap følger regnskapsprinsippet hvor 
investeringer aktiveres i selskapets balanse og avskrives over tid. På den annen side 
vil investeringer på stasjonsområdene måtte inngå som forslag i statens 
budsjettprosess. 
 
Seksjonering av en bygning reguleres av eierseksjonsloven. Frafordeling av 
grunnareal må skje etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. 
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Seksjonering av en bygning innebærer at grunnen som naturlig hører til eiendommen 
frafordeles etter plan- og bygningsloven som egen eiendom. Etter frafordeling av 
grunn kan eierseksjoner opprettes i en stasjonsbygning ved tinglysing av en 
seksjonsbegjæring. Seksjonsbegjæringen sendes av hjemmelshaver til kommunen 
hvor eiendommen ligger.  
 
Seksjonsbegjæringen forutsetter at det opprettes et sameie for eiendommen. 
Fastsettelse av sameiebrøken er avgjørende for fordelingen av drift- og 
vedlikeholdskostnadene på eiendommene. Sameiebrøken skal reflektere eierandel. 
Alminnelige rettsprinsipper tilsier derfor at det må være sammenheng mellom 
bruksenhetens verdi og den eierdel man har. I praksis vil en mulighet være å legge 
markedsverdi til grunn i hoveddelen og foreta en skjønnmessig justering for 
tilleggsdeler og andre forhold som tilsier ulikheter i verdien. 
 
I følge eierseksjoneringsloven er de delene av en eiendom som betjener felles behov, 
fellesarealer for sameiet. I tilfellet stasjonsbygninger, vil dette dreie seg om 
atkomstveier og parkering for eierne av stasjonsbygningen (omfanget må vurderes 
etter behov). Både NSB og Jernbaneverket vil dermed være premissgiver for dette 
fellesarealet etter en eierseksjonering. I dagens ordning går atkomstveier og 
eventuelle parkeringsplasser inn under fellesarealene som Jernbaneverket leier og er 
premissgiver for.   
 
Etter bestemmelsene i eierseksjonsloven må det opprettes et styre for å drive sameiet. 
Om Jernbaneverket skal ha eierskap til større utearealer enn det som inngår i sameies 
fellesarealer, må det i tillegg gjennomføres en ny frafordeling etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Dette kan være aktuelt for å sikre eierskap til større 
parkeringsarealer ved enkelte stasjonsområder. For å få til en helhetlig utvikling av 
det opprinnelige stasjonsområdet kan det bli behov for opprettelser av 
samarbeidsorganer bl.a. for å enes om vedlikehold, ombygginger og utvikling. 
 
Om en ikke finner det hensiktsmessig å foreta en seksjonering av stasjonsbygningen 
ut fra kompleksiteten for denne prosessen, kan det likevel gjennomføres en 
frafordeling av fellesarealer etter plan- og bygningsloven. Dette vil i tilfelle kunne 
gjelde atkomstveier og eventuelle parkeringsplasser. Ved frafordeling etter plan- og 
bygningsloven vil kommunale myndigheter kunne stille betingelser for atkomsten inn 
til den opprinnelige eiendommen. Det er grunn til å anta at det også i dette tilfellet vil 
bli krav om og behov for fordeling av ansvaret for atkomstveiene. Det er også grunn 
til å anta at den respektive kommune vil stille krav om ordning med parkering for 
virksomheten på den opprinnelige eiendommen. I et slikt tilfelle vil det i tillegg måtte 
inngås leieavtaler mellom Jernbaneverket og NSB om leie av rom i 
stasjonsbygningene der dette anses som nødvendig.   
 
Det er vanskelig å fastslå hvordan virkningen på sikt blir når det gjelder behovet for 
årlige bevilgninger over statsbudsjettet til stasjonsutvikling. Leiekostnadene bortfaller 
samtidig som Jernbaneverket må drifte, vedlikeholde og utvikle områdene selv. Under 
forutsetning av at Jernbaneverket greier å forvalte disse arealene i egen regi minst like 
godt som NSB, vil de årlige utgiftene over statsbudsjettet kunne gå ned. Dette som 
følge av at kapitalkostnadene som er inkludert i dagens leiepris ikke lenger blir 
synliggjort. Samtidig vil modell D1 kreve økt ressursinnsats fra Jernbaneverkets side 
til administrasjon av sameiet og eierinteressene knyttet til det enkelte stasjonsområde. 
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Modell D2: 
Konsekvensen vil i stor grad være lik modell B og modell C. Når det gjelder de 
stasjonsområdene som overføres fra NSB til Jernbaneverket må det påregnes økte 
utgifter over statsbudsjettet til drift og vedlikehold. Inntektene fra disse eiendommene 
vil ikke fullt ut kunne dekke opp for dette. Dette som følge av at porteføljen i modell 
D2 ikke omfatter de stasjonsområdene som kan vise til større leieinntekter.  

13 Modell E – stasjonene eies av Statsbygg 

13.1 Beskrivelse 
For nærmere beskrivelse av Statsbygg og prinsippene for styring av 
forvaltningsbedriften vises det til kap. 3.5.  
 
Transaksjonen 
Med utgangspunkt i Statsbyggs ansvarsområde, jf. kap. 3.5 skal forvaltningsbedriften 
ha ansvaret for en størst mulig del av det som er å betrakte som formålsbygg/-areal av 
statens eiendomsvirksomhet. Om en følger dette prinsippet for stasjonsområdene, 
innebærer det at Statsbygg skal ha hånd om det som strengt tatt er nødvendig for å 
drifte jernbanen. Det vises i den forbindelse til kap. 4.4 hvor en har søkt å dele 
stasjonsområdene inn i såkalte formålsbygg/-arealer og konkurransebygg/-arealer. 
Formålsbygg/-arealene vil i stor grad være sammenfallene med det som er 
fellesarealene på et stasjonsområde, jf. kap. 4.2. Tvilstilfellet er som tidligere nevnt, 
parkeringsplassene som i utgangspunktet kan betraktes som konkurranseareal.  
 
Ved valg av en modell der det som kan betraktes som formålsbygg/-arealer på NSBs 
stasjonsområder, overføres til staten ved Statsbygg er det en naturlig følge at det også 
vurderes om forvaltningsansvaret for de stasjonene som eies av staten ved 
Jernbaneverket, skal overføres til Statsbygg.  
 
Effektene på statsbudsjettet blir i stor grad som for modell B. 
 
Hvordan sikre tilgang på like vilkår for togoperatørene 
Ut fra styringssystemet som gjelder for Statsbygg, jf. kap. 3.5 vil stasjonene falle inn 
under husleieordningen hvor Jernbaneverket er leietaker.  
 
Togoperatørene vil få tildelt stasjonskapasitet fra Jernbaneverket etter bestemmelsene 
i fordelingsforskriften. 
 
Effektivitet i eiendomsforvaltningen 
Som forvaltningsbedrift kan ikke Statsbygg gå inn i økonomisk samarbeid med andre 
uten at dette er akseptert av Stortinget i hver enkelt sak. Det positive med Statsbygg 
som forvalter av stasjonene er at staten får samlet en større andel av sine 
formålsbygg/-arealer i samme eiendomsportefølje. På sektornivå vil et slikt system 
medføre flere aktører.  
 
Oppfølging av transportpolitiske mål 
Ved en organisering innenfor husleieordningen vil en leieavtale mellom Statsbygg og 
Jernbaneverket være det som regulerer drift og vedlikehold av stasjonen. Det samme 
vil gjelde for stasjonsutvikling. Større stasjonsutviklingsprosjekter vil måtte skje 
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gjennom avtale mellom Statsbygg og leietaker. For en helhetlig utvikling av 
stasjonsområdene vil dette betinge et nært samarbeid med NSB. NSB vil fortsatt ha 
ansvaret for utvikling av de driftsuavhengige delene av stasjonsområdene.  
 
Statsbygg selv vil ikke ha andre insitament for drift, vedlikehold og stasjonsutvikling 
utover det rent bedriftsøkonomiske. I Statsbyggs tilfelle vil dette ikke være knyttet til 
togdrift.  

13.2 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ved overføringer av stasjonseiendommer fra NSB til Statsbygg må det gås opp et 
skille mellom formålsbygg/-arealer og andre bygg/arealer på det enkelte 
stasjonsområde. Det vil i den sammenheng bli behov for seksjonering av bygninger. 
For nærmere om seksjoneringsproblematikken vises det til omtale under modell D1. 
 
Formålsbyggene/-arealene må verdsettes slik at transaksjonen skjer til virkelig verdi. 
Eventuelle overføringer av eiendommer fra Jernbaneverket til Statsbygg kan skje uten 
kjøp og salg og prising av eiendommen da de begge er statlige etater.  
 
NSB Eiendom vil fortsatt ha drift, vedlikehold og utviklingsansvaret for 
konkurransebyggene/-arealene på stasjonsområdene. Den største endringen er at det 
blir en ny statlig aktør å forholde seg til ved utviklingen av områdene.  
 
Jernbaneverket må inngå langtidskontrakter med Statsbygg om leie av lokaler/arealer 
til markedspris. Utvikling av områdene utover det som eventuelt kontraktfestes vil 
måtte inngå som forslag i statens budsjettprosess. Samtidig må Jernbaneverket 
opprettholde en nær kontakt til togselskapene for å sikre satsing i tråd med det 
trafikale behovet.  
 
En ordning der Statsbygg eier formålsbyggene/-arealene på stasjonene innbærer 
utfordringer når det gjelder koordinering, ikke bare mellom enhetene innen sektoren, 
men også mellom sektorer. Dette gjelder ikke bare på etats-/selskapsplan, men også 
mellom Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
Spesielt vil dette gjelde for utviklingen av områdene og framlegg av forslag om 
investeringer i statsbudsjettsammenheng. Ved utvikling av nye kollektivknutepunkt 
vil også de fylkeskommunale og kommunale samferdselsmyndighetene være viktige 
samarbeidsparter for Statsbygg. 

14  Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling 

14.1 Arbeidsgruppens vurderinger av alternative modeller  
Det vises til kap. 7 om arbeidsgruppens valg av kriterier for vurdering av de ulike 
modellene. 

14.1.1 Hvordan sikre tilgang på like vilkår for togoperatørene  
Arbeidsgruppen vurderer konkurransenøytralitet som et av hovedkriteriene for valg av 
modell for eierskapet til stasjonene. En modell vurderes som uaktuell dersom den ikke 
sikrer lik tilgang for alle togoperatører.  
 
Alle modellene som er beskrevet i denne rapporten betinger at Jernbaneverket eier 
eller leier det arealet på stasjonsområdene som anses nødvendig for å drive 
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persontrafikk. Det vil derfor for alle modellene være Jernbaneverket som iht. 
fordelingsforskriften gir togoperatørene tilgang til stasjonsfasilitetene. Jernbaneverket 
skal tilby stasjonsfasiliteter i den grad det rår over dem.  
 
I modell B og til dels i modell D2 vil Jernbaneverket råde over hele stasjonsområder, 
inkl. kontor- og næringsarealer. Dette innebærer imidlertid ikke at togoperatørene i 
disse modellene skal ha større tilgang på stasjonsfasiliteter enn i de øvrige modellene. 
I fordelingsforskriften heter det at tjenester som tildeles skal ytes uten 
forskjellsbehandling og søknader kan bare avvises dersom det foreligger 
gjennomførbare alternativer på markedsvilkår. Dette innebærer at så lenge det som 
leies av arealer på et stasjonsområde er sammenfallende med det som er å betrakte 
som formålsbygg/-areal, vil det øvrige arealet være å betrakte som konkurransebygg/- 
areal. Dette er arealer som uavhengig av modell skal tilbys aktuelle kunder til 
markedsvilkår. 
 
Oppsummering: 
Etter arbeidsgruppens vurdering tilfredsstiller alle modellene behovet for 
konkurransenøytral tilgang til stasjonene. Uansett modell må operatørene søke 
Jernbaneverket om tilgang til selve stasjonen (fellesarealene). I modellene B og D1 vil 
Jernbaneverket eie arealene som tilbys togoperatørene, mens det i modell D2 vil være 
et delt regime der noe leies og noe eies. I de andre modellene leier Jernbaneverket de 
arealene som tilbys togoperatørene. 
 

14.1.2 Effektivitet i eiendomsforvaltningen 
Arbeidsgruppen ser det som svært viktig at anbefalt modell sikrer en kostnadseffektiv 
forvaltning av eiendommene og at hensynet til best mulig avkastning på de 
kommersielle arealene på stasjonene blir ivaretatt.  
 
En fordel ved dagens organisering er at NSB har rammebetingelser som muliggjør en 
effektiv og forretningsmessig styring av eiendomsvirksomheten. NSB har nødvendig 
finansiell styrke og kompetanse til å håndtere eiendomsporteføljen. Konsernet har 
tilgang på fleksible låneavtaler som muliggjør optimal framdrift i gjennomføringen av 
nyinvesteringer. Det er også betydelige synergieffekter å hente som følge av at ROM 
Eiendom AS og NSB Eiendom AS ligger i samme konsern. Dette gjelder særlig i 
utnyttelsen av eiendomskompetansen. Oppfølgingen av det privatrettslige avtaleverket 
mellom Jernbaneverket og NSB krever imidlertid ressurser fra begge parter.  
 
En fordel ved modell B hvor alle stasjonsområdene overføres til Jernbaneverket, er at 
dette kan bidra til å videreutvikle og profesjonalisere Jernbaneverkets 
eiendomskompetanse. På samme tid vil dette kunne bli ressurskrevende for 
jernbanesektoren som helhet ved at både NSB og Jernbaneverket må bygge opp hver 
sin eiendomsvirksomhet. NSB har i dag et betydelig engasjement innen 
eiendomsutvikling. Ved at selskapet benytter disse ressursene både på 
stasjonsområdene og øvrige eiendommer sikrer dette, i tillegg til kostnads- og 
kompetansesynergier, et sett av oppgaver som har tiltrukket seg et godt fagmiljø. Ved 
en eventuell virksomhetsoverdragelse har de ansatte rett, men ikke plikt til å bli med 
over til Jernbaneverket. Om de ansatte velger å bli i NSB for å arbeide med 
konsernets øvrige eiendomsspørsmål kan det være fare for at den spesifikk 
kompetanse på stasjonsutvikling som i dag ligger i NSB, kan gå tapt.  
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Jernbaneverket må forholde seg til årlige statsbudsjett. Dette kan skape en lite 
fleksibel saksbehandling i utviklingsprosjekter. Det vil være risiko for at 
forretningsmuligheter ikke kan utnyttes på grunn av manglende frihetsgrader og at 
nødvendige beslutninger ikke kan treffes raskt nok. En effektiv og lønnsom 
utleievirksomhet betinger bl.a. at organisasjonen kan foreta investeringer på et 
optimalt tidspunkt. Med de begrensede fullmakter Jernbaneverket har i dag vil etaten 
måtte legge fram for Stortinget i alle fall en oversikt over omfanget av virksomheten 
og de budsjettmessige konsekvensene dette vil ha. Stortinget må fastsette omfanget av 
virksomheten og eventuelt vedta nødvendige fullmakter for at stasjonsområdene kan 
forvaltes mest mulig kostnadseffektivt.  
 
