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Jernbanedirektoratets rolle

Jernbanedirektoratet har det overordnede 
ansvaret for togtilbudet og for strategisk 
planlegging, utvikling av infrastruktur, og 
helhetlig koordinering av sektoren.

Jernbanedirektoratet skal legge til rette for at 
aktørene i sektoren gir samfunnet nye og 
helhetlige løsninger for transport av 
passasjerer og gods.
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og billettsamarbeid)



Hvorfor kjøper staten persontogtjenester?

Hensikten er å sikre utførelse av bedriftsøkonomisk ulønnsom 
persontransport med tog .

Målet er å utnytte togets egenskaper i samspill med andre 
transportformer for å dekke befolkningens og næringslivets 
transportbehov. Togtilbudet til kundene skal bidra til å nå 
nullvekstmålet for personbiltransporten i og rundt de store byene.
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Overordnede mål for konkurranseutsetting

Staten vil gjennom konkurranseutsetting av 
persontogtrafikken  legge til rette for at kundene 
skal få et enda bedre togtilbud og at staten får 
mer igjen for de pengene som brukes til kjøp av 
persontogtjenester.
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Strategi for kjøp av 
persontogtjenester
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Syv suksesskriterier

1. Sikre et tilstrekkelig antall tilbydere for å oppnå markedspris for kjøp av 
togtjenester

2. Legge til rette for konkurranse på like vilkår, gjennom lik tilgang til leie av 
kjøretøy, fellestjenester for salg og billettering samt serviceanlegg og 
verksteder for vedlikehold

3. Legge til rette for en forutsigbar ansvars- og risikofordeling 
4. Opprette attraktive trafikkpakker
5. Legge til rette for samhandling mellom jernbanen og lokal kollektivtransport 

(rute-, takst og billettsamarbeidsavtaler)
6. En realistisk tidsplan 
7. Sikre at valgt leverandør har forutsetninger for å ivareta de ansatte
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1. Sikre tilstrekkelig antall tilbydere

• Fremdrift i konkurranseutsettingen og risiko for endret politisk retning
• Lik tilgang til informasjon som dagens kundetilbud, trafikkutvikling, 

infrastrukturens tilstand og markedsutsikter
• Konkurransenøytrale forutsetninger 
• Økonomisk risiko og forhold som kan påvirke trafikkinntekter og 

kostnadsutvikling 
• Varighet av trafikkavtalene må være tilstrekkelig for nedskriving av etablerings-

og budgivingskostnader
• Leverandørens påvirkningsmulighet på kundetilbudet
• Tilstrekkelig tid til å utarbeide og levere tilbud
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2. Konkurranse på like vilkår

• Lik tilgang på kjøretøy og informasjon om kjøretøyene
• Lik tilgang til system for salg og billettering 
• Lik tilgang til lokføreropplæring
• Lik oppfølging av togoperatørene
• Lik tilgang på markedsinformasjon
• Lik tilgang på informasjon om berørte arbeidstagere
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3. Forutsigbar ansvars- og risikofordeling

• Den som er nærmest til å håndtere en risiko skal ta ansvaret for 
denne

• Varighet på trafikkavtalene
• Endringer i kundetilbudet i løpet av avtaleperioden
• Ytelsesordning knyttet til infrastrukturtilgjengelighet
• Håndtering av alternativ transport
• Risiko for mislighold
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4. Attraktive trafikkpakker

• Primært konkurranse om sporet
• Et viktig grep for å gjøre det norske markedet for persontogtjenester 

attraktivt for potensielle togoperatører er å sikre at de 
trafikkpakkene som blir lyst ut er økonomisk interessante. 
- Inkludering av kommersiell trafikk?
- Grensekryssende persontogtrafikk?
- Nattog?
- Tilbringertrafikk?
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Trafikkpakke 1 Sør Trafikkpakke 2 Nord Trafikkpakke 3 Vest



5. Samhandling mellom jernbanen og lokal 
kollektivtransport

• Sømløse reiser 
- Rute-, takst- og billettsamarbeidsavtaler

• Tilby et enkelt og forståelig takstsystem for de reisende
• Passasjerrettigheter og transportvilkår
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Driftsavtaler (rute-, takst-
og billettsamarbeid)



6. En realistisk tidsplan
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2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Kontinuerlig evaluering og erfaringsoverføring

Trafikkpakke 1 Sør
Trafikkstart Des 2019

Pakke 5 Øst
Trafikkstart xx.12.23

Trafikkpakke 3 Vest
Trafikkstart desember 2020

Trafikkpakke 4 
Trafikkstart desember 2022

Trafikkpakke 2 Nord
Trafikkstart juni 2020Fase 1

Fase 2

Direkte-
kjøp

Kunngjøring TP4 (Doffin/TED)

Kunngjøring TP5 (Doffin/TED) 

Direktekjøps-

avtaler med 
bortfall/opphør

Direktekjøp
Direktekjøp Fase 2 

Avtaleperiode Gjøvikbanen

2019

Trafikkpakke 5
Trafikkstart desember 2024

8,5 + 1 + 1

8 + 1 + 1

9 + 1 + 1

2021

?

