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Priser gjeldende for 2020
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1

INNLEDNING

Bane NORs part i Samlokaliseringsavtale betaler en løpende abonnementspris. Prisen fremkommer i
punkt 2 nedenfor.
Innplasseringer på lokasjonene for elektronisk kommunikasjon under Samlokaliseringsavtale har en
prisstruktur som består av engangsbetaling, betaling for Montasjeunderlag og løpende
abonnementspriser. Prisene fremkommer i punkt 3 nedenfor.
I tilfeller der innplasseringen på lokasjonen fører til kostnader for utbedring av anlegget vil
anleggstilskudd påløpe. Bane NOR vil fremlegge bindende tilbud om pris i Tilbudet. Dersom
Samlokaliserte aksepterer Tilbudet blir pristilbudet på anleggskostnader bindende for Partene.
Kostnader for Montøravtale samt priser på utlån av nøkkel/nøkkelkort fremgår av prisingsmodellen
og priser for Montøravtale i punkt 4 nedenfor.
Andre priser oppgis i punkt 5 nedenfor.

----Samtlige priser er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. Betingelser knyttet til fakturering og
betaling framgår av Samlokaliseringsavtalen og Montøravtalen.
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2
ABONNEMENTSPRIS FOR SAMLOKALISERINGSAVTALE
De som har inngått Samlokaliseringsavtale med Bane NOR betaler en løpende abonnementsavtale så
lenge avtalen består. Den årlige abonnementsprisen følger kalenderåret slik at hvis en avtale består
ved inngangen til et år betales det abonnement for det året. Betalingspliktens opphør er knyttet til
oppsigelse av Samlokaliseringsavtalen som er regulert i Bilag 1 til Samlokaliseringsavtalen.
Produktbeskrivelse
Abonnementspris for samlokaliseringsavtale

Pris/år (NOK eks. MVA)
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16 000

3

PRISER FOR INNPLASSERING AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSUTSTYR UNDER
SAMLOKALISERINGSAVTALE

3.1 Etableringspris på lokasjon (engangspris)
Førstegangsinnplassering på en lokasjon har en etableringspris. Denne prisen betales en gang per
lokasjon per avtalepart og skal betales første gang en Samlokalisert får Innplassering på en lokasjon.
Produktbeskrivelse
Førstegangsinnplassering på en lokasjon

Engangspris (NOK eks. MVA)
5 000

3.2 Etableringspris for strøm (engangspris)
Det prises for en etablering per sikring uavhengig av sikringskurser 1-fas og 3-fas. Etableringsprisen er
delt inn i størrelse på sikringer.
Produktbeskrivelse
230 VAC kraft
230 VAC kraft
230 VAC kraft
230 VAC kraft

Type/detaljer
10A
16A
25A
32A

Engangspris (NOK eks. MVA)
4 000
7 000
9 700
14 000

Dersom det er ønsker om andre størrelser på sikringer kan dette tilbys på enkelte lokasjoner. Prisen
for dette avtales i hvert enkelt tilfelle.
Dersom det gjøres endringer for eksempel ved økning i kraftbehovet (tilleggsbestilling av kraft)
regnes dette som en ny etablering i forhold til hvordan etableringsprisen beregnes.
Dersom det ikke er ledig kurs tilgjengelig i fordelingsskap må Samlokaliserte selv bygge og bekoste
arbeid og materiell til dette, jf. punkt 3.9 om anleggstilskudd.

3.3 Pris per Montasjeunderlag
Når Bane NOR har mottatt aksept på tilbudet setter Bane NOR sammen et Montasjeunderlag til
Samlokaliserte. Pris per Montasjeunderlag fremgår av tabellen.
Produktbeskrivelse
Pris for montasjeunderlag
Pris for montasjeunderlag
Pris for montasjeunderlag
Pris for montasjeunderlag

Type/detaljer
Skap/kabinett og
antennemontasje
Skap/kabinett
Antennemontasje
Mindre utvidelser eller
endringer

Engangspris (NOK eks. MVA)
7 000
4 000
4 000
800

Pris per Montasjeunderlag for mindre utvidelser eller endringer gjelder dersom Innplasseringen ikke
krever oppdatering av tegninger (eks. masteoppriss, tegninger av teknisk rom/hytte mv.).
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3.4 Årlig abonnementspris for plass for skap
Årlig abonnementspris for plass oppgis per type/størrelse i tabellen nedenfor.
Produktbeskrivelse
Plass for skap
Plass for skap
Plass for skap

Type/detaljer
Normal skap: 60x60x210 (cm)
Stort skap: 80x80x210 (cm)
Frittstående utvendig skap