Som en del av statsforvaltningen vil Jernbaneverkets muligheter til å reise 
risikokapital være begrenset. Eventuell deltakelse i ”singel purpose-selskaper” 
betinger godkjenning/fullmakt fra Stortinget. I tillegg til tidsaspektet i 
beslutningsprosessen, kan det skape problemer at det kan være forretningsmessige 
forhold som ikke egner seg for behandling underlagt stor grad av offentlighet. Dette 
kan gjøre det mindre attraktivt for andre selskaper å satse på denne typen prosjekter.  
 
Jernbaneverkets kjernevirksomhet er forvaltning av jernbaneinfrastrukturen. Utvidelse 
av ansvarsområdet kan etter arbeidsgruppens vurdering fjerne fokus fra 
kjernevirksomheten.  
 
Som ved modell B, vil en ved modell C oppnå en ens organisering av 
stasjonsområdene. Styrken til modell C i forhold til modell B er at den gir gode 
muligheter for å tiltrekke seg rett kompetanse. Modellen gir etter arbeidsgruppens 
vurdering fleksibilitet og dynamikk i forvaltningen av eiendomsporteføljen. NSB må 
fortsatt opprettholde en eiendomskompetanse som tilfredsstiller behovet for utvikling 
av annen type eiendom. Modell C kan derfor innebære at statens 
eiendomskompetanse må dubleres i forhold til dagens modell. Dagens 
stordriftsfordeler kan gå tapt. Det samme gjelder den kompetanse som er opparbeidet 
på stasjonsutvikling dersom personene som sitter med denne i dag velger å slutte i 
sektoren.  
 
Modell D1 hvor Jernbaneverket eier fellesarealene på stasjonsområdene vil i likhet 
med modell B bidra til en oppbygging og profesjonalisering av Jernbaneverkets 
eiendomskompetanse. I tillegg reduseres risikoen for eventuelle tvilspørsmål i forhold 
til dagens privatrettslige avtale om leie av fellesarealene. På den annen side vil den 
delte modellen kunne føre til dublering av kapasitet og kompetanse ved at både 
Jernbaneverket og NSB vil måtte ha eiendomsenheter. Det er risiko for at dagens 
stordriftsfordeler går tapt. I tillegg vil Jernbaneverket ha mindre grad av fleksibilitet 
til å foreta endringer på stasjonsområdet slik dagens avtale åpner for. Dette kan gå på 
bekostning av behovet for samordning og rasjonell drift. Statsbudsjettprosessen kan 
vanskeliggjøre en fleksibel og rask saksbehandling i utviklingsprosjekter. Det kan 
også stilles spørsmål ved om Jernbaneverket, som en del av statsforvaltningen, er i 
stand til å fatte beslutninger raskt nok og skaffe nødvendig finansiering til 
stasjonsutvikling.  
 
Modell D2 hvor Jernbaneverket eier de mindre stasjonsområdene og de større 
stasjonsområdene (stasjoner med utviklingspotensial) eies av et eget selskap, vil kreve 
to parallelle eiendomsorganisasjoner. Samtidig vil Jernbaneverket måtte opprettholde 
kjøpskompetanse for fellesarealene på de større stasjonsområdene (stasjoner med 
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utviklingspotensial). Etter arbeidsgruppens vurderinger er dette den mest ineffektive 
modellen da Jernbaneverket både må opprettholde kompetanse som leietaker samtidig 
som det må bygges opp ny eiendomskompetanse for forvalter av en relativ stor 
portefølje av stasjonsområder.   
 
Modell E hvor Statsbygg som forvaltningsbedrift eier fellesarealene vil kunne føre til 
økt samordning av statens formålsbygg/-areal på tvers av sektorene. Modellen vil 
imidlertid kunne føre til en mindre selvstendighet i den løpende driften og tyngre 
beslutningsprosesser som følge av at man må forholde seg til den ordinære 
budsjettprosessen i staten både når det gjelder drift/vedlikehold (Jernbaneverket og 
Samferdselsdepartementet) og investeringer (forslag til bevilgning over statsbudsjettet 
til Fornyings- og administrasjonsdepartementet for tildeling til Statsbygg). Modellen 
vil også kreve tre parallelle eiendomsorganisasjoner. Sett under ett gir dette 
ineffektivitet i forvaltningen av eiendommene.  
 
Oppsummering: 
Etter arbeidsgruppens vurdering gir modell A og modell C den mest kostnadseffektive 
forvaltningen av stasjonsområdene. Spesielt gjelder dette i forhold til 
rammebetingelsene som følger av aksjeselskapsformen. Aksjeselskapsformen sikrer 
muligheten for raske beslutninger og optimal fremdrift av prosjektene. Dette anses 
som nødvendig for å drive og utvikle stasjonsområdene på en mest mulig 
kostnadseffektiv måte.  
 
14.1.3 Kundenærhet 
Beslutningstakerens nærhet til og forståelse av de togreisendes behov har 
arbeidsgruppen vurdert som viktig for utviklingen av hensiktsmessige tilbud på 
stasjonene.  
 
En styrke ved dagens organisering er at organisastorisk nærhet mellom NSB Eiendom 
og trafikkselskapet NSB AS gir insentiver som bidrar til balanserte avveiinger mellom 
kollektivkundenes behov og utviklingsmulighetene i eiendomsvirksomheten. 
Trafikkselskapet NSB får innspill til forbedringer av stasjonsområdene gjennom sin 
direkte kontakt med de reisende, spesielt er dette viktig for områdene som ikke 
omfattes av Jernbaneverkets fellesarealer. I tillegg gir dagens modell en betydelig 
fordel ved at NSB i arbeidet med utvikling av stasjonsområdene har en kommersiell 
egeninteresse i å sikre persontrafikkgrunnlaget gjennom fornøyde kunder.  
 
Jernbaneverket er som leietaker av fellesarealene også premissgiver for utviklingen av 
disse. Ved ønske om endringer på områdene må togoperatørene, inkl. NSB spille dette 
inn overfor Jernbaneverket som tar den endelige beslutningen. Dagens avtale mellom 
Jernbaneverket og NSB er likevel slik at NSB på eget iniativ kan foreta utbedringer ut 
fra hensynet til kundene. Utbedringene må imidlertid godkjennes av Jernbaneverket 
og NSB må selv dekke kostnadene. 
 
Modell B, hvor alle stasjonsområdene overføres til Jernbaneverket, vil synliggjøre 
etatens ansvar mer direkte enn i dag. Kritikk fra de reisende i forhold til manglende 
standard på stasjonsområdene, eventuelt ønske om nye tilbud, vil fra togoperatørene 
side bli videreformidlet til Jernbaneverket. Jernbaneverket som forvaltningsorgan vil 
imidlertid ikke ha et økonomisk insitament til å foreta raske utbedringer av 
stasjonsområdene. Etaten vil ikke merke kundenes misnøye i form av svekkede 
økonomiske resultater slik en togoperatør vil. 
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Etter arbeidsgruppens vurdering vil modell C, hvor alle stasjonsområdene samles i et 
eget statlig selskap direkte underlagt et departementet eller via Jernbaneverket, skape 
større avstand mellom trafikkutøver og en rekke forhold som er viktige for togkunden. 
Det nye eiendomsselskapet som eies direkte av et departement eller gjennom 
Jernbaneverket vil ikke ha de samme avveiningene mellom persontogvirksomheten og 
eiendomsvirksomheten som NSB-konsernet. Dette kan innebære større avstand 
mellom togkundene og eiendomsforvalter/-utvikler. Økt avstand mellom 
stasjonsforvalter og de togreisende kan eventuelt kompenseres gjennom en form for 
"brukerråd" el. lignende der operatørene har betydelig innflytelse over 
forvaltningen/driften og ikke minst utviklingen av stasjonsområdene. Dersom man 
ikke får til en slik tilbakekopling til persontogkundenes behov, kan det være risiko for 
at eierskapet vil føre til en svekkelse av den transportpolitiske måloppnåelsen, jf. 
erfaringene fra tilsvarende organisering i Sverige, jf. kap. 6.  
 
Som modell B vil modell D1, hvor Jernbaneverket eier alle stasjonene/fellesarealene, 
ha et tydelig samsvar mellom eierskap og ansvar for tilbudet på stasjonsområdene. 
For togoperatørene kan misnøye hos kundene i sin ytterste konsekvens bety at 
kundene velger bort toget til fordel for andre transportmidler. Jernbaneverket som 
forvaltningsorgan vil imidlertid ikke ha økonomisk insitament til å reagere raskt på 
slike signaler fra de reisende.  
 
Konsekvensene av modell D2 hvor Jernbaneverket eier de mindre stasjonsområdene, 
mens de større stasjonsområdene med utviklingspotensial eies av et eget selskap vil 
bli dels som modell B og dels som modell C (eventuelt som dagens modell om NSB 
fortsatt skal eie stasjonsområdene med utviklingspotensiale). 
 
Modell E hvor Statsbygg eier fellesarealene på stasjonsområdene for utleie til 
Jernbaneverket, vil etter arbeidsgruppens vurderinger gi større avstand mellom 
eiendomsforvalter og kundene enn i dag. Statsbygg har ingen insitamenter til å ivareta 
persontrafikkhensynene. 
 
Oppsummering: 
Etter arbeidsgruppens vurdering er det dagens organisering som på best måte ivaretar 
nærheten til togkundene. En modell der eier av stasjonsområdet og persontogselskap 
er i samme konsern antas å bidra til at eiendomsutviklingen og utviklingen i 
togtrafikken blir sett i sammenheng. I modell D1 der Jernbaneverkets eierskap 
begrenses til det som strengt tatt er nødvendig for å drive persontogvirksomhet, vil 
NSB fortsatt ha den tyngste og viktigste rollen i forhold til utviklingen av 
stasjonsområdene. Etter arbeidsgruppens vurdering er dette derfor den modellen som 
kommer nærmest dagens løsning i forhold til kundenærhet. For de andre modellene 
vil kundenærheten bli svekket.  
 

14.1.4 Oppfølging av transportpolitiske mål 
Dagens modell hvor forvaltningen av stasjonsområdene er i et konsern som også 
driver persontrafikk på hele det nasjonale jernbanenettet, sikrer reelle avveininger 
mellom trafikkhensyn og effektiv eiendomsforvaltning. Samtidig vil togdrifen være 
en pådriver for raske beslutninger for utbedringer av stasjonsområdene i takt med de 
reisendes ønsker. Konsernet NSB har ut fra dette et økonomisk insitament til å finne 
gode samferdselsløsninger, herunder samspill med andre transportformer.  
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Dagens avtaleverk sikrer Jernbaneverket fleksibilitet i forhold til arealbruken på 
stasjonsområdene. Jernbaneverket betaler kun leie på det arealet som til enhver tid 
anses som nødvendig for togdriften. Jernbaneverket setter premissene for det arealet 
som leies. Gjennom leieavtalene kan Jernbaneverket sikre også samferdselspolitiske 
hensyn som går på tvers av det som anses som bedriftsøkonomisk lønnsomt. Et 
eksempel kan være at staten ved Jernbaneverket leier arealer til parkering som stilles 
til fri disponering for de som reiser kollektivt.  
 
Dagens modell vanskeliggjør en direkte politisk styring av utviklingen av 
stasjonsområdene i de tilfellene markedsløsningene ikke gir ønsket resultat. Bruk av 
eksisterende stasjonsområder til utvikling av generelle persontrafikknutepunkt, samt 
by- og tettstedsutvikling med statlige midler må skje via Jernbaneverkets 
privatrettslige avtale med NSB. NSB som togselskap har imidlertid egeninteresse av 
et samspill med andre transportformer og utvikling av persontrafikknutepunkter. 
Konsernet vil som eiendomsbesitter også ha egeninteresse i god by- og 
tettstedsutvikling. Effektivisering av driften for å frigjøre areal til andre typer 
virksomhet vil som oftest gi økonomisk gevinst for NSB.  
 
NSB-konsernets interesse for stasjonsutvikling kan avta om selskapet mister 
transportoppdrag ved en stasjon. I et slikt tilfelle kan konsernets insitament for 
kommersiell utvikling av stasjonsområdet gå på bekostning av knutepunktsutvikling. 
NSB avviser imidlertid denne påstanden. Det vises i den forbindelse bl.a. til det 
omfattende planarbeidet som ble lagt ned ved Gjøvik stasjon. Arbeidet ble påbegynt 
etter at det var kjent at trafikken på banen skulle ut på anbud, men før det var kjent at 
NSB Anbud vant transportoppgaven.  
 
Modell B, der Jernbaneverket eier alle stasjonsområder, vil kunne gi muligheten for 
en mer direkte politisk styring av stasjonsutvikingen enn ved dagens modell. 
Forvaltningen av stasjonsområdene vil i dette tilfelle inngå som en del av 
statsbudsjettprosessen. Det vil også være naturlig at utviklingen av stasjonsområdene 
inngår som en del av arbeidet med NTP. 
 
Svakheten med modell B er at en mister den kommersielle avveiingen mellom drift av 
persontog og eiendomsutvikling. Modellen vil også sette begrensinger for graden av 
ekstern deltakelse i og finansiering av eiendomsutviklingen. Arbeidsgruppen er også 
usikker på om statens bestemmelser for avhending er tilfredsstillende for å kunne 
hente ut størst mulig gevinst. I statsbudsjettsammenheng vil avhending ofte være 
knyttet til finansieringsbehov. Dette vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med 
det som vil være mest lønnsomt på lang sikt. Arbeidsgruppen ser også at når 
stasjonsområdene eies direkte av staten ved Jernbaneverket er det en viss fare for at 
det kan bli økt politisk press fra kommuner og fylkeskommuner om tilgang til 
stasjonsområdene vederlagsfritt. 
 