?

?

2023 2025 2027 2029



7. Sikre at valgt leverandør har forutsetninger for å ivareta 
de ansatte

• For å lykkes med konkurranseutsettingen er det viktig at det legges 
vekt på hvordan nye togoperatører vil ivareta de ansatte og bidra til 
motivasjon.

• Reglene om virksomhetsoverdragelse legges til grunn
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Frihetsgrader (netto- vs. bruttokontrakter) 
–
Trafikkpakke 4 og 5
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Hvorfor frihetsgrader?

Et togselskap som vinner en konkurranse skal ikke bare 
fokusere på å drive trafikken effektivt, men skal ønske å 

utvikle reiseopplevelsen og markedet slik at trafikken 
vokser over tid. 

For å få til dette må togselskapene ha reell påvirkning på 
det produktet de tilbyr og ha en økonomisk egeninteresse 

av et økt trafikkvolum.
Meld. St. 27 (2014-2015), kapittel 4.5.1



Vi er ikke ekspertene på å kjøre tog.

Bunntekst20



• En togoperatør som har større frihet under ansvar, kan også påvirke 
sine togprodukter og -tjenester bedre.

• Vi har vurdert hvilke frihetsgrader som er ønskelige å gi 
togoperatørene gitt målsetningene for kjøp av persontrafikk med 
jernbane og jernbanereformen.

• Vi har vurdert ulike inndelinger i forhold til hvor godt de egner seg til å 
gi togoperatørene flest mulige ønskede frihetsgrader.

• Vi har ikke foreslått hvilke frihetsgrader som skal gis de ulike 
trafikkpakkene.

• Inndelingene støtter kun opp om mulighetene til å nå målsetningene.

Hvordan har vi tenkt



Frihetsgrader - prosessen
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126 64

• Avvikshåndtering
• Grensekryssende trafikk
• Hvordan produsere
• Infrastruktur
• Inntekter
• Kjøretøy
• Konkurranse på sporet
• Kundehåndtering
• Markedstilpasning av tilbudet
• Markedstiltak
• Mobilitet
• Samarbeid med annet næringsliv
• Samarbeid på sporet
• Serviceanlegg
• Sesongvariasjon i togtilbudet
• Stasjonstiltak
• Togenes interiør
• Vedlikehold
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Trafikkpakke 4 og 5
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Gjennomføring av 
konkurransene



Løpende prekvalifisering (5 år)

Tilbud 1 Forhandlinger Revidert tilbud Sluttforhandlinger Endelig tilbud



Trafikkavtalene 
(eksempel Trafikkpakke 2  Nord)



Vedlegg A Leveranse-
beskrivelse felles-

bestemmelser

Vedlegg B Vederlag 
og andre økonomiske 

forhold

Vedlegg C Krav til 
Oppstartsfasen

Vedlegg D 
Administrative 

bestemmelser og 
rapportering

Vedlegg E 
Obligatoriske avtaler

Vedlegg F 
Håndtering av større 

investeringer i 
infrastruktur og 

Kjøretøy

Vedlegg G 
Underleverandører 

Vedlegg H 
Forsikringer 

Vedlegg J 
Leverandørens 

utfyllende 
leveransebekreftelse 

Vedlegg I 
Garantier

Trafikkavtalens 
avtalebestemmelser

Vedlegg E-1

Vedlegg E-2

Vedlegg A-1

Vedlegg A-2

Vedlegg A-3

Vedlegg B-1

Vedlegg B-2

Vedlegg B-3

Vedlegg B-4

Vedlegg D-1

Vedlegg D-2

Vedlegg D-3

Vedlegg D-3-1

Vedlegg D-3-2

Vedlegg D-3-3

Vedlegg A-4

Trafikkavtalens 
signaturdokument

Vedlegg A-5

Vedlegg A-6

Vedlegg A-7

Vedlegg K
 Etisk regelverk

Vedlegg J-1

Vedlegg D

Vedlegg A

Vedlegg B Vedlegg F

Vedlegg C Vedlegg G

Vedlegg E

Bilag 5

Bilag 9

Vedlegg 1

Vedlegg 2 Vedlegg 4

Vedlegg 3

Vedlegg A

Vedlegg B

Vedlegg C

Vedlegg D

Vedlegg A Vedlegg A Vedlegg A

Bilag 7Bilag 6 Bilag 8

Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4

Vedlegg A-7-1

Vedlegg B-5Vedlegg B-5

Vedlegg E-3

Vedlegg A-8

Vedlegg J-2

Vedlegg J-1-1



Togtilbudet
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• Minstekrav sikrer kundene dagens togtilbud
• Fra trafikkstart til neste ruteterminskifte er minstekravene lik 

dagens ruteplan
- I tillegg kan Leverandøren realisere hele eller deler av 

Satsningsprogrammet  fra trafikkstart
• Fra og med ruteterminskiftet er minstekravene knyttet til minimum 

frekvens
- I tillegg skal Satsningsprogrammet realiseres

• Jernbanedirektoratet kan utøve en eller flere forhåndsdefinerte 
opsjoner



Opsjoner
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# Linje og innhold # Linje og innhold

1-1
Nordlandsbanen. En ny avgang Mosjøen-Bodø og Bodø-
Mosjøen lørdag, for å skape et togtilbud for dagreiser mellom 
Helgeland/Salten og Bodø

1-5
Meråkerbanen. Krav til antall avganger pr. dag økes fra 2 
til 3. Gjelder mandager-søndager. Ny avgang kan 
terminere i Trondheim.