Pris/år (NOK eks. MVA)
18 000
33 000
7 000

3.5 Årlig abonnementspris for U i skap
Årlig abonnementspriser for U i Bane NORs skap fremgår av tabellen nedenfor.
Produktbeskrivelse
Plass, U i skap
Plass, U i skap
Plass, U i skap
Plass, U i skap

Type/detaljer
Til og med 3 U
Til og med 14 U
Til og med 28 U
Hele skapet, 42 U

Pris/år (NOK eks. MVA)
7 160
21 360
35 160
42 720

3.6 Årlig abonnementspris for parabolantenner i mast
Prisen for abonnement til plass for parabolantenner beregnes ut fra antennens diameter og høyde i
masten antennen plasseres i.
Produktbeskrivelse

Diameter (m)

Høyde i masten (m)

Pris/år (NOK eks.
MVA)

Parabolantenne

0 – 0,59

3-14,99

2 100

Parabolantenne
Parabolantenne

0 – 0,59
0 – 0,59

15-29,99
30 og over

4 200
6 300

Parabolantenne
Parabolantenne
Parabolantenne

0,6 – 0,99
0,6 – 0,99
0,6 – 0,99

3-14,99
15-29,99
30 og over

4 200
8 400
12 600

Parabolantenne
Parabolantenne
Parabolantenne

1 – 1,19
1 – 1,19
1 – 1,19

3-14,99
15-29,99
30 og over

6 000
12 000
18 000

Parabolantenne
Parabolantenne
Parabolantenne

1,2 – 1,49
1,2 – 1,49
1,2 – 1,49

3-14,99
15-29,99
30 og over

8 400
16 800
25 200

Bilag 3 til Samlokaliseringsavtale og Montøravtale: prisingsmodell og priser

3.7 Årlig abonnementspris for panel-, sylinder-, og piskantenner i mast
Prisen for abonnement til plass for antenner beregnes ut fra antennens areal og/eller lengde og
høyde i masten antennen plasseres i.
Produktbeskrivelse

Areal i
m2

Produkt
beskrivelse

Panel/sylinderantenne

Pisk

Panel/sylinderantenne
Areal i m2
Panel/sylinderantenne
Areal i m2

0,00 –
0,50
0,00 –
0,50
0,00 –
0,50

Panel/sylinderantenne
Areal i m2
Panel/sylinderantenne
Areal i m2
Panel/sylinderantenne
Areal i m2

0,51 –
1,00
0,51 –
1,00
0,51 –
1,00

Pisk

Panel/sylinderantenne
Areal i m2
Panel/sylinderantenne
Areal i m2
Panel/sylinderantenne
Areal i m2

1,01 –
1,50
1,01 –
1,50
1,01 –
1,50

Pisk

Panel/sylinderantenne
Areal i m2
Panel/sylinderantenne
Areal i m2
Panel/sylinderantenne
Areal i m2

1,51 –
2,00
1,51 –
2,00
1,51 –
2,00

Pisk

Pisk
Pisk

Pisk
Pisk

Pisk
Pisk

Pisk
Pisk

Lengde i
m

Høyde i
Pris/år (NOK
masten
eks. MVA)
(m)
0,00 –
3-14,99
1 020
1,00
0,00 –
15-29,99
2 040
1,00
0,00 – 30 og over
3 060
1,00
1,01 –
2,00
1,01 –
2,00
1,01 –
2,00
2,01 –
3,00
2,01 –
3,00
2,01 –
3,00
3,01 –
4,00
3,01 –
4,00
3,01 –
4,00

3-14,99

2 040

15-29,99

4 080

30 og over

6 120

3-14,99

3 060

15-29,99

6 120

30 og over

9 780

3-14,99

4 080

15-29,99

8 160

30 og over

12 240

3.8 Årlig abonnementspris for kraft, 230VAC
Kraftforsyning prises per måned basert på det nominelle effektuttaket det innplasserte utstyret har.
Produktbeskrivelse
Leie av kraft, 230VAC
Leie av kraft, 230VAC
Leie av kraft, 230VAC
Leie av kraft, 230VAC
Leie av kraft, 230VAC
Leie av kraft, 230VAC
Leie av kraft, 230VAC
Leie av kraft, 230VAC

Mengde
0-99W
100-299W
300-499W
500-749W
750-999W
1000-1999W
2000-2999W
3000-3999W

Pris/år (NOK eks. MVA)
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1 420
2 100
4 260
7 100
10 650
14 200
28 400
42 600

