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Statsbudsjettet 2014 - Jernbaneverket - overføring
av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler til
Jernbaneverket og konkurranseutsetting
I proposisjonen foreslår Regjeringen at driftsansvaret for
jernbanegodsterminalene som i dag driftes av RailCombi
AS/CargoNet AS eller andre, overføres til Jernbaneverket og at
selve driften av terminalene konkurranseutsettes.

Dette gjøres for å vinne erfaring med to nøytrale tilbydere på en
terminal, og om dette gir en mer effektiv konkurranse og bidrar
til lavere priser for togselskapene som bruker terminalene.

Ved budsjettbehandlingen ga Stortinget tilslutning til
Regjeringens forslag.

Ansvarsflate for Terminaler
DEPOT

En eller flere aktører

En aktør
Bane NOR
Offentlig vei

Internvei

Må deles etter antall
terminaloperatører
Lastegate / Depot område

Fri konkurranse

Lastespor

Eiendomsseksjonen.
Grunneier. Eiendomsansvar for bygg og grunn
Infrastruktur divisjonen
Rep vedlikehold av infrastrukturen. Linje, signal, mm. Brøyting, strøing, Bestiller/utfører grunnarbeider. Beredskapsplaner
Ruteplan
Fordeler ruter/spor til/på terminalen
Trafikkstyring/TXP
Styrer trafikk til/på terminalen
Terminalenheten,
Koordinere mellom de eksterne og interne aktørene.
Etablere kontrakt og oppfølgingsregime med samlastere, terminaloperatører, togselskaper etc som har behov for tilgang til terminal. I dette ligger også oppfølging av Sikkerhet,
punktlighet og kundetilfredshet på terminalene.
Ivareta bestiller rollen jf, drift og vedlikehold av kjøreveier mm, på terminalen. Koordinering av Beredskapsplaner og ivaretagelse av Security ansvar, HMS koordinering,
Terminalenheten etablere intern kontrakt med Jernbaneverkets enheter som eksempelvis Infrastruktur ,Togledelse områdene , mm jf, drift, vedlikehold og trafikkstyring slik at service og
kvalitetsforpliktelser som oppetid, punktlighet etc, er ivaretatt.

Alternative løsninger
Alternativ 1. Jernbaneverket
tildeler tjenestekonsesjon til en
aktør (Ganddalmodellen)

Alternativ 2. Tjenestene på
terminalen konkurranseutsettes til
to (eller flere) terminaloperatører.
Alternativ 3. Jernbaneverket
tildeler driftstillatelse for enkelte
tjenester til en eller flere
terminaloperatører, og der det er
jernbaneselskapene selv som
velger terminaloperatør.

Alternativ 3 gir best valgfrihet for terminalbrukerne
• Jernbaneverket stiller med terminalene, og stiller krav til kvalitet og sikkerhet på
terminalen
• Det blir togselskapene som inngår avtaler med de leverandører de ønsker å benytte.
• Togselskapene kan velge mellom leverandører av terminaltjenester som er sertifisert,
eller som blir det.
• På terminaler som har kapasitet til å takle flere leverandører av terminaltjenester,
og der markedet etterspør dette, vil Jernbaneverket forsøke å legge til rette for dette.
• Jernbaneverket vil fortsatt måtte sette begrensningskriterier for de terminaler
der det er behov for dette.

Søke- og godkjenningsprosess
Søker må dokumentere overfor Bane NOR at
de krav som stilles til leverandører av
terminaltjenester er oppfylt

Bane NOR evaluerer søknadene og
godkjenner alle leverandører som oppfyller
kravene.

Jernbaneforetak eller annen godkjent bestiller
forhandler og inngår avtaler med godkjente
leverandører av terminaltjenester om
leveranse av tjenester for den enkelte
terminal.

Terminal 1

Terminal 2

Terminal 1
Terminal 1
Terminal xx

Leverandør av terminaltjenester som får
kontrakt med jernbaneforetakene, må inngå
tilgangsavtale og leiekontrakt med JBV for
hver av de terminalene de skal betjene. De
forplikter seg samtidig til å følge Bane NORs
terminalhåndbok for den enkelte terminal

Leverandører
• Søkere
‒ Motortransport
‒ RailCombi
‒ Green Cargo Terminaltjenester
‒ Autolink
‒ Auto Transport Service
‒ Schenker
‒ Mosjøen Industriterminal

• I tillegg finnes det en del
underleverandører
• Første tilgangsavtalene signert 31.
juni 2016

Hva har vi oppnådd?
Bane NOR eier alle arealer
Kraner på Alnabru eies av Bane NOR

Bygg er overtatt og leieavtaler er inngått med
terminaloperatører
Gatekontroll er overtatt og sikringstiltak er under innføring

Terminalkonsept er utarbeidet og implementert
Konkurranse er etablert
Men er vi ferdig ?

Hva jobber vi med?
• Sikre fri konkurranse
• Sikre tilgang på like vilkår
• Sikre effektivitet
• Implementering av et felles TOS
• Kostnadsbesparende tiltak
• Kommersialisering

Bane NOR har valgt følgende forretningsidé
som grunnlag for sin terminalvirksomhet:
• Bane NOR skal som eier og driftsansvarlig for godsterminalene i Norge utvikle, forvalte
og legge til rette for gode terminalløsninger, slik at jernbaneforetak, samlastere,
vareeiere og transportører får løst sine terminalbehov i forbindelse med godstransport
på en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.
• Gjennom å fokusere skarpt på kostnadseffektivitet og strategisk knutepunktutvikling
vil Bane NOR bidra til en økning av jernbanens andel av godsmarkedet.

Vi har oppnådd det som Regjeringen la opp til, men jobben er ikke over

www.godsterminaler.no

