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Invitasjon til å søke om å bli godkjent leverandør av terminaltjenester på
Bane NOR sine godsterminaler

BAKGRUNN/BESKRIVELSE

Bane NOR har det overordnede ansvaret for jernbanegodsterminalene i Norge. For å oppnå en
effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, ble det i 2014 besluttet å åpne for
konkurranse mellom flere aktører om leveranser av terminaltjenester til togselskapene.
I 2015 startet godkjenningsprosessen av leverandører av terminaltjenester. I tillegg ble det fri
konkurranse om levering av terminaltjenester på Stavanger godsterminal - Ganddal og Trondheim
godsterminal – Brattøra.
Bane NOR åpner nå opp for konkurranse om terminaltjenestene på følgende godsterminaler:
- Narvik godsterminal Fagernes, Mo i Rana godsterminal, Mosjøen godsterminal, Fauske
godsterminal, Bodø godsterminal, Trondheim godsterminal Heggstadmoen, Åndalsnes godsterminal,
Bergen godsterminal Nygårdstangen (inklusiv Minde), Drammen godsterminal Nybyen,
Alnabru godsterminal og Kristiansand godsterminal Langemyr. Fler terminaler kan tilkomme.
Leverandører av terminaltjenester har nå mulighet til å tilby tjenester på ovennevnte terminaler(en
eller flere).
SLIK BLIR DU LEVERANDØR AV TERMINALTJENESTER
Alle leverandører av terminaltjenester må ha godkjenning fra Bane NOR for å kunne tilby
terminaltjenester.
Prosessen med å bli godkjent som leverandør av terminaltjenester er beskrevet på:
http://www.banenor.no/kundeportal/bli-jernbaneforetak-eller-terminaloperator/terminaloperator/
UTFORMING/OPPSETT AV SØKNAD OM TILGANGSAVTALE FOR LEVERANDØR
SOM ER GODKJENT LEVERANDØR
Leverandøren må sende en skriftlig søknad med opplysninger om hvilke terminaler det søkes
tilgangsavtale for. Søknaden skal bestå av et signert søknadsbrev som angir hvilke typer tjenester man
ønsker å bli leverandør av, samt hvilke togselskap man har avtale med på den enkelte terminalen.

SØKNADSFRIST
Bane NOR vil behandle søknader om tilgangsavtale fortløpende.
SPRÅKKRAV
Norsk, svensk, dansk eller engelsk språk.
REGLER FOR GODKJENNING
• Søknader om tilgangsavtale vil bli behandlet fortløpende etterhvert som de kommer inn.
• Bane NOR vil kunne avvise søknader som ikke er fullstendige eller ikke oppfyller kravene.
• Bane NOR plikter å ha ferdigbehandlet søknader senest 6 uker etter at all dokumentasjon er mottatt.
KLAGEADGANG
• Søkere som får avslag på søknaden om tilgangsavtale med Bane NOR kan sende en begrunnet klage
på avgjørelsen innen 3 uker til Bane NOR.
• Dersom Bane NOR opprettholder avslaget kan søkeren klage på avgjørelsen til Statens
Jernbanetilsyn – Markedsovervåkningsavdelingen.
VIDERE PROSESS
• Bane NOR vil meddele søkere om utfallet av søknaden fortløpende, så snart søknaden er ferdig
behandlet.
• Bane NOR vil fortløpende kunngjøre på www.godsterminaler.no hvilke leverandører som det inngås
tilgangsavtale på den enkelte terminal med. Alle godkjente leverandører og togselskaper vil få direkte
melding om dette.
• For ytterligere informasjon, se http://www.godsterminaler.no.
LEVERINGSSTED OG INNLEVERINGSMÅTE
Søknaden kan sendes per post til:
Bane NOR SF
v/Kunde og trafikk - Terminaler
Postboks 4350
NO-2308 Hamar
Alternativt kan den sendes pr e-post til: terminaler@banenor.no
Forsendelsen merkes: «Søknad - Terminaloperatør»
KONTAKTPERSON
Kjell Maudal
Leder Terminaler, Kunde og trafikk
E-post: kjell.ivar.maudal@banenor.no
Tlf.: (+47) 900 19 648