Oppfølgingen av transportpolitiske mål i modell D1, der Jernbaneverket eier 
fellesarealene på stasjonsområdene, er i stor grad de samme som for modell B. 
Imidlertid vil fleksibilitet i forhold til dagens modell fall bort. Jernbaneverket kan i 
dag iht. avtalene med NSB kreve utvidelse/reduksjon av fellesarealene ved spesielle 
behov. Med modell D1 vil staten derfor ta noe større direkte risiko i forhold til 
arealbehovet ved stasjonene (mindre fleksibilitet). Samtidig står staten ved 
Jernbaneverket friere til å gjennomføre ønskede mål uten å gå veien om den 
privatrettslige leieavtalen med NSB. NSB vil i denne modellen fortsatt ha hånd om 
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utviklingsarealene på stasjonsområdene. Det vil bli en tyngre prosess for å få til en 
helhetlig utvikling av hele stasjonsområdet da Jernbaneverket som forvaltningsorgan 
ikke kan delta i selskapsdannelser med andre uten godkjennelse fra Stortinget i hvert 
enkelt tilfelle. 
 
Den samferdselspolitiske styring ved modell C, hvor alle stasjonsområdene samles i et 
eget selskap eid direkte av et departementet eller Jernbaneverket, vil bli omtrent som i 
dag. Imidlertid vil ikke det nye eiendomsselskapet ha egne insitamenter til avveiing 
mellom persontrafikk og eiendomsutvikling i utviklingen av de driftsuavhengige 
eiendommene. For en eier som ikke har egne interesser i transportsektoren kan mål 
om lønnsom avkastning på eiendomsområdet gå på bekostning av tiltak for å oppnå 
de transportpolitiske målene. Det vil kreve sterk eiermessig styring for å sikre at 
transportformålene blir ivaretatt i denne modellen. 
 
I modell D2, hvor Jernbaneverket eier de mindre stasjonsområdene, mens de større 
stasjonsområdene med utviklingspotensial eies av et eget selskap, vil staten ved 
Jernbaneverket få et direkte ansvar for forvaltningen av de marginale 
stasjonsområdene. Ivaretakelsen av de transportpolitiske hensynene blir som for 
modell B. Om eierskapet til de større stasjonsområdene fortsatt ivaretas gjennom 
NSB-konsernet vil ivaretakelsen av transportpolitiske hensyn bli som i dag. Med en 
annen eier blir dette tilsvarende som for modell C. Den største svakheten ved denne 
modellen er at utvikling av stasjonsområdene som helhet kan bli svekket ved at 
fortjenesten fra utviklingen av de større stasjonsområdene har gått til en annen enn 
den som eier de små stasjonsområdene. 
 
Erfaringen fra Sverige med en deling av eiendommene mellom Banverket og 
Jernhusen har gjort at samordning i jernbanesektoren har blitt vanskeligere og at 
utviklingen av transportsystemet som helhet har blitt svekket ved at fortjenesten av 
utviklingseiendommene har gått ut av sektoren.  
 
I modell E, der Statsbygg eier fellesarealene på stasjonsområdet, vil de 
transportpolitiske hensynene primært bli regulert gjennom en leieavtale mellom 
Statsbygg og Jernbaneverket. Statsbygg vil ikke ha andre insitamenter for å drifte, 
vedlikeholde og utvikle stasjonene enn det rent bedriftsøkonomiske. Som for modell 
D1 vil staten ved Jernbaneverket i stor grad miste den fleksibiliteten som ligger i det 
nåværende avtaleverket. Modellen vil være en utfordring når det gjelder koordinering, 
ikke bare mellom Jernbaneverket, togselskaper og Statsbygg, men også mellom ulike 
sektorer og mellom ulike statlige forvaltningsnivåer. 
 
Oppsummering: 
Ved vurdering av hvilken modell som ivaretar de transportpolitiske hensyn best, må 
det legges vekt på at utvikling av stasjonsområdene skal skje i tråd med målene for 
transportpolitikken. For øvrig har arbeidsgruppen lagt vekt på at eiendommer og 
arealer som ikke har noen transportpolitisk verdi, avhendes på en måte som gir størst 
mulig avkastning for samfunnet. Etter arbeidsgruppens vurdering har NSB en godt 
utviklet eiendomsvirksomhet og ivaretar forvaltningen av stasjonsområdene med 
tanke på utvikling på en tilfredsstillende måte. Selskapet har etablert hensiktsmessige 
relasjoner til kommuner, fylkeskommuner og andre interessenter som er/kan være 
viktige deltakere i utvikling av stasjonsområdene. Ut fra samferdselspolitiske hensyn 
kan en ikke se at det er andre modeller som kan gi et bedre resultat i så måte. 
Samtidig ser arbeidsgruppen at det kan være noen fordeler ved at fellesarealene er 
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underlagt direkte politisk styring slik at drift, vedlikehold og utvikling av arealene blir 
en direkte del av statsbudsjettet. En vil på den måten kunne foreta direkte styring av 
bruken av områdene. Dette vil kunne være ønskelig om de transportpolitiske mål 
skulle avvike fra markedets ønsker. 
 

14.1.5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Arbeidsgruppen kan ikke se at prisen på eiendommene inkl. offentlige avgifter vil ha 
større betydning for staten som helhet. Den reelle verdien blir den samme på 
overdragelsestidspunktet. Verdiutviklingen over tid kan imidlertid variere med de 
ulike modellene. I den videre vurderingen vil arbeidgruppen se bort fra 
eiendommenes pris, skatter og avgifter. I stedet vil det legges vekt på administrative 
kostnader ved transaksjonen og framtidige driftskostnader.  
 
Dersom en velger en modell der eiendomspoerteføljen overføres fra NSB til en annen 
eier, må det foretas en ekstern verdivurdering av porteføljen for å sikre at salget av 
stasjonsområdene skjer til markedsverdi, jf. bestemmelsene i aksjeloven og i EØS-
avtalens statsstøtteregler.  
 
I den daglige driften medfører dagens organisering (modell A - referansealternativet), 
administrative kostnader for staten ved Jernbaneverket til oppfølging av avtaleverket, 
herunder regnskapsmessig oppfølging. Ved avtale om utbedring av stasjonen må 
Jernbaneverket sikre avklaring mot statsbudsjettet i forhold til eventuelt økte 
kapitalkostnader som skal inngå i leieprisen. Ved videreføring av dagens organisering 
vil det ikke påløpe ytterligere transaksjonskostnader.  
 
For alle modellene vil det gjelde at det må foretas en ny gjennomgang for hvert 
stasjonsområde i forhold til hva som skal overføres. Spesielt vil dette være arbeids- og 
tidskrevende for modellene D1 og E der deler av det enkelte stasjonsområde skilles ut 
og hvor eierseksjonsloven vil komme til anvendelse. Ved gjennomføring av modell 
D1 har en med utgangspunkt i dagens leieavtaler kalkulert med at det må foretas 
eierseksjonering av om lag 250 stasjonsbygg.  
 
Arbeidet med avklaringer rundt grensesnitt og etablering av leieavtalene mellom 
Jernbaneverket og NSB etter delingen i 1996 tok 4 år. Selv om en i stor grad vil kunne 
bygge på dette arbeidet, har NSB Eiendom anslått at med 2-3 årsverk avsatt i både 
NSB og Jernbaneverket vil arbeidet inkl. seksjonering ta 3-4 år.  
 
Alternativet er at en ikke foretar en seksjonering av stasjonsbygningene, men kun 
frafordeler utearealer etter plan- og bygningsloven. Dette vil forenkle prosessen noe. 
Om Jernbaneverket fortsatt skal ha tilgang til venterom m.m. i den gamle 
stasjonsbygningen må dette eventuelt leies som i dag. Arbeidet med denne typen 
leieavtaler vil da komme i tillegg til arbeidet med frafordeling av eiendom.   
 
For både modell B og D1 gjelder i all hovedsak at utgiftene for leie til NSB faller 
vekk. For modell B vil en få økte utgifter over statsbudsjettet til drift, vedlikehold og 
investeringer. Samtidig medfører modellen økte inntekter over statsbudsjettet, men 
også økt risiko i forhold til budsjettbalansen. Staten ved Jernbaneverket overtar 
sammen med stasjonsområdene en stor portefølje med leiekontrakter som må 
forvaltes. Når det gjelder modell D1 er det ventet at utgifter over statsbudsjettet til 
drift og vedlikehold vil gå ned som følge av at kapitalkostnadene som inngår i dagens 
leiepris ikke lenger blir synliggjort i kontantregnskapet, men i et periodisert regnskap. 
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Imidlertid må eventuelle investeringer ved stasjonene fremmes som forslag til 
bevilgning overfor Stortinget. For både modell B og D1 gjelder at Jernbaneverket vil 
ha behov for økte og endrede ressurser til forvaltning og drift av eiendomsporteføljen.  
 
For modell C der alle stasjonsområdene samles i et eget selskap under Jernbaneverket, 
direkte under Samferdselsdepartementet eller andre, vil det i den daglige driften ikke 
bli større endringer fra dagens situasjon. Jernbaneverket som forvaltningsorgan vil 
fortsatt leie fellesarealene og utgiftene vil bli dekket over statsbudsjettet. Hvorvidt 
leieprisen blir endret vil bl.a. avhenge av hvilket avkastningskrav som settes til det 
nye selskapet. Det må påregnes en del ressurser til den grenseoppgangen som må gås 
opp ved hvert stasjonsområde i forhold til NSB Eiendom, samt at det må inngås nye 
avtaler mellom Jernbaneverket og det nye eiendomsselskapet om leie av fellesarealer. 
Det må videre påregnes at et nytt eiendomsselskap må opparbeide seg 
kredittverdighet i det private lånemarkedet. I en overgangsperiode kan det derfor bli 
nødvendig med statlige garantier og/eller statlige lån. 
 
Når det gjelder modell D2 hvor de mindre stasjonsområdene legges til Jernbaneverket 
og de større stasjonsområdene med utviklingspotensial legges i et eget selskap under 
NSB eller direkte under Samferdselsdepartementet, vil det påløpe 
transaksjonskostnader både som for modell B og eventuelt C.  
 
Når det gjelder modell E, vil Statsbygg eie fellesarealene på stasjonsområdene. Som 
det ble vist til ovenfor, er det grunn til å anta at eierseksjonsloven vil komme til 
anvendelse ved grenseoppgangen på en del stasjoner. Det er grunn til å anta at 
arbeidet blir like omfattende som for modell D1. Jernbaneverket vil fortsatt leie 
stasjonene (fellesarealene) og utgiftene vil bli dekket over statsbudsjettet. Det må også 
påregnes en del ressurser til utarbeidelsen av leieavtalene mellom Jernbaneverket og 
Statsbygg.  
 
Oppsummering: 
Alle endringer utover dagens modell vil gi transaksjonskostnader. 
 
Etter arbeidsgruppens vurdering er modellene D1 og E de mest ressurskrevende i 
forhold til selve transaksjonen. Dette er spesielt knyttet til arbeidet med seksjonering 
og/eller frafordeling, herunder opprettelsen av sameie-/samordningsløsninger i 
tilknytning til det enkelte stasjonsområdet. I tillegg vil det for modell E være behov 
for utarbeidelse av leieavtaler mellom Jernbaneverket og Statsbygg. Det kan også 
være behov for utarbeidelse nye avtaler om leie av lokaler mellom Jernbaneverket og 
NSB i modell D1 om en velger en løsning hvor seksjonering av stasjonsbygningene 
ikke inngår.  
 

14.1.6  Security 
Med security menes tiltak mot overlagte ondsinnede handlinger. I mangel på et presist 
norsk ord i forhold denne typen hendelser, har arbeidsgruppen valgt å benytte det 
engelske ordet security.  
 
Security er et meget sentralt spørsmål for aktørene i samferdselssektoren, jf. 
terrorhandlinger internasjonalt.  
 
Det kan være flere aktører som er til stede på stasjoner og terminaler; Jernbaneverket, 
trafikkutøverne, stasjons/terminaleiere, vekterselskaper, andre kollektivselskaper/ 
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drosjer, speditører/ godskunder og næringsdrivende. Det er derfor behov for 
koordinering ift. securityspørsmål.  
 
I St.prp. 1 (2005-2006) Samferdselsdepartementet legges det opp til at Jernbaneverket 
har systemansvar for samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til jernbaneinfrastruktur 
i Norge, inkl. koordinering mot trafikkutøverne: 

"Jernbaneverket har et systemansvar for samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til 
jernbaneinfrastruktur i Norge, og koordinerer arbeidet mot trafikkutøvere. Jernbaneverkets 
arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap er nært knyttet opp til, og henger sammen 
med det øvrige arbeidet med sikkerhet på jernbane. For Jernbaneverket er det nødvendig å 
se safety (trygghet mot ulykker og utilsiktede hendelser) og security (trygghet mot 
overlagte handlinger) i sammenheng. Jernbaneverkets beredskapsplaner integrerer derfor i 
størst mulig grad både safety- og security-relatert beredskap. 
 
Beredskapen innen Jernbanevirksomhet i Norge består av et samspill mellom 
Jernbaneverket og de 11 trafikkutøvere som i dag trafikkerer det norske jernbanenettet. 
Hovedutfordringene for Jernbaneverket og togselskapene i 2006 vil være å videreutvikle 
beredskapsplaner for infrastruktur, trafikkstyring og trafikkvirksomhet i tråd med 
endringene som inntreffer i trusselbildet mot jernbanevirksomhet i Norge." 

 
Både Flytoget, CargoNet og NSB inngår i planverket/organisasjonen med deltakelse 
både i lokale og i sentralt beredskapsutvalg. Forsvarsdepartementet fattet for øvrig i 
brev av 7. februar 2005 vedtak om at NSB er omfattet av sikkerhetsloven med 
forskrifter.  
 
Hver enkelt trafikkutøver har i tillegg et selvstendig ansvar for egen virksomhet når 
det gjelder sikkerhet og security. 
 
I tillegg til at NSB er underlagt sikkerhetsloven, følger det av de privatrettslige 
avtalene mellom NSB og Jernbaneverket at Jernbaneverket fastsetter premisser for 
bruken av offentlig grunn og offentlige rom. Dette sikrer at Jernbaneverket kan 
ivareta sitt systemansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i dagens modell og i de 
andre alternative modellene der NSB står som eier av stasjonen. Modellen med 
Jernbaneverket som stasjonseier vil også sikre at Jernbaneverket kan ivareta sitt 
ansvar.  
 