3.9 Anleggsbidrag
Prisene angitt i punktene 3.1-3.8 ovenfor forutsetter at det er ledig kapasitet på lokasjon det
anmodes om Innplassering ved.
Dersom det må gjøres endringer på lokasjonen for å kunne motta en ny innplassering kan
Samlokaliserte få Tilbud om innplassering mot å bli belastet et anleggsbidrag i tillegg til priser som
følger av punktene ovenfor. Endringer på lokasjonen kan blant annet være byggetekniske endringer,
utvidelse av kraftforsyningskapasiteten, utvidelse av kjøleanleggets kapasitet og kostnader til
styrkeberegninger av mast for å fastslå om masten kan ta imot en innplassering eller for å klarlegge
hvilke tiltak som må gjennomføres for at masten kan ta imot en innplassering.
Størrelsen på anleggsbidraget vil bero på hvilke tiltak som må iverksettes konkret per lokasjon for å
kunne imøtekomme anmodningen om Innplassering.
Anleggsbidraget som skal betales vil gå frem av Tilbudet Bane NOR gir. Normalt vil anleggsbidraget
utgjøre de faktiske kostnader for tiltaket som må gjennomføres for å imøtekomme Anmodning om
Innplassering.
Dersom mer enn en avtalepart innenfor et tidsrom på tolv – 12 – måneder anmoder om
innplassering på samme lokasjon, og innplasseringene krever utbedringer som fører til at det skal
betales anleggsbidrag, praktiserer Bane NOR kostnadsdeling mellom avtalepartene med mindre det
er åpenbare grunner til at det ikke bør skje i en konkret sak.
Sikkerhetsstillelse og størrelse for anleggsbidrag vurderes av Bane NOR i hvert enkelt tilfelle. Bane
NORs avtalepart påtar seg en forpliktelse til å yte anleggstilskudd idet Part skriftlig aksepterer et
Tilbud fra Bane NOR som inkluderer anleggstilskudd.
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4

PRIS FOR MONTØRAVTALE OG UTLÅN AV NØKKEL/NØKKELKORT

For Montøravtale betales etableringspris ved inngåelse av Montøravtale. Utlån av nøkkel/nøkkelkort
betales ved en kombinasjon av etableringspris og abonnementspris.
4.1 Etableringspris for Montøravtale
Etableringspris Montøravtale NOK eks MVA

5 000

4.2 Etableringspris og abonnementspris for nøkkel/nøkkelkort (langtidsutlån av nøkkel / nøkkelkort)
Bane NORs avtalepart i Montøravtale som gis adkomstrettigheter og nøkkel/nøkkelkort til Bane NORs
lokasjoner for elektronisk kommunikasjon betaler i tillegg:
- Etableringspris for utlån av nøkkel/nøkkelkort
- Løpende abonnementspris for utlån av nøkkel/nøkkelkort.
Etableringspris per nøkkel / nøkkelkort i NOK
eks. MVA
Abonnementspris i NOK per år per
nøkkel/nøkkelkort eks. MVA

250
1 000

4.3 Engangsutlån av nøkkel/nøkkelkort
Engangsutlån av nøkkel/nøkkelkort er priset separat. Prisen gjelder per utlån og per
nøkkel/nøkkelkort.
Engangsutlån av nøkkel / nøkkelkort NOK
eks. MVA
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1 250

5

TJENESTER OG ANDRE FORHOLD BANE NOR FAKTURERER FOR

5.1 Pris på Følgetjeneste fra Bane NOR
Følgetjeneste fra Bane NOR faktureres etter medgått tid.
Beskrivelse
Følgetjeneste fra Bane NOR etter medgått tid innen normal
arbeidstid 07.30-15.00

Pris per time i NOK eks. MVA
1 106

Oppgitt timepris gjelder for Følgetjeneste som utføres i normalarbeidstid kl. 07:30-15:00 alle
virkedager med unntak av påskeuken og juleuken. Pris for Følgetjeneste fra Bane NOR på andre
tidspunkter er høyere og må avtales særskilt ved forespørsel, jf. kontaktpunkt oppgitt i Bilag 1, punkt
5.
5.2 Fakturering for alarmhåndtering etter brudd på prosedyrer ved besøk på lokasjoner
I noen tilfeller følger det av avtalevilkårene at Bane NOR kan reagere på brudd på avtalevilkår med å
anvende standardiserte økonomiske sanksjoner mot avtalepart.
Fakturering for kostnader i forbindelse med uttrykking forårsaket av alarm ved brudd på prosedyrene
for besøk på Bane NORs lokasjoner for elektronisk kommunikasjon, jf. Bilag 4 punkt 2.3 og Bilag 2
Sikkerhetsavtale punkt 9.1:
Beskrivelse
Ved brudd på prosedyrene for besøk på Bane NORs lokasjon

