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JERNBANE

Karen Tjernshaugen 

john hulTgren

sVeInung Berg BenTZrØD

 
Samferdselsminister Marit 

Arnstad (Sp) vil jobbe for å 

endre EUs fjerde jernbane-

pakke, slik at Norge fortsatt 

kan la NSB beholde monopo-

let på innenlands togreiser.

18. desember legger EU-kommi-

sjonen frem forslag til nye jern-

banedirektiver. Detaljene er ikke 

kjent, men ifølge Samferdselsde-

partementet venter man at dette 

blir hovedpunktene:

●● Krav om full konkurranse og 

bruk av anbud på alle strekninger 

når det gjelder innenlands per-

sontrafikk med tog. Dette innebæ-

rer at staten ikke lenger kan tildele 

NSB ruter direkte slik som i dag.

●● Krav om rettslig skille mellom 

infrastruktur og transport. Dette 

skillet er allerede gjennomført i 

Norge gjennom opprettelsen av 

NSB og Jernbaneverket.

– Dårlig egnet

Kravet om full liberalisering av 

togtrafikken er svært vanskelig å 

svelge for den rødgrønne regje-

ringen. I Soria Moria-erklærin-

gen fra 2005 slår partiene fast at 

ingen strekninger innen person-

transport skal legges ut på anbud. 

Dermed er en ny konfliktsak med 

klare paralleller til striden om 

postdirektivet under oppseiling.

– Forslaget fra EU kan få konse-

kvenser både for tilbudet til pas-

sasjerene, og for arbeidsplasse-

ne til de som jobber i jernbanen. 

Man risikerer en større deling av 

tilbudet, der interessen er størst 

for å operere på strekningene i de 

mest folkerike delene av landet, 

sier samferdselsminister Marit 

Arnstad til Aftenposten.

Hun mener norsk jernbane er 

dårlig egnet for konkurranse, 

blant annet fordi markedsgrunn-

laget er for lite i store deler av lan-

det og fordi jernbanen stort sett 

bare har ett spor.

Prøver å endre

Arnstad sier Regjeringen har for-

midlet sine synspunkter overfor 

EU, og kommer til å gjøre det også 

når forslaget foreligger. Til våren 

overtar Irland formannskapet i 

EU. Arnstad har planlagt et møte 

med sin irske kollega i desember 

for å drøfte saken. 

Samferdselsministeren har fore-

løpig ikke tatt stilling til om det er 

aktuelt å bruke reservasjonsretten 

i EØS-avtalen.

– Regjeringen vil arbeide for at 

lovverket får en utforming som 

gjør at de ulike landene ikke må 

konkurranseutsette, men kan vel-

ge ulike løsninger, sier Arnstad.

SV-leder Audun Lysbakken åp-

ner allerede nå for å reservere seg 

mot jernbanepakken.

– Hvis det kommer et direktiv 

som pålegger oss å konkurran-

seutsette jernbanen, er det et av 

de verste eksemplene til nå på at 

EØS-avtalen er en ren importord-

ning for høyrepolitikk. Hvis så galt 

skulle skje, er det åpenbart at vi 

må vurdere å bruke reservasjons-

retten, sier Lysbakken.

LO går mot

Også LO mobiliserer mot privati-

sering av norsk jernbane. Leder 

Kjell Atle Brunborg i Norsk Jern-

baneforbund tror konsekvensen 

av liberalisering kan bli høyere bil-

lettpriser eller økte kostnader som 

veltes over på skattebetalerne.

– Hvis flere selskaper skal kon-

kurrere om strekningene for ek-

sempel rundt Oslo, vil de måtte 

ha egne togsett og eget personale. 

Det blir et mye mindre fleksibelt 

system, og langt dyrere å drifte, 

mener Brunborg.

Han er også bekymret for lønns- 

og arbeidsvilkårene til de ansatte. 

Lederen av LO-forbundet opplever 

at han har Regjeringen i ryggen i 

kampen mot konkurranseutset-

ting. Statsminister Jens Stolten-

berg deltok tidligere denne uken 

på Jernbaneforbundets landsmø-

te. Her lovet han å arbeide for å 

forhindre privatisering og kon-

kurranseutsetting av jernbanen.

Ingvild Kylstad er daglig leder 

ved Brusselkontoret, en uavhen-

gig instans som driver rådgivning 

for norske interesser overfor EU. 

Transport er et felt kontoret føl-

ger tett.
– Jeg vil anta at kommisjonen  vil 

forsøke å få vedtatt direktivet før 

våren 2014, da det er valg på nytt 

parlament i EU, og det vil bli dan-

net en ny kommisjon, sier hun.

– Hvis Norge ønsker å påvirke 

denne prosessen er tiden for å 

gjøre det nå, og i 2013, sier Kylstad.

karen.tjernshaugen@aftenposten.no

john.hultgreen@aftenposten.no

En ny EØS-floke er i anmarsj for Regjeringen. Før jul kommer 

EU-kommisjonen med en jernbanepakke som trolig medfører 

full konkurranse om all innenlands persontrafikk med tog.

Fakta

Nye EU-regler

XX EUs regulering av jernbanevirk-

somhet består i all hovedsak av 

tre forskjellige pakker. Nå ventes 

den fjerde å bli presentert i 

desember.

XX Den første pakken endret 

jernbanen fra selvregulerende 

monopol til offentlig regulerte 

markeder.

XX Den andre pakken innførte fri 

konkurranse på godstransport 

fra januar 2007.

XX Den tredje pakken handlet om 

persontransport. Den innførte 

blant annet rettigheter for tog-

passasjerer som er ganske like 

rettighetene for flypassasjerer.