Oppsummering: 
I modellene der eierskapet til stasjonene legges til andre enn NSB-konsernet eller 
Jernbaneverket må avtalene med Jernbaneverket om disponering av fellesarealene 
utformes med dette for øyet. Eier må da ha den nødvendige organisasjon og samtidig 
frihet i avtalen til å foreta de disposisjoner som er nødvendige for å ivareta sikkerhet 
og security. Dette anses derfor ikke som et hinder for endret eierskap til stasjonene. 
 

14.1.6  Universell utforming 
Hensynet til likeverd og at alle skal ha like muligheter til samfunnsdeltakelse 
uavhengig av funksjonsevne tillegges stor vekt i det norske samfunnet.   

Det ble ved kgl. resolusjon av 22. november 2002 nedsatt et utvalg for å utrede 
styrking av det rettslige vernet mot diskriminering av funksjonshemmede. Utvalget la 
fram sine forslag i NOU 2005:8; 18. mai 2005. Blant forslagene er en ny lov; "Lov 
om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne". Lovforslaget 
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ble sendt ut på høring høsten 2005. I lovforslagets § 9 Plikt til generell tilrettelegging 
(universell utforming), heter det: 

”Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming 
innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. 

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 

Offentlig virksomhet og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre 
universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en 
uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller 
tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på de 
nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, tilretteleggingens 
effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige 
funksjon er av offentlig art, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. 

Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering 
dersom en person med nedsatt funksjonsevne rammes av den mangelfulle tilretteleggingen. 

Det regnes ikke som diskriminering etter fjerde ledd dersom virksomheten oppfyller 
nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet i plikten til universell utforming.” 

 
Uavhengig av hvem som eier stasjonene, vil stasjonene i sin natur være rettet mot 
allmennheten.  I lovforslagets § 9 likestilles offentlig virksomhet med privat 
virksomhet som er rettet mot allmennheten mht. plikten til å arbeide aktivt og 
målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. 
 
Dersom lovforslaget blir vedtatt i nåværende form, vil altså universell utforming bli 
ivaretatt gjennom lovregulering uavhengig av eierskapet til stasjonene. 
 
Oppsummering: 
Under forutsetning av at ovennevnte lovforslag blir vedtatt, vil hensynet til universell 
utforming kunne bli like godt ivaretatt ved privat eie som ved offentlig eie av 
stasjonsområdene. 

14.2 Arbeidsgruppens anbefaling til framtidig organisering 
I forhold til konkurransenøytralitet er det arbeidsgruppens vurdering at alle modellene 
tilfredsstiller dette kriteriet. De privatrettslige avtalene som i dag gjelder mellom 
Jernbaneverket og NSB om leie av fellesarealene er inngått i tråd med premissene i 
St.prp. nr. 2 (1996-97). Etter arbeidsgruppens vurdering ville det ha vært en 
ytterligere styrke for modellen (og andre selskapsmodeller) om Jernbaneverkets 
premissgiverrolle og rett til leie av fellesarealene var hjemlet i lov. 
 
Etter arbeidsgruppens vurderinger vil alle modellene også kunne tilfredsstille de krav 
som stilles i forhold til security og universell utforming. 
 
I forhold til vurderingskriteriene finner arbeidsgruppen ingen åpenbare fordeler ved 
modell C og E sammenlignet med dagens modell. 
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Modellene B, D1 og D2 som innebærer et direkte statlig eierskap av hele eller deler 
av stasjonsområdene, kan styrke ivaretakelsen av transportpolitiske mål der 
markedsløsningene ikke ønskes fulgt. En vil imidlertid miste de insitamenter NSB har 
gjennom dagens løsning når det gjelder å avveie transporthensyn og eiendomshensyn. 
 
I forhold til kriteriet kostnadseffektivitet mener arbeidsgruppen at modellene B, D1 og 
D2 innebærer en svekking i forhold til dagens organisering. Disse modellene 
innebærer at drift, vedlikehold og utvikling av stasjonsområder i større (modell B og 
D2) eller i mindre utstrekning (modell D1) blir en direkte del av staten og 
statsbudsjettet. Som det er vist til i flere tidligere statlige utredninger, bl.a. i 
forbindelse med omdanningen av NSB til selskap, er ikke forvaltningsmodellen og 
statsbudsjettsprosessen egnet til å drive effektiv foretningsdrift som betinger raske 
beslutninger. Imidlertid vil modell D1 ikke innebære større endringer i forhold til 
dagens organisering når det gjelder drift og vedlikehold. Det er primært i forbindelse 
med stasjonsutvikling at bl.a. mangel på økonomisk fleksibilitet og 
forretningsmessige beslutningsprosesser kan bli et problem. 
 
Dagens modell ivaretar kundenærheten på en god måte. Etter arbeidsgruppens 
vurderinger vil dette også gjelde ved valg av modell D1. I denne modellen vil 
Jernbaneverket som i dag være den som setter premissene for driften og utviklingen 
av fellesarealene. NSB vil fortsatt drive utvikling av de øvrige delene av 
stasjonsområdet. I modell B og D2 blir Jernbaneverket ansvarlig for stasjonsområdene 
som helhet. Selv om Jernbaneverket er til stede på stasjonene vil ikke etaten på 
samme måte som persontogoperatøren NSB ha insitament til å utvikle stasjonene ut 
fra de togreisendes behov. Jernbaneverket har heller ikke den finansielle handlefrihet 
til å sikre utvikling i et fornuftig tempo. I en framtidig situasjon med flere aktører på 
jernbanenettet kan dagens modell utvikles etter engelsk mønster for å ivareta hensynet 
til kundenærheten. En løsning vil da være at staten ved Jernbaneverket leier 
nødvendige arealer av NSB til kostpris og hvor ansvaret for drift og vedlikehold av 
stasjonen legges inn som krav i kjøpsavtalene overfor den respektive operatør.    
 
På bakgrunn av ovennevnte vurderinger er det arbeidsgruppens oppfatning at 
organiseringen av stasjonene og stasjonsområdene er mest optimal i dagens modell, 
modell A – referansealternativet, og modell D1, der Jernbaneverket eier 
fellesarealene. Modell D1 kan gi en mindre kostnadseffektiv drift og utvikling av 
stasjonsområdene enn dagens organisering. Samtidig kan modell D1 styrke 
ivaretakelsen av transportpolitiske mål der myndighetene ønsker andre løsninger enn 
markedsløsningen. Med eierskap kan staten ved Jernbaneverket gjennomføre ønskede 
tiltak direkte uten å gå veien om leieavtalen med NSB. Spørsmålet er om betydningen 
av denne positive effekten i forhold til tranportpolitiske hensyn også oppveier de 
økonomiske og administrative kostnadene ved innføring av denne modellen. 
 
Økonomiske og administrative kostnader vil påløpe for alle modellene. Det er 
imidlertid grunn til å anta at disse blir størst for modell D1 (og E). Årsaken til dette er 
primært knyttet arbeidet med seksjonering av om lag 200 bygninger og/eller 
frafordeling av eiendom.   
 
Som det er vist til i kap. 14.1.5 vil modell D1 kreve en ny gjennomgang av hvert 
stasjonsområde i forhold til hva som skal overføres fra NSB Eiendom til 
Jernbaneverket. Eiendomsoverføringen vil omfatte utearealer og deler av bygningene. 
Et slikt arbeid må gjennomføres i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser om 
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fradeling og bestemmelsene i eierseksjoneringsloven. Dette innebærer at det må 
gjennomføres egne prosesser for det enkelte stasjonsområdet overfor den respektive 
kommune. Dette vil kreve ressurser både fra NSB og Jernbaneverket. Dessuten vil det 
være ressurskrevende å etablere sameie på om lag 200 stasjonsområder.  
 
Prosessen kan gjøres noe enklere ved at en unnlater seksjonering av 
stasjonsbygninger. I stede velges en ordning der såkalte utendørs fellesarealer 
frafordeles stasjonsområdene, mens nødvendig rom i stasjonsbygningene fortsatt leies 
fra NSB. Dette vil likevel kreve en god del ressurser til fastsetting av nytt grensesnitt. 
Spesielt i forhold til arbeidet mot den enkelte kommune med fremlegg av akseptable 
løsninger for oppdeling av eiendommene. Det vil også i dette tilfellet måtte påregnes 
ressurser til arbeidet med opprettelse av samarbeidsorganer ved det enkelte 
stasjonsområdet når det gjelder innfartsveier og parkering. Dessuten vil en måtte 
forhandle fram nye leieavtaler når det gjelder leie av rom i stasjonsbygningene.  
 
Etter arbeidsgruppens vurderinger vil kostnadene knyttet til gjennomføringen 
overstige de gevinstene en kan oppnå ved modell D1. Dette gjelder både med og uten 
seksjonering av stasjonsbygningene. 
 
På bakgrunn av ovennevnte vil flertallet i arbeidsgruppen anbefale at dagens modell 
for stasjonsområdene videreføres. For oppfølging av transportpolitiske mål er det 
disses oppfatning at dette kan ivaretas gjennom reguleringer. Det vises i den 
forbindelse til lovforslaget som er fremmet når det gjelder universell utforming. Dette 
er et eksempel på en regulering der både privat og offentlig virksomhet får plikt til å 
følge samme standard for generell tilrettelegging for allmennheten. For å synliggjøre 
Jernbaneverkets premissgiverrolle, og rett til leie av fellesarealene på 
stasjonsområdene til selvkostpris, foreslås at dette reguleres i jernbaneloven.  
 
Flertallet i arbeidsgruppen ser det slik at ved å avveie modellenes effekt på 
konkurransenøytralitet, effektivitet i eiendomsforvaltningen, oppfølging av 
transportpolitiske mål, security, universiell utforming og de økonomiske og 
administrative konsekvenser, er viktige sider av de smfunnsøkonomiske effektene ved 
modellene vurdert.    
 
Jernbaneverkets representant vil ut fra en samlet vurdering prioritere modell B foran 
modell A. Slik Jernbaneverket vurderer det, oppleves dagens modell som komplisert 
både av aktører innenfor jernbanens virkeområder og av omverdenen og bør derfor 
erstattes av en løsning med eierskap samlet på en hånd. Modell B er den som best 
sikrer konkurransenøytralitet og som sikrer at stasjonene utvikles på basis av 
samfunnsøkonomiske kriterier framfor de rent bedriftsøkonomiske. 
 
 



 70

DEL III: FRAMTIDIG ORGANISERING AV 
GODSTERMINALER 

 

15 Overordnede mål og kriterier  

15.1  Utviklingstrekk ved godtransportsektoren  
Konkurranse har de senere år, både nasjonalt og internasjonalt, vært ansett som et 
virkemiddel for å få til en best mulige ressursutnyttelse i godstransporten. Om 
konkurransen skal fungere og gi de ønskede resultater, er det avgjørende at aktørene 
har mest mulig like vilkår. Myndighetenes regulering av sektoren er derfor viktig for å 
sikre et velfungerende marked. Tidligere var myndighetenes styring av 
transportsektoren knyttet til direkte reguleringer hvor bl.a. markedet delvis ble fordelt 
på ulike aktører. Når det gjelder godstransport med jernbanen, ble virksomheten mer 
eller mindre direkte politisk styrt. Et spørsmål i tiden fremover vil være hvilke 
virkemidler som best kan sikre like konkurransevilkår for operatørene. Dette vil ikke 
bare gjelde i jernbanesektoren, men også mellom transportsektorene.  
 
I NTP 2006-2015 er overføring av mer godstransport fra veg til sjø og bane uttrykt 
som en målsetting. Dette betyr i praksis mer bruk av intermodale transportløsninger 
hvor to eller flere transportformer inngår i samme transportkjede. Næringslivet er 
avhengig av transportløsninger som er forutsigbare med hensyn til pris, frekvens, 
punktlighet og framføringssikkerhet. Slike krav stilles uavhengig av transportform. 
Skal intermodale transporter framstå som attraktive, må de derfor ha samme 
kvalitetsnivå som ”dør-til-dør” transporter på veg. Dette stiller krav til en samordnet 
utvikling av transportnettet og tilrettelegging for en effektiv omlasting av godset. 
 
Mulige virkemidler staten kan benytte for å oppnå de transportpolitiske målene er: 
- reguleringer gjennom lover og forskrifter, 
- avgiftspolitikk, 
- investeringer i infrastruktur og andre fasiliteter som vil kunne lette bruk av 

intermodale transporter. 

15.2  Kriterier for vurderingen 
Som det ble vist til i kap. 6.1 kan godstransport med jernbane inndeles i tre 
hovedgrupper; transport med kombitog, med systemtog og som vognlast. Samtidig 
finnes det en rekke typer godsterminaler for jernbanetransport. Arbeidsgruppen har 
funnet det hensiktsmessig å dele dem inn i seks hovedgrupper. Kombitog (kombinert 
transport) kan betjenes effektivt både ved kombiterminaler og delvis i 
havneterminaler. Systemtog kan betjenes ved terminaler for systemtog (tømmer-, flis- 
og malmterminaler) og ved industrispor. Vognlasttog som er den klassiske formen for 
godstransport med jernbane, kan losse og laste gods både ved spesielle terminaler for 
vognlast (skifteterminaler), industrispor og sidespor ved en stasjon. Vognlasttog kan 
også benytte de fleste andre terminalene, men kan da være kapasitetshemmende for 
andre transportformer. 
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Terminalfunksjonen knyttet til godstransport med bil er som det framgår av 
oversikten i kap. 6.3, basert på private løsninger. På sjøfartssiden har offentlig sektor 
tatt ansvar for flere større havner gjennom havnevesenet i de respektive kommuner 
(”halv-offentlig”). Godsterminalene for jernbane er delvis privateiet, delvis ”halv-
offentlige” (herunder terminaler eid av NSB) og delvis statlige.  
  
Et viktig konkurranseelement for en godstransportoperatør er de logistikkløsningene 
operatøren kan tilby. Konkurranse om små marginer gjør at ”nye og gode ideer” til 
transportløsninger er viktig for å vinne fram med sitt tilbud. Særlig er det viktig å 
kunne tilby helhetlige logistikkløsninger. Terminalkostnadene utgjør en relativt stor 
del av de totale transportkostnadene. Ved å være ”smart” på dette området kan 
togoperatørene redusere sine kostnader i vesentlig grad og derigjennom vinne fram i 
konkurransen med veg- og sjøtransport.  
 