Pris per time i NOK eks. MVA
1 106 + 25%

Oppgitt timepris gjelder for alarmhåndtering som utføres i normalarbeidstid kl. 07:30-15:00 alle
virkedager med unntak av påskeuken og juleuken. Pris for alarmhåndtering på andre tidspunkter
øker i samsvar med økningen av timepriser som følge av kostnader som påløper utenom
normalarbeidstiden (tariffestede tillegg mv.). I tillegg til gjeldende timepris kommer et påslag på 25%
når alarmhåndteringen skjer etter brudd på prosedyrer ved besøk på lokasjoner. Bane NOR tar
beslutning om hvorvidt alarmhåndtering med dertil hørende økte kostnader for vår avtalepart i
Montøravtale og/eller Samlokaliseringsavtale er nødvendig utenfor normalarbeidstiden.
5.3 Fakturering for tilbakestillelse av lokasjonen dersom Samlokaliserte og/eller Montørselskapet
har gjort arbeider utenfor det som fremgår av Montasjeunderlag
Det følger av avtalevilkårene, jf. punkt 3.3 i Bilag 4 at Bane NOR kan reagere på brudd på avtalevilkår
med å anvende standardiserte økonomiske sanksjoner mot avtalepart.
Dersom Bane NORs avtalepart er ansvarlig for arbeider på lokasjonen for elektronisk kommunikasjon
som de ikke har fått Bane NORs skriftlige tillatelse til fakturerer Bane NOR part i
Samlokaliseringsavtale/Montøravtale for kostnadene.
Beskrivelse
Ved feilaktig og/eller ikke skriftlig avtalt arbeid på Bane
NORs lokasjon

Pris per time i NOK eks. MVA
1 106 + 25%

Oppgitt timepris gjelder for tilbakestillelse som utføres i normalarbeidstid kl. 07:30-15:00 alle
virkedager med unntak av påskeuken og juleuken. Pris for tilbakestillelse på andre tidspunkter øker i
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samsvar med økningen av timepriser som følge av kostnader som påløper utenom
normalarbeidstiden (tariffestede tillegg mv.). I tillegg til gjeldende timepris kommer et påslag på 25%
når alarmhåndteringen skjer etter brudd på prosedyrer ved besøk på lokasjoner. Bane NOR tar
beslutning om hvorvidt tilbakestillelse med dertil hørende økte kostnader for vår avtalepart i
Montøravtale og/eller Samlokaliseringsavtale er nødvendig utenfor normalarbeidstiden.
5.4 Fakturering for kontroll i situasjon med manglende Tilbakemelding etter utført montasje
Det følger av avtalevilkårene, jf. punkt 3.4 i Bilag 4 Installasjon montasje at Bane NOR reagerer på
brudd på avtalevilkår med å anvende standardiserte økonomiske sanksjoner mot avtalepart.
Dersom Bane NOR ser seg nødt til å kontrollere om og hvordan installasjon er utført på bakgrunn av
manglende Ferdigmelding og Samsvarserklæring faktureres det for medgått materiell med tillegg av
medgått tid etter pris oppgitt nedenfor.
Beskrivelse
Kontroll som følge av manglende Ferdigmelding og
Samsvarserklæring etter utført arbeid ved Bane NORs
lokasjon

Pris per time i NOK eks. MVA
1 106 + 25%

Oppgitt timepris gjelder for kontroll som utføres i normalarbeidstid kl. 07:30-15:00 alle virkedager
med unntak av påskeuken og juleuken. Pris for kontroll på andre tidspunkter øker i samsvar med
økningen av timepriser som følge av kostnader som påløper utenom normalarbeidstiden
(tariffestede tillegg mv.). I tillegg til gjeldende timepris kommer et påslag på 25% når
alarmhåndteringen skjer etter brudd på prosedyrer ved besøk på lokasjoner. Bane NOR tar
beslutning om hvorvidt kontroll med dertil hørende økte kostnader for vår avtalepart i Montøravtale
og/eller Samlokaliseringsavtale er nødvendig utenfor normalarbeidstiden.
5.5 Fakturering for situasjonshåndtering ved tap av nøkkel
Sperring av et elektronisk nøkkelkort vil som regel ikke kreve en situasjonshåndtering det faktureres
for utover fakturering etter punkt 4.2 og 4.3 ovenfor. Tap av nøkkel vil kunne kreve en
situasjonshåndtering som i verste fall kan føre til kostnader. Bane NOR bestemmer om tap av
nøkkel/elektronisk nøkkelkort utgjør en situasjon som krever håndtering.
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