NSB kan miste 

monopolet

Les på nett

p
Opposisjonen på Stortinget 

støtter konkurranseutset-

ting av jernbanen. Les mer på 

ap.no.

XX Norge: Har offentlig 

kjøp av persontrafikk 

på tog, dvs. at det 

ikke er konkurranse. 

Ett unntak er Gjøvik-

banen. Trafikken ble lagt ut på 

anbud som NSB vant. Strek-

ningen drives av det NSB-eide 

Gjøvikbanen AS. 

XX Sverige: Har allerede 

innført full konkur-

ranse på persontog. 

Statens Järnvägar er 

splittet i flere selskaper. Flere 

andre lands togselskaper kjører 

tog i Sverige etter å ha vunnet 

anbudsrunder. Ett av dem er eid 

av det norske NSB. 

XX Tyskland: Har ett 

dominerende selskap, 

Deutsche Bahn. Det 

er åpnet for konkur-

ranse i de regionale markedene, 

men disse konkurransene blir 

som regel vunnet av Deutsche 

Bahn, som har 84 prosent av 

markedet. 

XX Storbritannia: Har gått 

lenger enn noen andre 

i å privatisere jern-

banen. En stund var 

også skinnene privatisert. Etter 

flere stygge ulykker pga dårlig 

vedlikehold, tok staten tilbake 

det eierskapet. Mange selskaper 

konkurrerer. 

XX Frankrike: Har ikke 

åpnet for konkurranse 

for persontogtran-

sport. Men det statlige 

togselskapet, SNCF, deltar gjerne 

i konkurranser om å vinne 

anbud i andre land gjennom sitt 

datterselskap Keolis. 

Kilde: Bård Jordfalds FAFO-rapport «Flere spor 

– mange veier?»

Nye EU-direktiver om jern-

bane kan bety at NSB får hard 

konkurranse i fremtiden.  

Foto: StEin j. BjØRgE

Bakgrunn

Slik gjør de det  i andre land

– Det er veldig uklart ennå hvilke 

konkrete forslag som kommer, ut 

over at det vil handle om konkur-

ransen i innenlands persontra-

fikk, sier NSBs konsernsjef, Geir 

Isaksen.
– Forbereder du NSB på konkur-

ranse? 
– Ja, det vil jeg si at vi gjør hele 

tiden ved at vi prøver å være så 

effektive som mulig. Men vi for-

bereder oss ikke på en konkret 

konkurranseutsettelse på den el-

ler den måten, for vi vet ikke hva 

som kommer.

– Vi tror det er en dårlig idé å 

konkurranseutsette nå fordi vi 

står foran en veldig stor utbyg-

gingsperiode. Det er viktig at det 

er et nært og tett samarbeid mel-

lom operatør og den som bygger 

ut, altså Jernbaneverket. Midt i en 

slik utbygging vil det være enda 

mer komplisert å konkurranseut-

sette togtjenestene, sier Isaksen.

NSB: Vet ikke hva som kommer

Hva hvis de ikke kom med skip ...
Om de hundretusener cruiseturister skriver artikkelforfatterne at «Det er langt fra sikkert 
at alle disse besøkende ville ha kommet til Norge om de ikke hadde kommet som crui-
seturister.» Men: «Hvis vi likevel tenker oss at de hadde kommet med et annet trans-
portmiddel, ville det ha medført store miljø- og samferdselmessige utfordringer.»
Av Eivind Farstad og Petter Dybedal

God butikk i hyppige fergeavganger
«Kanskje direktøren i Fjord1 sine påstander om at ferjene på sentrale 
riksvegsamband bør gå så ofte at en ikke trenger rutetabeller, er en god ide?» 
skriver artikkelforfatterne. De viser til ulike forhold som «trekker i retning av at det 
vil være fornuftig å øke ferjefrekvensen fremover.»
Av Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

Debatt
21 Asfalt over verdens naturarv?
 Av Per Nordø

22 – Må se mer på NO2-helheten
 Av Erik Andresen

23 Bonusforbudet er nå til hinder 
for fri konkurranse

 Av Knut Morten Johansen

24 Skivebom og skivebom,  
hr. Hoksrud

 Av Lasse Fridstrøm

24 TEMPO-nytt
25 3 spørsmål & 3 svar

Geir A. Mo, adm. 
direktør i Norges 
Lastebileier-Forbund 
(NLF), levner ingen 
tvil om at lastebil-
folket finner konkur-
ransen fra uten-
landske aktører 
vanskelig – og langt 
på vei urettferdig.

26 Europa- aktuelt
26 Samferdsels aktuelt
31 Ny faglitteratur

Geir A. Mo.

4

Trafikksikkerhet
18  Tiltak som kan forhindre møteulykker
  Av Alena Høye

Kommentar
20  NSB har ikke monopol
  Av Lasse Fridstrøm

6

Nærblikk
  8  Universell utforming til sjøs – hvor står vi 

og hvor går vi?
  Av Egil Torodd Andersen og Knut M. Nygaard

Syklisme
10  Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning 

for syklistene
  Av Michael W. J. Sørensen

Veitransport
12  En ikke helt alminnelig rasteplass: 

Intelligent dansk system gir hvileplass til 
flere lastebiler 

  Av Casper Wulff og Jens Pedersen

Kollektivtransport
14  Ikke enkelt å samordne landets 

kollektivtrafikk, men: Gevinster kan hentes 
i et harmonisert takstsystem

  Av Julie Runde Krogstad, Nils Fearnley og 
Thor-Erik Sandberg Hanssen

Kronikk 
16  Hva skjer når et transportsystem blir 

svært sikkert? Det finnes en grense for 
sikkerhet

  Av Rune Elvik