I august 2001 avga Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, 
Landbruksdepartementet og Norges Skogeierforbund en rapport om rammebetingelser 
for tømmertransport med jernbane i Norge. I den forbindelse ble det også gjort en 
studie av terminalstrukturen og behovet for utvikling av terminalene (terminaler for 
systemtog). Rapporten konkluderte med at samarbeid mellom transportkjøpere og 
transportører bør utbygges. Samarbeidet må være langsiktig, nært og forpliktende som 
grunnlag for effektivisering i hele transportkjeden og for nyinvesteringer, bl.a. i nytt 
rullende materiell og terminalutvidelser.  
 
Havneterminaler og industrispor har et mangfold av eiere. Denne ordningen fungerer 
tilfredsstillende. Arbeidsgruppen kan derfor ikke se behovet for at staten tar over 
ansvaret for disse. På vognlastterminaler og sidespor ved stasjonsområdene er staten 
ved Jernbaneverket allerede sterkt inne på eiersiden. Arbeidsgruppen kan derfor heller 
ikke se behovet for en utvidelse av det statlige eierskapet på disse områdene. 
 
På bakgrunn av ovennevnte har arbeidsgruppen valgt å avgrense vurderingen av 
eierskap til terminalene til å gjelde kombiterminaler. Det drøftes hvorvidt 
kombiterminaler som i dag eies av NSB-konsernet, bør eies av staten ved 
Jernbaneverket. 
 
Ved vurdering av organiseringen av kombiterminalene i jernbanesektoren må 
gjeldende regelverk legges til grunn. Kriterier som vektlegges i drøftingen er:  
- tilgang til terminalene, konkurransenøytralitet, (hovedkriteriet), 
- kundenærhet og optimale logistikkløsninger, 
- oppfølging av transportpolitiske mål, 
- kostnadseffektivitet i eiendomsforvaltningen, 
- security.  

16 Ivaretakelse av kriteriene  

16.1  Konkurransenøytralitet  
For å sikre andre godsoperatører enn NSB tilgang til terminaler, ble det ved nytt 
grensesnitt i 1996 lagt til grunn at Jernbaneverket skulle ha bruksrett til minst ett 
spor/lastegate på bl.a. alle NSBs kombiterminaler. Som det framgår i kap. 2.1 har 
Jernbaneverket og NSB i ettertid blitt enige om, ut fra praktiske årsaker, at 
Jernbaneverket skal eie dette. Staten har i ettertid også valgt å gå inn med midler til 



 72

investeringer i nye kombiterminaler. Dette er begrunnet ut fra behovet for økt 
kapasitet. Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2005-2006) Samferdselsdepartementet, 
ble det bevilget midler på Jernbaneverkets budsjett for oppstart av arbeidet med 
utvikling av ny kombiterminal i Stavangerområdet (Ganddal). Denne 
kombiterminalen vil i sin helhet være eid av staten ved Jernbaneverket.  
 
Konkurransenøytralitet er for øvrig ment å være sikret gjennom § 2-3 i 
lisensforskriften (av 16. desember 2005) hvor alle operatører skal ha lik tilgang til alle 
terminaler med mer enn en sluttbruker (herunder havneterminaler m.m.), uavhengig 
av eierskap. For øvrig vil konkurransenøytraliteten være regulert i den generelle 
konkurranselovgivningen. Havneterminaler med jernbanetilknytning kan funksjonelt 
være et alternativ til kombiterminaler spesialtilpasset jernbane.  
 
Prisen for bruk av Jernbaneverkets terminaler inngår i den generelle kjørevegsavgiften 
for bruken av statens jernbaneinfrastruktur. Pr. i dag er kjørevegsavgiften satt til null 
for den aktuelle type transporter. Bruken av CargoNets terminaler, havneterminaler og 
andre private terminaler prises etter prinsippet om såkalt markedspris.  

16.2 Kundenærhet og optimale logistikkløsninger 
CargoNet er den største godsoperatøren med jernbane i Norge. Selskapet er dessuten 
så å si den eneste operatøren som tilbyr kombinerte/intermodale transporterløsninger 
med jernbane i Norge. Terminalene er svært viktige i CargoNets møte med kundene. 
Som det ble vist til i kap. 5.2 leier CargoNet grunnen ved kombiterminalene av NSB, 
mens selskapet eier og drifter lastegater og laste-/losseinretningene i egen regi.  
 
CargoNet mener dagens drifting og eierskap bidrar til en kundenærhet som er viktig 
med tanke på å få til effektive logistikkløsninger. Dette anser selskapet som 
nødvendig om det skal kunne konkurrere på like vilkår med godstransport på veg. 
Større godsaktører i vegsektoren har som oftest egne terminalløsninger.  

16.3 Transportpolitiske hensyn 
Som tiltak for å få overført transporter fra veg til sjø og bane har det blitt lagt vekt på 
å skape mest mulig like konkurranseforhold på tvers av sektorene. Det har derfor vært 
lagt vekt på å gi de ulike sektorene rammevilkår som også hensyntar samfunnets 
eksterne kostnader knyttet til den respektive transportformen. I tillegg er det lagt opp 
til et størst mulig konkurransemarked innenfor den enkelte sektor. 
 
For å utnytte jernbanetransportens samfunnsmessige fortrinn i forhold til 
vegtransporten har det vært lagt vekt på utvikling av jernbaneinfrastrukturen. For å 
fremme konkurransen innenfor sektoren for godstransport med tog, har myndighetene 
i tillegg til et visst eierskap av terminaler/deler av terminaler, benyttet lovregulering 
for å sikre tilgangen til nødvendige fasiliteter.  
 
Godstransporten er en næring under stort prispress. Operatørene i jernbanesektoren 
driver i dag med små marginer og har dermed begrensede muligheter til å oppnå 
tilstrekkelig bedriftsøkonomisk lønnsomhet til å kunne investere i nye terminaler. 
Slike investeringer må eventuelt skje ved samarbeid mellom ulike aktører.  
 
For å sikre kapasitet og mulighet til vekst for godstransporten med jernbane, har 
samferdselsmyndighetene som nevnt i kap. 16.1, valgt å bevilge midler til 
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investeringer i ny terminal på Ganddal. Den nye terminalen vil bli eid av staten ved 
Jernbaneverket. Det er foreløpig ikke avklart hvem som skal drifte terminalen. 

16.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 
CargoNet betaler grunnleie til NSB Eiendom for terminaltomten, og har 
kapitalkostnadene knyttet til spor, lastegater og losse-/lasteutstyr. I tillegg har 
selskapet alle utgiftene knyttet til driften av sine terminaler. CargoNet/NSB har 
erfaring, kompetanse, økonomi og beslutningssystemer som gir nødvendig dynamikk 
for effektiv drift av kombiterminalene og kan betjene både egne og Jernbaneverkets 
spor og lastegater. CargoNet og NSB-konsernet har korte beslutningsveier.  
 
Dagens eierskap og drift er overlatt mest mulig til markedet. Konkurranse i markedet 
mellom tilbydere fører til ”riktig prising” samtidig som staten bidrar med 
investeringer i bl.a. infrastruktur og terminaler der hvor inntjeningen i markedet ikke 
sikrer samfunnsøkonomisk ønsket aktivitet.  
 
Når det gjelder dagens delte eierskap mellom Jernbaneverket og NSB-konsernet til 
flere kombiterminaler, krever dette et visst avklaringsbehov mellom partene om 
tilbringerkjøring med bil inn og ut av terminalområdene. Dette er definert som bruk 
av fellesareal og reguleres i avtale mellom partene. 

16.5 Security 
Når det gjelder forholdene knyttet til security ved godsterminalene vises det til omtale 
i kap. 14.1.6. 

16.6 Oppsummerende vurdering 
Etter arbeidsgruppens vurdering finnes det flere terminalløsninger for operatører av 
kombinerte transporter med jernbane. Dette gjelder både private, ”halv-offentlige” 
(terminaler eid av lokale havnevesen og NSB-konsernet) og statlige terminaler 
tilpasset kombitransporter. Konkurransenøytralitet i forhold til terminaltilgangen for 
alle operatører er sikret gjennom lisensforskriftens § 2-3 Tilgang til havne- og 
terminalspor som er knyttet til det nasjonale jernbanenettet, jf. også omtale i kap. 5.4. 
Det antas også at terminaltilgang omfattes av den generelle konkurranselovgivingen.  
 
Den største svakheten og utfordringen ved dagens organisering av kombiterminalene 
er etter arbeidsgruppens vurdering at kapasiteten på enkelte terminaler ikke er 
tilstrekkelig. Dette skyldes at godsvolumet med jernbane har økt, men også at nye 
operatører som driver ordinær vognlast og/eller med transporter av systemtog primært 
ønsker tilgang til Jernbaneverkets arealer ved kombiterminalene. Endret eierskap til 
kombiterminalene løser imidlertid ikke kapasitetsproblematikken.   

17 Nærmere om kapasitetsbegrensningene og fordeling av 
kapasitet 

17.1 Om kapasitetsbegrensningene 
I utgangspunktet er det antall tog/antall behandlede vogner pr. tidsenhet som utgjør en 
terminals kapasitet. Det er to forhold som forvansker dette bildet: 
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1. Forskjellig produksjonsform krever økt kapasitet.  
Det er særlig tradisjonell vognlast og kombitransporter som ”konkurrerer” om de 
samme terminalsporene. Vognlast har en lavere omløpshastighet på vognene (dvs. 
lengre losse- og lastetid) og binder følgelig mer terminalkapasitet enn 
kombitogene. 

 
2. Flere togselskap krever økt kapasitet.  

To tog fra forskjellige selskap kan kreve mer kapasitet enn to tog som kjøres av 
samme selskap. Hovedårsaken er at vognene fra forskjellige selskap vanskeligere 
kan benyttes i en felles turneringsplan. 

 
Østlandet, Stavanger, Bergen og Trondheim har nådd eller vil om relativt kort tid nå 
kapasitetsgrensen. 
 
Alnabru godsterminal på Østlandet er selve navet i godstrafikken. Dette er en 
konsekvens av banenettets stjernemessige utforming ut fra Oslo. Kombiterminalen er 
så å si fullt utnyttet, og staten ved Jernbaneverket har planer om utbygging de neste 
årene. Utbyggingen skjer på deler av terminalområdene som tidligere var avsatt til 
vognlasttog. Disse områdene har i lengre tid hatt overkapasitet da en økende del, og 
nå den langt største delen av godset som trafikkerer Alnabru, går med kombitog.  
 
Som alternativ til Alnabru kan Sundland i Drammen og Rolvsøy i Østfold benyttes. 
Videre vil havneterminalene kunne benyttes. Bruk av havneterminalene til vognlast 
vil kunne påføre operatørene høyere enhetskostnader som følge av ekstra skifting på 
og inn/ut av terminalen i og med at disse primært er tilpasset kombitransporter. 
 
Kapasitetsbegrensningene ved dagens terminal i Stavanger vil finne sin løsning når ny 
terminal på Ganddal står ferdig. Jernbaneverket utreder på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet hvordan og av hvem terminalen bør driftes. 
 
Godsterminalen i Bergen håndterer kombitrafikk. Terminalen kan ombygges for økt 
kombitrafikk. Det kan oppstå kapasitetsproblemer dersom vognlasttrafikk benytter 
terminalen. 
 
Godsterminalen i Trondheim håndterer kombitrafikk. Terminalen kan ombygges for 
økt kombitrafikk. Det kan oppstå kapasitetsproblemer dersom vognlasttrafikk benytter 
terminalen. 
 
Når det gjelder kapasitetsbegrensninger ved en terminal, er spørsmålet i all hovedsak 
knyttet til hvilken myndighet Jernbaneverket, som infrastrukturkapasitetsfordeler på 
det nasjonale jernbanenettet, har til å henvise operatørene til andre terminaler enn den 
operatøren primært ønsker.  

17.2 Om fordeling av infrastrukturkapasitet på terminalspor  
 

17.2.1 Fordeling av infrastrukturkapasitet på terminalspor som tilhører det 
nasjonale jernbanenettet 

Lisensforskriften § 1-4 a) definerer det nasjonale jernbanenettet som den 
jernbaneinfrastruktur som er beregnet på persontransport og/eller godstransport og 
som forvaltes av Jernbaneverket som infrastrukturforvalter.  
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Fordelingsforskriften § 1-2 e) definerer jernbaneinfrastrukturen. I følge dette omfatter 
infrastrukturen bl.a. lasteramper, dreieskriver, skyvebroer og veianlegg for frakt av 
gods på godsterminaler.  
 
Fordelingsforskriften § 1-2 f) definerer jernbanenettet som hele den 
jernbaneinfrastruktur som eies av og/eller forvaltes av en infrastrukturforvalter. 
Fordelingsforskriften § 1-1 begrenser forskriften til bare å gjelde det nasjonale 
jernbanenettet, som etter lisensforskriften § 1-4 a) er den infrastruktur som 
Jernbaneverket forvalter.  
 
Fordelingsforskriftens regler for fordeling av infrastrukturkapasitet ved 
kapasitetsbeskrankninger får etter dette bare anvendelse på infrastruktur som forvaltes 
av Jernbaneverket, inkl. infrastruktur som godsterminaler, lasteramper og dreieskiver. 
Kapasitetsfordeling av terminalspor som Jernbaneverket forvalter, vil inngå i 
ruteplanprosessen. 
 

17.2.2 Fordeling av infrastrukturkapasitet på terminalspor som ikke tilhører det 
nasjonale jernbanenettet 

I lisensforskriften § 3-2, 2. ledd, som omfatter alle infrastruktureiere heter det: 
”For å ivareta forpliktelser gitt i direktiv 2001/14/EF, kan departementet i forskrift eller 
enkeltvedtak stille særskilte vilkår for private virksomheter som vil opprette og vedlikeholde 
infrastruktur som skal inngå som en del av det nasjonale jernbanenettet.” 

 
Videre heter det i lisensforskriften § 3-4: 
”Jernbaneforetak skal inngå nødvendige avtaler på offentligrettslig eller privatrettslig grunnlag 
med infrastrukturforvalteren for den jernbaneinfrastruktur som benyttes. Vilkårene for slike 
avtaler skal sikre innsyn og adgang uten forskjellsbehandling, i samsvar med 
fordelingsforskriften.”  
 