1-2
Dovrebanen. En ny avgang hver vei Oslo S –Trondheim S 
mandag-fredag samt søndag, for å skape en jevnere frekvens i 
togtilbudet på Dovrebanen.

1-6
Rørosbanen. Krav om en ekstra avgang Røros-Hamar og 
Hamar-Røros mandager-fredager for å etablere 2 timers 
frekvens

1-3

Trønderbanen. Krav om timefrekvens Trondheim-Steinkjer 
utvides fra kl. 19:00 til kl. 23:00. Krever to nye avganger 
Trondheim-Steinkjer på kveldstid.
Dagens tidlig morgenavgang Stjørdal-Trondheim forlenges til 
Steinkjer for å gi et tidlig togtilbud til Trondheim Lufthavn

1-7
Rørosbanen. En ekstra avgang Røros-Trondheim og 
Trondheim-Røros mandager-fredager for å skape et 
«lunsj til lunsj» tilbud

1-4 Trønderbanen. Etablere timefrekvens på Trønderbanen lørdag 
morgen/formiddag og søndag ettermiddag/kveld



Håndtering av endringer etter avtaleinngåelse
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• Endrede krav til leveransen
• Forslag til endring fra togoperatørene
• Større investeringer i infrastruktur og Kjøretøy 

- Effekter av endrede infrastruktur- og Kjøretøyforutsetninger
• Endrede krav knyttet til rute-, takst- og billettsamarbeidsavtaler



Prosess for fylkeskommunale innspill til 
endringer i togtilbudet 

• Fylkeskommunene er Jernbanedirektoratets interaksjonspunkt 
vedr. endringer i rutetilbudet

• I enkelte fylker er ansvaret delegert til kollektivselskaper, 
eksempelvis Ruter i Oslo og Akershus

• Jernbanedirektoratet mottar mange innspill fra kommuner, 
interesseorganisasjoner, mv. For å sikre en hensiktsmessig regional 
prioritering henviser vi slike innspill til fylkeskommunene
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Prosess for fylkeskommunale innspill til endringer i togtilbudet –
prosess i forkant av ruteendring desember 2019
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Januar-
april 2018

Dialogmøter
med 
fylkeskommuner.
Jernbanedirektoratet 
sender invitasjon i 
januar.

Juli 2018

Frist for innspill
fra fylkeskommuner

August-
Oktober 2018

Innhenting av 
pristilbud og tilgang 
kjøretøy/infrastruktur/
personell fra 
togoperatører 

Oktober 2018

Prioritering av tiltak 
basert på pristilbud 
og vurderinger fra 
togoperatører, samt 
budsjettprosessen i 
Staten

Bestilling (EO) til
togoperatører som
grunnlag for Bane NOR
sin prosess for 
kapasitetsfordeling som 
starter januar 2019

November-desember 2018



Nettoavtale

• Togoperatør er ansvarlig for både inntekter og kostnader
- Incitamenter til å skaffe flere reiser og større inntekter
- Incitamenter til å drifte mest mulig effektivt
- Men også risiko

• Kjøpet sikrer
- Minstetilbud
- Rabatterte billettpriser til utvalgte grupper
- Gjennomgående billettpriser
- Billettprisregulering
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Jernbanedirektoratets risiko

• Samfunnets generelle prisutvikling
- Vektet prisjustering, både lønn og konsumpriser

• Spesifikk prisutvikling
- Rullende materiell
- Kjørevegsavgifter
- Offentlige gebyrer og avgifter

• Tidspunkt for oppgradering av infrastruktur
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Andre incitamenter

• Bonus:
- Vellykket oppstart
- Kundetilfredshet
- Passasjerkm på pendlerstrekninger
- Nullutslippstog

• Malus
- Innstilte avganger
- Forsinket rapportering

37



Avsluttende refleksjon



Takk for oss!

torris.rasmussen@jernbanedirektoratet.no / +47 938 31 210

liv.bergqvist@jernbanedirektoratet.no / +47 970 23 796

Gjeldende og inngåtte trafikkavtaler

Rapport om inndeling i trafikkpakker på Østlandet, inklusive 
vurderinger av frihetsgrader
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https://www.jernbanedirektoratet.no/no/togkonkurranse/gjeldende-avtaler/
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