Gjennom forskriften pålegges infrastruktureier og jernbaneforetak å inngå avtale om 
den jernbaneinfrastruktur som skal benyttes. Paragrafen gjelder kun for den 
infrastrukturen som er en del av det nasjonale jernbanenettet. Private terminaleiere er 
derfor ikke pålagt å tilby tilgang i samsvar med fordelingsforskriften. 
 
I lisensforskriftens § 2-3 er det imidlertid tatt inn en bestemmelse som skal sikre alle 
operatører lik tilgang til spor og yting av tjenester i private terminaler, jf. også omtale 
i kap. 3.2 og kap. 16.1.  
 
For øvrig faller spørsmålet om tilgang til privat infrastruktur inn under de generelle 
reglene i konkurranseloven. Siden NSB-konsernet eier og disponerer den alt 
vesentlige kapasiteten av kombiterminalene i Norge, vil selskapet kunne ha en 
dominerende markedsstilling i dette markedssegmentet. Det er ikke forbud mot å 
inneha en slik stilling, men det er stilt begrensninger for å forhindre misbruk av 
stillingen, jf. konkurranseloven § 11. Konkurranseloven bygger i det vesentlige på 
EF-konkurranseretten. Ut fra rettspraksis for EF-domstolen kan en privat terminaleier 
selv utnytte den beste kapasiteten, men er forpliktet til å tilby konkurrentene 
restkapasitet. Det må likevel presiseres at EF-domstolen har stilt strengere krav til 
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infrastruktureiere som tidligere har vært en del av statsforvaltningen, slik som 
CargoNet.3  
 
Det norske regelverket åpner ikke for at terminalspor som forvaltes av andre enn 
Jernbaneverket skal inngå i ruteplanprosessen. Imidlertid vil en terminaleier og 
eventuelt en godsoperatør søke Jernbaneverket om sportilgang til/fra terminalområdet 
på det statlige jernbanenettet. En privat terminaleiers virksomhet vil således inngå 
indirekte som en del av Jernbaneverkets ruteplanprosess. 
 

17.2.3 Oppsummerende vurdering av regelverket 
Ved tildeling av terminalkapasitet på kombiterminalene må det skilles mellom: 

1) terminalspor, lastegater m.m. som Jernbaneverket har eiendoms- eller 
bruksrett til og 

2) den øvrige terminalinfrastrukturen (for eksempel eid og disponert av 
CargoNet/NSB og EuroShuttle).  

 
Bare terminalinfrastruktur som er en del av det nasjonale jernbanenettet, jf. pkt. 1) 
faller inn under bestemmelsen for kapasitetsfordeling i fordelingsforskriften kap. 7. 
 
Terminalinfrastruktur som Jernbaneverket ikke eier/har bruksrett til faller utenfor 
reglene. For denne terminalinfrastrukturen gjelder at operatører som bruker denne 
terminalen må spille inn planlagt virksomhet i ruteplanprosessen, dette for å kunne få 
tildelt ruteleie inn og ut av det private terminalområdet. Ved behandling av denne 
søknaden må Jernbaneverket på vanlig måte forholde seg til bestemmelsene om 
kapasitetsfordeling i fordelingsforskriften. 
 
Hvis det i ruteplanprosessen ikke er mulig å imøtekomme alle søkerne, innledes en 
såkalt samordningsprosess. Hvis det etter denne fremdeles ikke er mulig å 
imøtekomme alle søknadene i tilstrekkelig omfang, vil prioriteringskriteriene komme 
til anvendelse. Prioriteringskriteriene følger av fordelingsforskriften § 7-10. For 
eksempel skal en godstransport med rammeavtale for tidsrommet med kapasitetsbrist 
prioriteres foran et internasjonalt godstog som igjen prioriteres foran et nasjonalt 
godstog. Jernbaneverket kan fravike rekkefølgen i prioriteringskriteriene "i den 
utstrekning fraviket vil føre til en høyere samlet utnyttelse av den totale 
infrastrukturkapasiteten."  
 
Selv om kapasiteten på de private terminalene ikke forvaltes direkte av 
Jernbaneverket, stiller lisensforskriften (og konkurranseloven) krav til eierne om 
”gjennomsiktighet” og ikke-diskriminering av andre utøvere slik at tilgangsretten er 
ivaretatt. Jernbaneverket styrer trafikken inn og ut av de private terminalene. 
Sporkapasitetsfordeling til og fra terminalene inngår på vanlig måte i 
ruteplanprosessen.  

17.3  Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling 
Etter arbeidsgruppens vurderinger har Norge i dag et mangfold av ulike 
godsterminaler langs det norske jernbanenettet. Eierskapet og driften av terminalene 
er fordelt på private aktører, ”halv-offentlige” aktører og staten ved Jernbaneverket. 
Staten ved Jernbaneverket er sterkt inne på eiersiden på vognlastterminaler og 

                                                 
3 CargoNet var tidligere NSB Gods. 
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sidespor ved stasjonsområdene. Etter arbeidsgruppens vurdering ser en derfor ingen 
grunn til å foreta endringer i eierstrukturen for disse terminalene.  
 
Som det ble vist til i kap. 6.2 har Norge vært så å si alene i Europa om å sørge for 
statlig disposisjonsrett over deler av alle eksisterende kombiterminaler for å sikre 
terminalkapasitet for andre enn eieren av terminalen. I tillegg har staten valgt å gå inn 
med investeringer i nye kombiterminaler der det er kapasitetsmangel på de 
eksisterende godsterminalene. I EØS-området for øvrig har det ikke vært vanlig at 
staten eier godsterminaler. 
 
Arbeidsgruppen mener det er viktig at en ved vurderinger av rammebetingelser for 
jernbanesektoren ser dette i forhold til rammebetingelsene for konkurrerende sektorer, 
spesielt gjelder dette i forhold til godstrafikken på vegsiden. Operatører av gods på 
jernbane må ha de samme muligheter som aktørene på vegsiden til å skreddersy 
logistikkløsninger om en skal oppnå det transportpolitiske målet om å få overført 
transporter fra veg til bane. Det er derfor viktig at en innenfor gitte konkurranseregler 
opprettholder en struktur for jernbanens godsterminaler som tillater mangfold både 
når det gjelder eierskap og driftsmessige løsninger.   
 
Etter arbeidsgruppens vurdering er den største svakheten og utfordringen for gods 
med jernbane at kapasiteten på enkelte terminaler ikke er tilstrekkelig. Endret eierskap 
til kombiterminalene vil imidlertid ikke løse kapasitetsproblemene. Det vises i den 
forbindelse til at dagens regelverk har bestemmelser om likebehandling av operatører 
uavhengig av om terminalen er i offentlig eller privat eie. 
 
Selv om Jernbaneverket ikke tildeler spor på private kombiterminaler, er det etaten 
som fordeler og prioriterer sporkapasitet på det nasjonale jernbanenettet. Den 
sportilgang som tildeles den respektive operatør vil være avgjørende for aktiviteten og 
kapasitetsutnyttelsen av de private terminalene. All sportilgang på det nasjonale 
jernbanenettet inngår i ruteplanprosessen. På den måten har staten ved Jernbaneverket 
stor grad av bestemmende myndighet på utnyttelsen av terminalene selv om disse ikke 
er eid av staten.  
 
Når det gjelder Jernbaneverkets myndighet til å foreta prioriteringer ved statlig eide 
terminaler, mener arbeidsgruppen at § 7-10 i fordelingsforskriften i tilstrekkelig grad 
gir åpning for å fravike forskriftens prioritetsliste slik at terminalen kan utnyttes på 
best mulig måte.  
 
Flertallet i arbeidsgruppen finner derfor ikke grunnlag for å foreslå endringer i 
organiseringen av og/eller eierskapet til de eksisterende godsterminalene for jernbane. 
 
Jernbaneverkets representant bemerker at utviklingen på jernbanemarkedet har endret 
seg betydelig de siste årene, og innen godstrafikken har liberaliseringen kommet 
langt. Flere togselskap konkurrerer allerede om sporet, og en må forvente økt 
konkurranse også om tilgangen til terminaler for kombinerte transporter.   I en slik 
situasjon mener Jernbaneverkets representant at det er grunnleggende feil og kan 
oppfattes som konkurransevridende at eierskapet til terminalene ligger hos et av 
togselskapene.  
 
Jernbaneverkets representant viser videre til at togselskapet som drifter terminalene 
kun er forpliktet til å tilby overskuddskapasitet til øvrige togselskap på en 
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konkurransenøytral måte. Lisensforskriften § 2-3 sikrer derfor ikke 
konkurransenøytralitet mellom den største godstogaktøren på markedet og dens 
konkurrenter. Full konkurransenøytralitet mellom alle togselskapene kan bare oppnås 
dersom eierskapet til terminalene ligger hos en nøytral part. Jernbaneverkets 
representant vil derfor prioritere modell B framfor modell A. 
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Appendiks I 

Utdrag fra eiendomsavtalene 

 
Utdrag fra avtale om leie av grunn som er en del av det offentlige jernbanenettet: 
 
”2 Leieobjekt. 

Denne avtale omfatter grunnarealer i tilknytning til person- og godsterminaler og driftsbanegårder som skal være 
tilgjengelige for allmennheten og trafikkutøvere, og som således utgjør en del av det offentlige jernbanenettet. 
Jernbaneverket avgjør hvilke arealer som er en nødvendig del av det offentlige jernbanenettet. 

Med hjemmel i denne avtale, skal det inngås lokale avtaler som nærmere beskriver den fysiske avgrensning av 
leieobjektet." 

….. 
 
"6 Premisser for bruken av leieobjektet. 

6.1  

Jernbaneverket fastsetter premissene for bruk av grunnareal som omfattes av avtalen, ut fra hva som er nødvendig for å 
ivareta allmennhetens og trafikkutøveres tilgang til det offentlige jernbanenettet, jfr. St.prp. nr. 2 1996-97. 

Jernbaneverket har, som forvalter av det offentlige jernbanenettet, innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven. 

Denne avtale er ikke til hinder for at Jernbaneverket kan foreta ekspropriasjon av grunn til jernbaneformål etter 
oreigningsloven § 2. nr 17 og plan- og bygningsloven §§ 45 nr. 2 og 35.  

6.2  Særlig om skilting og reklame m.m. 

Jernbaneverket foretar skilting på offentlige arealer. NSB, andre trafikkutøvere og interessenter kan skilte for egne behov 
etter godkjenning av Jernbaneverket.  

Reklame, utplassering av oppbevaringsbokser og tilsvarende virksomhet på offentlig areal reguleres i særskilte avtaler." 

Utdrag fra avtale om leie av rom som er en del av det offentlige jernbanenettet - 
offentlige rom: 
 
"2. Leieobjekt - offentlige rom. 

Denne avtale gjelder bygninger, eller del av bygninger, som NSB eier, men som er en del av det offentlige jernbanenettet, 
og som skal være tilgjengelige for allmennheten og trafikkutøvere på nettet - offentlige rom. 

På persontrafikkterminaler omfatter dette innvendige adkomster gjennom bygninger, vrimlehaller, venterom, toaletter 
etc, tekniske rom for infrastrukturformål og rom for betjening, samt tilfluktsrom i tilknytning til definerte terminaler. 

Med hjemmel i denne avtale, skal det inngås lokale avtaler som nærmere beskriver den fysiske avgrensning av 
leieobjektet.” 

3. Leiebeløp  
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"Jernbaneverket betaler leie som skal dekke faktiske netto utgifter til administrasjon, drift og vedlikehold som NSB 
utfører i henhold til avtalen til selvkost, jfr. St.prp. nr. 2 1996-97. Hva som inngår i selvkostbegrepet følger av bilag 1 til 
denne avtale. 

Leiebeløpet stipuleres for et år om gangen, og betales i januar måned med avregning i april måned i det påfølgende år. 
Avregning skal skje på grunnlag av fremlagt dokumentasjon for utgifter etter 1. avsnitt." 

.... 

”5. Premisser for bruken av offentlige rom. 

Jernbaneverket fastsetter premissene for bruken av offentlige rom ut fra hva som er nødvendig for å ivareta 
allmennhetens og trafikkutøveres tilgang til det offentlige jernbanenettet. 

NSB kan disponere lokaler utover dette til kommersielle formål. NSB plikter å informere Jernbaneverket om tiltak som 
kan få innvirkning på bruken av det offentlige rom. Informasjon skal gis i god tid og på en slik måte at Jernbaneveket har 
mulighet til å ivareta offentlige interesser. 

Jernbaneverket kan kreve fjernet innretninger som vanskeliggjør allmennhetens og trafikkutøveres bruk av det offentlige 
rom. 

Jernbaneverket foretar skilting på offentlig areal. NSB, andre trafikkutøvere og interessenter kan skilte for egne behov 
etter godkjenning av Jernbaneverket. 

Reklame, utplassering av oppbevaringsbokser og tilsvarende virksomhet i offentlige rom reguleres i særskilte avtaler. 

6. Forbedring og utvikling av offentlige rom. 

Dersom Jernbaneverket ønsker en standardheving av offentlige rom utover normalt vedlikehold etter pkt  4.1, skal NSB 
besørge dette mot at Jernbaneverket dekker merutgiftene. Standardheving NSB ønsker, men som Jernbaneverket ikke 
finner nødvendig ut fra formålet med leieforholdet, kan NSB utføre for egen regning etter at tiltaket er godkjent av 
Jernbaneverket. 

Jernbaneverket har ansvar for å planlegge fornyelse og utvikling av offentlige rom. Planleggingsarbeidet skal skje i 
samarbeid med NSB.  

Jernbaneverket kan pålegge NSB å utarbeide planer for utbedring, forsert vedlikehold m.v. i offentlige rom som etter 
Jernbaneverkets oppfatning har for dårlig standard. 

Investeringer NSB ønsker å gjøre på areal som ikke er omfattet av denne avtale, mens om kan være av betydning for 
bruken av offentlige rom, skal på forhånd godkjennes av Jernbaneverket. 

7. Varsel om endringer og oppsigelse av leieforholdet. 

Finner Jernbaneverket at det må gjøres utvidelser - eller begrensninger av offentlige rom, skal NSB gis skriftlig 
underretning med 6 måneders varslingsfrist. Leiebeløpet reguleres tilsvarende fra det tidspunkt rådigheten har gått over til 
den annen part. 

Ønsker NSB å foreta endringer av leieobjektet, skal dette forelegges Jernbaneverket for godkjennelse. Jernbaneverket 
kan nekte godkjennelse dersom endringen er til hinder eller vanskeliggjør allmennhetens og trafikkutøveres bruk av det 
offentlige rom, eller for øvrig representerer en ulempe for samfunnsmessige interesser Jernbaneverket skal ivareta.” 
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Appendiks II 

Oversikt over stasjoner og holdeplasser i daglig bruk -
eierforhold, bruksstatus og økonomi 

 
Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 

N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

Arendalsbanen: Arendal Stasjon N JA   
  Blakstad Holdeplass P     
  Bråstad Holdeplass J     
  Bøylestad Holdeplass P     
  Flaten Holdeplass J     
  Froland Holdeplass P     
  Rise Holdeplass P     
            
Bergensbanen: Arna  Stasjon N JA   
  Bergen Stasjon N JA   
  Bogegrend Holdeplass J     
  Bolstadøyri Stasjon N     
  Bulken Stasjon J     
  Dale Stasjon N     
  Eggjareid Holdeplass J     
  Evanger Stasjon N     
  Finse Stasjon N     
  Flå Stasjon N     
  Geilo Stasjon N JA   
  Gjerdåker Holdeplass J     
  Gol Stasjon N     
  Hallingskeid Stasjon N     
  Haugastøl Stasjon N     
  Jørnevik Holdeplass J     
  Kløve Holdeplass J     
  Ljosanbotn Holdeplass J     
  Mjølfjell Stasjon N     
  Myrdal Stasjon N JA   
  Nesbyen Stasjon N     
  Reimegrend Stasjon N     
  Seimsgrend Holdeplass J     
  Skiple Holdeplass J     

                                                 
4 Med privat menes her også stasjoner eid av den respektive kommune. 
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Stanghelle Stasjon N     
  Takvam Holdeplass J     
  Trengereid Stasjon N     
  Upsete Holdeplass N     
  Urdland Stasjon N     
  Ustaoset Stasjon N     
  Vaksdal Stasjon N     
  Vieren Holdeplass J     
  Volli Holdeplass J     
  Voss Stasjon N JA   
  Ygre Holdeplass J     
  Ørneberget Holdeplass J     
  Øyeflaten Holdeplass J     
  Ål Stasjon N     
            
Bratsbergbanen: Borgestad Stasjon N     
  Nisterud Holdeplass J     
  Notodden Holdeplass N     
  Skien Stasjon N JA   
            
Dovrebanen: Basmoen Holdeplass J     
  Berkåk Stasjon N     
  Brumunddal Stasjon N     
  Dombås  Stasjon N JA   

  
Hafjell (ikke 
vinteren 2006) Holdeplass J     

  Hamar  Stasjon N JA JA 
  Heimdal  Stasjon N JA JA 
  Hjerkinn Stasjon N     
  Hovin Stasjon N     
  Hunderfossen Holdeplass J     
  Kongsvoll Stasjon N     
  Kvam Stasjon N     

  
Kvitfjell (fra 
08.01.2006) Holdeplass J     

  Kvål Holdeplass N     
  Ler Stasjon J     
  Lillehammer  Stasjon N JA   
  Lundamo Stasjon N     
  Marienborg Stasjon J     
  Melhus Holdeplass N     
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Moelv Stasjon N     
  Oppdal  Stasjon N JA   
  Otta  Stasjon N JA   
  Ringebu Stasjon N     
  Selsbakk Stasjon N     
  Skansen Holdeplass N     
  Stange Stasjon N     
  Støren  Stasjon N JA JA 
  Tangen Stasjon N     
  Trondheim S Stasjon N JA JA 
  Vinstra  Stasjon N JA   
            
Drammenbanen: Asker  Stasjon N JA JA 
  Billingstad Stasjon J     
  Blommenholm Holdeplass J/N     
  Brakerøya Holdeplass J/N     
  Drammen  Stasjon N JA JA 

  
Hvalstad/gml. 
stasjonsbygning Stasjon J/N     

  Høn Holdeplass J     
  Høvik Stasjon J/N     
  Lier Holdeplass J/N     
  Lysaker  Stasjon (J)/N JA JA 
  Nationaltheatret  Stasjon J/N JA JA 
  Sandvika  Stasjon J/N/P JA JA 
  Skøyen  Stasjon J/N JA JA 
  Slependen Holdeplass J     
  Stabekk Stasjon J/N     
  Vakås Holdeplass J     
            
Flåmsbana: Berekvam Holdeplass J/N     
  Blomheller Holdeplass J/N     
  Dalsbotn Holdeplass J/N     
  Flåm  Stasjon N JA   
  Håreina Holdeplass J/N     
  Kjosfossen Holdeplass J     
  Lunden Holdeplass J/N     
  Reinunga Holdeplass J/N     
  Vatnahalsen Holdeplass J/N     
            
Gardermobanen: Eidsvoll  Stasjon N JA   
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Eidsvoll Verk Holdeplass J     

  
Gardermoen 
(OSL)  Stasjon J JA   

            
Gjøvikbanen: Bjørgeseter Stasjon J     
  Bleiken Holdeplass N     
  Eina Stasjon N     
  Elnes Holdeplass J     
  Furumo Holdeplass J     
  Gjøvik  Stasjon N JA   
  Gran Stasjon N     
  Grefsen Stasjon N     
  Grua Stasjon N     
  Hakadal Stasjon N     
  Harestua Stasjon J     
  Hennung Holdeplass J     
  Jaren  Stasjon N JA   
  Kjelsås Stasjon N     
  Lunner Stasjon N     
  Movatn Holdeplass J     
  Nittedal Stasjon N     
  Nordtangen Holdeplass J     
  Nydalen Holdeplass J     
  Nygard Holdeplass N     
  Raufoss Stasjon N     
  Reinsvoll Holdeplass N     
  Roa Stasjon N     
  Rundelen Holdeplass J     
  Sandermosen Stasjon N     
  Snippen Holdeplass J     
  Stryken Stasjon J     
  Tøyen Holdeplass J     
  Varingskollen Holdeplass J     
  Åneby Stasjon N     
            
Hovedbanen: Alna Holdeplass J     
  Bryn Stasjon N     
  Dal Stasjon N     
  Fjellhamar Holdeplass J     
  Frogner Stasjon N     
  Grorud Stasjon N     



 85

Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Hanaborg Holdeplass J     
  Hauerseter Stasjon N     
  Haugenstua Holdeplass J     
  Høybråten Stasjon N     
  Jessheim  Stasjon N JA   
  Kløfta  Stasjon N     
  Leirsund Holdeplass J     
  Lillestrøm Stasjon N JA JA 
  Lindeberg Stasjon N     
  Lørenskog Stasjon N     
  Nordby Holdeplass J     
  Nyland Holdeplass J     
  Sagdalen Holdeplass J     
  Strømmen Stasjon N     
            
Jærbanen Brusand Stasjon N     
  Bryne  Stasjon N JA   
  Ganddal Stasjon J     
  Hellvik Stasjon N     
  Hillevåg Holdeplass J     
  Jåttå Holdeplass J     
  Klepp Stasjon N     
  Mariero Holdeplass J     
  Nærbø Stasjon N     
  Ogna Stasjon N     
  Sandnes  Stasjon N/P     
  Sandnes sentrum  Holdeplass J JA   
  Sirevåg Holdeplass N     
  Stavanger  Stasjon N JA   
  Varhaug Stasjon N     
  Vigrestad Stasjon N     
  Øksnevadporten Holdeplass J     
            
Kongsvingerbanen: Auli Holdeplass J     
  Blaker Stasjon N     
  Bodung Holdeplass J     
  Disenå Stasjon J     
 Fetsund Stasjon N     
  Galterud Stasjon N     
  Guttersrud Holdeplass J     
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Haga Stasjon N     
  Kongsvinger Stasjon N JA   
  Nerdrum Holdeplass J     
  Rånåsfoss Stasjon N     
  Sander Stasjon N     
  Seterstøa Stasjon N     
  Skarnes Stasjon N     
  Svingen Holdeplass J     
  Sørumsand Stasjon N     
  Tuen Holdeplass J     
  Årnes Stasjon N     
            
Meråkerbanen:  Gudå Stasjon N     
  Hegra Holdeplass N/P     
  Hell Stasjon N     
  Hommelvik Stasjon N     
  Kopperå Stasjon N     
  Ladalen Holdeplass J     

  

Lademoen(fra 
080106 forbehold 
om riskoanalyse av 
navneendr.) Holdeplass N     

  Leangen Stasjon N     

  

Lilleby (fra 
080106 forbehold 
om riskoanalyse av 
navneendr.) Holdeplass J     

  Meråker Holdeplass N     
  Rotvoll Holdeplass J     
  Vikhamar Stasjon J     
            
      
Nordlandsbanen:  Bergsgrav Holdeplass J     
  Bjerka Stasjon N     
  Bodø  Stasjon N JA   
  Bolna Stasjon N     
  Drevvatn Stasjon N     
 Dunderland st. Stasjon N     
  Fauske  Stasjon N JA   
  Grong Stasjon N     
  Harran Stasjon N     

  
Innherred 
sykehus Holdeplass J     
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Jørstad Holdeplass J/P     
  Langstein Stasjon N     
  Lassemoen Stasjon N     
  Levanger  Stasjon N JA   
  Lønsdal Stasjon N     
  Majavatn Stasjon N     
  Mo i Rana  Stasjon N JA   
  Mosjøen  Stasjon N JA   
  Mørkved Holdeplass J     
  Namsskogan Stasjon N     
  Polarsirkelen  Holdeplass J     
  Rognan Stasjon N     
  Ronglan Stasjon N/P     
  Røkland Holdeplass N     
  Røra Stasjon N     
  Røstad Holdeplass J     
  Skatval Stasjon J/P     
  Skogn  Stasjon N JA   
  Skonseng Stasjon N     
  Snåsa Stasjon N     
  Sparbu Holdeplass N/P     
  Steinkjer  Stasjon N JA   
  Stjørdal  Stasjon N JA   
  Svenningdal Stasjon N     
  Trofors Stasjon N     
  Valnesfjord Holdeplass J     
  Verdal  Stasjon N JA   
  Værnes Holdeplass J JA   
  Åsen Stasjon N     
            
Ofotbanen:  Bjørnfjell Stasjon N     
  Katterat Stasjon N     
  Narvik  Stasjon N JA JA 
  Rombak Stasjon N     
  Straumsnes Stasjon N     
  Søsterbekk Holdeplass N     
            
Randsfjordbanen: Gulskogen Stasjon N     
  Hokksund Stasjon N   JA 
  Hønefoss  Stasjon N JA   
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Mjøndalen Stasjon N     
  Steinberg Stasjon J     
  Vikersund Stasjon N     
            
Raumabanen: Bjorli Stasjon N     
  Lesja Stasjon N     
  Lesjaverk Holdeplass N     
  Åndalsnes  Stasjon N JA   
            
Rørosbanen: Alvdal Stasjon N     
  Atna Stasjon N     

  
Auma (fra 
080106) Holdeplass N     

  Bellingmo Holdeplass J     
  Elverum Stasjon N JA   
  Evenstad Holdeplass J     
  Glåmos Stasjon N     
  Haltdalen Stasjon N     
  Hanestad Stasjon N     
  Ilseng Holdeplass N     
  Koppang Stasjon N     
  Kotsøy Holdeplass J     
  Langlete Holdeplass J     
  Løten Stasjon N     
  Opphus Stasjon N     
  Os Stasjon N     
  Reitan Holdeplass N     
  Rena Stasjon N     
  Rognes Holdeplass N/P     

  
Rudstad (fra 
080106) Holdeplass J     

  Røros Stasjon N JA   
  Singsås Stasjon N     
  Stai Holdeplass N     
 Steinvik Stasjon P     
  Tolga Stasjon N     
  Tynset Stasjon P     
  Ålen Holdeplass J     
            
Spikkestadbanen: Bondivatn Holdeplass J     
  Gullhella Holdeplass J     
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Hallenskog Holdeplass J     
  Heggedal Stasjon N     
  Røyken Stasjon N     
  Spikkestad Stasjon N     
  Åsåker Holdeplass J     
            
Stavne- 
Leangenbanen: Lerkendal Holdeplass J     
            
Sørlandsbanen: Audnedal Stasjon J     
  Breland Stasjon J     
  Bø  Stasjon N JA   
  Darbu Stasjon J     
  Drangedal Stasjon N     
  Egersund  Stasjon N JA   
  Gjerstad Stasjon N     
  Gyland Stasjon N     
  Kongsberg Stasjon N     
  Kristiansand  Stasjon N JA   
  Lunde Stasjon N     
  Marnardal Stasjon N     
  Moi Stasjon N     
  Nelaug Stasjon N     
  Neslandsvatn Stasjon N     
  Nodeland Stasjon N     
  Nordagutu  Stasjon N JA   
  Sira Stasjon J     
  Skollenborg Stasjon N     
  Snartemo Stasjon N     
  Storekvina Stasjon N     
  Vegårshei Stasjon N     
  Vennesla Stasjon N     
  Vestfossen Stasjon N     
 Øyslebø Holdeplass J     
            
Vestfoldbanen: Eikenes Holdeplass J     
  Holmestrand Stasjon N     
  Kjose Holdeplass J     
  Larvik  Stasjon N JA   
  Oklungen Stasjon J     
  Porsgrunn  Stasjon N JA   
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

  Sande Stasjon J     
  Sandefjord  Stasjon N JA   
  Skoppum Stasjon N     
  Stokke Stasjon N     
  Tønsberg  Stasjon N JA   
            
Østfoldbanen: Fredrikstad  Stasjon N JA   
  Greverud Holdeplass J     
  Halden  Stasjon N JA   
  Hauketo Holdeplass N     
  Holmlia Holdeplass J     
  Kambo Holdeplass J     
  Kolbotn Stasjon N     
  Langhus Stasjon N     
  Ljan Stasjon N     
  Moss  Stasjon N JA   
  Myrvoll Stasjon N     
  Nordstrand Holdeplass N     
  Oppegård Stasjon N     
  Rosenholm Holdeplass J     
  Rygge Stasjon N     
  Råde Stasjon N     
  Sarpsborg  Stasjon N JA   
  Ski Stasjon N JA   
  Solbråtan Holdeplass J     
  Sonsveien Holdeplass J     
  Vestby Stasjon N     
  Vevelstad Holdeplass J     
  Ås Stasjon N     
            
Østfoldbanen, 
Østre linje:  Askim Stasjon N     

 Drømtorp Holdeplass J     
  Eidsberg Holdeplass N     
  Heia Holdeplass J     
  Knapstad Holdeplass J     
  Kråkstad Stasjon N     
  Langli Holdeplass J     
  Langnes Holdeplass J     
  Mysen Stasjon N JA   
  Næringsparken, Holdeplass J     
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Banestrekning Stasjonsnavn Kategori Eierskap 
N=NSB 
J=Jernbaneverket 
P=privat4 

Knute-
punkt

NSB eid og mer 
enn èn operatør 

ved eventuell 
konkurranse-

utsetting 

Askim 
  Rakkestad Stasjon N     
  Skotbu Holdeplass N     
  Slitu Holdeplass N     
  Spydeberg Stasjon N     
  Tomter Stasjon N     
            
Oslo S Oslo S Stasjon N JA JA 
      

 
Antall stasjoner  236
Antall holdeplasser  133
Antall knutepunkter  63
Antall stasjoner m mulighet for fl 
operatører 14

 
 

Stasjoner og terminaler fordelt etter type eierskap 
Stasjoner eid av NSB 207
Holdeplasser eid av NSB 23
Stasjoner eid av JBV 17
Holdeplasser eid av JBV 92
Stasjoner eid av JBV/NSB 6
Holdeplasser eid av JBV/NSB 10
Stasjoner eid av Private 2
Holdeplasser eid av Private 4
Stasjon eid av JBV/Private 1
Holdeplasser eid av JBV/Private 1
Stasjoner eid av NSB/Private 1
Holdeplasser eid av NSB/Private 3
Stasjoner eid av JBV/NSB/Private 1
Totalt   369
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Appendiks III 

Oversikt over ulike godsterminaler 
 
Tabell 5.1 Godsterminaler for kombitransporter og systemtog med jernbane 
 

Banestrekning 

 
 
Terminal 

 
 
Type 

 
 
Grunneier1) 

 
Eier av spor 
og antall1) 

Eier av 
lastegater 
og antall1) 

Bergensbanen:      

 Hønefoss kombi J J 3 J 1 
  Nesbyen system J og N J 1 N 1 
  Bergen kombi J og N J 1 og CN 2   J 1 og CN 2 
  Minde kombi J og N N 2   
      
Bratsbergbanen:           
 Notodden system N N 4 N 2 
            
 Dovrebanen:           

 Sørli system J og N J 1 og N 1 
1 delt 
eierskap 

  Hovemoen system J J 1 lasteareal J 
  Otta system J J 6 og N 4   
  Støren system J J 1 J 1 
  Brattøra kombi J og N J 13 og CN 10 J 1 og CN 3 
            
Drammenbanen:           
  Lierstranda  system P og J P 7 og J 3  P 3 og J 1 
            
 Hovedbanen:           
  Alnabru  kombi J og N J 7og CN 12  J 2 og CN 4 
      
Jærbanen:      
 Stavanger kombi J og N J 3 og CN 5  J 1 og CN 2 
      
Kongsvingerbanen:           
 Norsenga system J J 1 J 1 
            
 Meråkerbanen:           
 Strandveien  biltransport J og P J 5   
            
 Nordlandsbanen:           
 Formfoss system J J 1 J 1 
  Mosjøen kombi J og N J 2 J 1 
  Mo kombi J og N J 1 og CN 2 J 1 og CN 1 
  Fauske kombi J og N J 1 og CN 1 J 1 og CN 1 
  Bodø kombi J J 2 J 1  
      
Ofotbanen:      
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Banestrekning 

 
 
Terminal 

 
 
Type 

 
 
Grunneier1) 

 
Eier av spor 
og antall1) 

Eier av 
lastegater 
og antall1) 

 Fagernes kombi J og N J 2 og CN 2 J1 og CN1 
            
 Raumabanen:           
 Øran Vest kombi J J 4 J 2 
            
Rørosbanen:      
 Koppang system J og P J 3 N 1 
  Auma system N N 2   
            
Solørbanen:            
 Vestmo system J og P J 1 P 1 
  Braskereidfoss system J og P P 1 P 1 
      
 Sørlandsbanen:           
 Bø system J og N J 1 J 1 
  Lunde system J J 1 J 1 
  Langemyr kombi J og N J 2 J 1 
  Snartemo system J J 1 J 1 
      
Treungbanen:      
 Simonstad system J J 1 J 1 
            
Vestfoldbanen:      
 Nybyen kombi J og N J 2 og CN 1 CN 1 
  Borgestad system J og N J 1 og N 2 J 1 og N 1 
            
Østfoldbanen:      
 Rolvsøysund kombi N J 2 og N 3  N 2 
  Berg  kombi P P 1 P 1 

1) J= Jernbaneverket, N=NSB, CN=CargoNet og P=Privat 
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 Tabell 5.2 Havneterminaler for jernbanetransport 
Sted Terminal  Eier 
Bergen Dokken Bergen kommune 
 Skolten  
Bodø  Bodø kommune 
Brevik NorthSea Grenland havnevesen 
Drammen Drammen havn Drammen havnevesen 
 Lier Industriterminal Lier Industriterminal 
 Holmen Drammen havnevesen 
 Tangen/Strømsø Drammen havnevesen 
Halden  Halden havnevesen 
Horten  Holten havnevesen 
Kristiansand Havnespor Kristiansand havnevesen 
 Falconbridge Falconbridge/Jernbaneverket
Larvik  Larvik kommune/Oseberg 

eiendom/Larvik 
impregneringskompani 

Mosjøen  Mosjøen havnevesen 
Moss  Moss havnevesen/ 

Jernbaneverket 
Namsos  Namsos Havnevesen 
Narvik  Narvik Havn/NSB/CargoNet
Oslo  Bekkelaget Oslo havnevesen 
 Kongshavn  
 Sjursøya  
 Filipstad  
Sandnes  Sandnes havnevesen 
Sarpsborg Alvim Borg havn 
Skien Menstad Norsk Hydro 
Trondheim Pir II Trondheim havn 
 Kai 53  
 Transittkaia  
Åndalsnes  Rauma kommune 
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Appendiks IV 

Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer 
  

I medfør af § 10 i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed m.v. fastsættes: 

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved station enhver lokalitet, som fungerer i 
tilknytning til banenettet med henblik på passagerers ind- eller udstigning af tog. 

    Stk. 2. Stationer, der ejes eller forvaltes af DSB og DSB S-tog A/S (i det følgende 
under et benævnt DSB), stilles til rådighed for andre operatører på lige og ikke 
diskriminerende vilkår efter reglerne i denne bekendtgørelse. Adgang til stationer 
omfatter tillige adgang til spor og klargøringsfaciliteter, jf. dog § 6. DSB udarbejder 
en gang om året en liste over de stationer, spor og klargøringsfaciliteter, DSB stiller til 
rådighed for andre operatører. 

    Stk. 3. Bekendtgørelsens regler finder tilsvarende anvendelse for baneafsnit ejet af 
A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen, idet der påhviler ejeren 
eller forvalteren af de pågældende stationer de samme forpligtelser som efter denne 
bekendtgørelse er pålagt DSB. 

§ 2. Ved andre operatører forstås jernbanevirksomheder, andre end DSB og DSB S-
tog A/S, der opfylder de i § 3 i lov om jernbanevirksomhed m.v. fastsatte betingelser 
for at drive jernbanevirksomhed i Danmark, og som af Banestyrelsen har fået tildelt 
kanal på et givet baneafsnit. 

§ 3. DSB er forpligtet til på stationer at stille indre adgangsveje, ventefaciliteter, 
toiletter og forpladser til rådighed for andre operatørers passagerer i samme omfang 
og kvalitet, med samme åbningstider og i øvrigt på de betingelser, som DSB stiller 
faciliteterne til rådighed for egne passagerer (ikke diskriminerende adgang). 

    Stk. 2. Andre operatører er berettiget til at få optaget ankomst- og afgangstider på 
DSB s ankomst- og afgangsplakater på stationer, hvor der afsættes eller optages 
passagerer i henhold til gældende køreplan. Optagelsen af andre operatørers ankomst- 
og afgangstider finder sted i forbindelse med DSB s sædvanlige revision af ankomst- 
og afgangsplakater. Andre operatører er berettiget til mod betaling af de dermed 
forbundne udgifter at kræve ændring af DSB s plakater uden for DSB s sædvanlige 
revision af disse eller for egen regning opsætte særskilt annoncering. 

    Stk. 3. I det omfang, hvor DSB råder over elektronisk passagerinformation, 
togviserskilte og højttalerinformation om ankomst- og afgangstider, stilles dette til 
rådighed for andre operatører, der afsætter eller optager passagerer på stationen i 
henhold til gældende køreplan. 

    Stk. 4. DSB er ikke forpligtet til at stille særlige lokaler eller særskilte faciliteter til 
rådighed for andre operatørers passagerer, og DSB er ikke forpligtet til at give andre 
operatører mulighed herfor. DSB er ikke forpligtet til at indskrænke eller udvide den 
service, der ydes på en station, som følge af ønsker fra andre operatører. 

    Stk. 5. På stationer eller i tidsrum, hvor DSB ikke afsætter eller optager passagerer 
ifølge gældende køreplan, kan der mellem DSB og andre operatører indgås særskilt 
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aftale om drift af stationen. Hvis der ikke indgås en sådan aftale, er DSB alene 
forpligtet til at stille de for en standsning absolut nødvendige faciliteter til rådighed. 

    Stk. 6. Andre operatører betaler en standsningsafgift til DSB for brug af stationer, 
herunder de i stk. 1-3 nævnte faciliteter, ved udførelse af fri trafik i forbindelse med 
planlagt afsætning eller optagelse af passagerer i henhold til gældende køreplan og 
afsætning eller optagelse af passagerer i forbindelse med kørsel af særtog, jf. bilag 1. 

    Stk. 7. Der betales ikke standsningsafgift i forbindelse med: 

1) Ikke planlagt standsning, som skyldes uregelmæssig togafvikling. 

2) Planlagt standsning uden af- og påstigning af hensyn til togafvikling. 

3) Kørsel med veterantog. 

§ 4. Såfremt andre operatører ønsker at etablere eget billetsalg, er DSB forpligtet til, i 
fornødent omfang mod betaling at stille lokaler eller arealer til rådighed for 
operatører, der udfører trafik som offentlig service trafik, og, i det omfang det er 
muligt, til operatører, der udfører fri trafik. 

    Stk. 2. På stationer, der ikke benyttes af DSB, skal DSB stille lokaler eller arealer til 
billetsalg til rådighed for andre operatører, der på de pågældende stationer er eneste 
udøvere af offentlig service trafik. 

    Stk. 3. DSB er forpligtet til mod betaling af provision at sælge billetter for andre 
operatører på de stationer, hvor DSB har betjent billetsalg. 

    Stk. 4. DSB er ikke forpligtet til at stille lokaler eller arealer til rådighed for andre 
operatører til andre formål end billetsalg. 

    Stk. 5. Alle omkostninger til etablering af eget billetsalg i henhold til stk. 1 afholdes 
af den operatør, der ønsker at etablere eget billetsalg. Udformningen af eget billetsalg 
skal godkendes af DSB i henhold til den for stationen gældende designpolitik. 

§ 5. I forbindelse med benyttelse af stationer skal andre operatører have adgang til i 
nødvendigt omfang at håndtere togets almindelige funktioner ved eller uden for 
perron. 

§ 6. DSB skal stille de af DSB ejede spor og klargøringsfaciliteter til rådighed for 
andre operatører på lokaliteter, hvor de pågældende operatører er eneste udøver af 
offentlig service trafik. DSB stiller på lige og ikke diskriminerende vilkår de nævnte 
faciliteter til rådighed for andre operatører, der på de pågældende steder samtidig med 
DSB udfører offentlig service trafik. Såfremt det er muligt, stiller DSB de nævnte 
faciliteter til rådighed for operatører, der udfører fri trafik. 

    Stk. 2. I tilfælde af, at det af andre operatører benyttede materiel ikke er 
kompatibelt med DSB s klargøringsfaciliteter, kan der, i det omfang det er teknisk 
muligt, udføres tilpasning eller etablering af klargøringsfaciliteter. Alle omkostninger 
i forbindelse med projektering, etablering eller tilpasning af klargøringsfaciliteter 
afholdes af den operatør, til hvis fordel etablering eller tilpasning af 
klargøringsfaciliteterne udføres. 

    Stk. 3. Andre operatører dækker de omkostninger, som de pågældende operatøres 
brug af DSB s spor og klargøringsfaciliteter påfører DSB. 
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§ 7. Betingelserne for andre operatørers adgang til de af DSB ejede og forvaltede 
stationer, faciliteter til klargøringsformål og betaling herfor fastsættes i en aftale 
mellem DSB og den pågældende operatør. 

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte aftale skal indeholde bestemmelser om følgende: 

1) Passende sikkerhedsstillelse for operatørens forpligtelse til at betale 
standsningsafgift, leje m.v., samt dækning af DSB s eventuelle tab ved 
operatørens betalingsstandsning, konkurs el. lign. Sikkerhedsstillelse skal ske i 
form af en bankgaranti udstedt af en af DSB godkendt bank eller på anden af 
DSB godkendt måde og med en af DSB godkendt ordlyd. 

2) Operatørens forpligtelse til at overholde den gældende designpolitik, 
herunder politik for skiltning m.v., for stationsområder. 

3) Voldgift. 

    Stk. 3. De i stk. 1 nævnte aftaler skal udfærdiges på dansk og underlægges dansk 
ret. 

§ 8. Spørgsmål vedrørende andre operatørers adgang til at benytte stationer og 
faciliteter efter denne bekendtgørelse kan, indgives til Jernbaneklagenævnet efter 
reglerne i § 24 i lov om jernbanevirksomhed m.v. 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000. 

Trafikministeriet, den 21. juni 2000 

Jacob Buksti 

/Henrik Holtermann 

 
Bilag 1 

Standsningsafgift 

1.1. Jernbanevirksomheder, der benytter de i bekendtgørelsen nævnte stationer, 
betaler en standsningsafgift ved udførelse af fri trafik. 

1.2. Standsningsafgiften, der er opdelt efter stationskategori, udgør følgende: 

Københavns 
Hovedbanegård 

Høje Tåstrup, 
Odense, 
Fredericia, 
Esbjerg, Århus og 
Aalborg. 

Øvrige betjente 
stationer 

Ubetjente 
stationer 
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