Infrastrukturavgifter/-priser
FORORD
I stortingsmeldingen «På rett spor» [1] la regjeringen fram sine planer for reform av jernbanesektoren. Reformforslagene skal bidra til:





en rasjonell plassering av hovedoppgaver og vil gi tydelige formål for
organisasjonsenhetene gjennom at
en mer forretningsmessig innretning på sektoren ved at
en hensiktsmessig styringsstruktur ved at
at kundens behov (privatpersoner og næringsliv) blir bedre ivaretatt enn i dag gjennom at

Det er gjennom de siste 25 år etablert et felles europeisk rammeverk gjennom EU-/EØSsamarbeidet [2]. Da Bane NOR SF er eneleverandør av jernbaneinfrastruktur, er både
kapasitetsfordeling og prising regulert gjennom jernbaneforskriften [3] og Norges forpliktelse
gjennom EØS-avtalen.
Bane NOR SF har i tråd med EU-forordningen 2015/909 [4] utarbeidet en implementeringsplan for
gjennomføringen av et revidert regelverk. Denne rapporten redegjør for denne planen med tilhørende dokumentasjon. Da implementeringsplanen innebærer betydelige endringer i prisene for
bruk av sporet, har Bane NOR valgt å ta med mest mulig av den dokumentasjonen rundt de
beregninger og analyser som er foretatt.

Oslo: 14.7.2017

Bjørn Kristiansen
Konserndirektør
Kunde og trafikkdivisjonen
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1
1.1

SAMMENDRAG
BAKGRUNN

EU har de siste 25-30 årene gradvis lagt til rette for en standardisering av jernbanesektoren med
et felles rammeverk og redusering av de nasjonale særegenheter innen jernbanen [5]. Denne
standardiser-ingen har både en teknisk (jf. ERTMS) og en markedsregulatorisk side. Formålet er å
få transportsektoren; herunder også jernbanen; til å understøtte EUs fire friheter1, samt å legge til
rette for en mer effektiv, miljøvennlig og sikker transport.
Gjennom EU-direktiv 2001/14/EU [5] og oppfølgingen i 2012/34/EU [2] med endringer i EUdirektiv 2016/2370/EU [6] og EU-forordning 2015/909 [4] har EU etablert et felles rammeverk for
kapasitetsfordeling og prissetting av sporkapasitet. EU-direktivet fra 2001 er en del av EØS-avtalen
og bindende for Norge. De øvrige dokumentene er EØS-relevante, men er ennå ikke innarbeidet
som sådan, i norsk rett. Bane NOR legger til grunn at dette vil finne sted i nær framtid.
Samferdselsdepartementet har allikevel innarbeidet innholdet i EU-direktivet av 2012 i nye forskrifter; herunder jernbaneforskriften [3] som er relevant i denne sammenheng.
Samferdselsdepartementet har i brev av 08.07.2016 bedt Bane NOR utarbeide en implementeringsplan for infrastrukturavgifter2 i tråd med forordningen av 2015. Dette dokumentet angir nye
infrastrukturpriser, hvordan disse er beregnet og hvordan disse vil bli implementert.
1.2

PROSJEKTGJENNOMFØRING

Implementeringsplanen har vært gjennomført som et internt prosjekt med følgende
medvirkende:
Prosjekteier:

Bjørn Kristiansen; Konserndirektør Kunde og trafikkdivisjonen

Prosjektleder: Gunnar Markussen; Kunde og trafikkdivisjonen
Elzbieta Jankowski; Kunde og trafikkdivisjonen
Joanna Kiepiela; Infrastrukturdivisjonen
Hans Otto Hauger; Infrastrukturdivisjonen
Prosjektet har hatt god bistand fra medarbeidere i Punktlighetsseksjonen v/ TIOS-gruppen og i
Vedlikeholdsenheten v/BaneData-gruppen. Disse enhetene har bidratt med trafikktall og tekniske
data for infrastrukturen, samt kostnadsdata. Videre har medarbeidere ved Juridisk seksjon bidratt
i fortolkningen av jernbaneforskriften og EU-retten generelt.
Professor emeritus Erik Biørn ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo har bidratt med
faglige råd knyttet til estimering av marginalkostnader og kriterier for vurdering av resultatene av
estimeringen.
Alt tallmateriale er bearbeidet og alle beregninger er utført internt i Bane NOR.

1

Uttrykket henspiller på markedets frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer (Store norske
leksikon)
2
Bane NOR har valgt å bruke begrepet «pris» og ikke «avgift» for å understreke at det gjelder betaling for
en tjeneste og ikke en indirekte skatt
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1.3

HØRING AV UTKAST TIL IMPLEMENTERINGSPLAN

Bane NOR gjennomførte en høring av utkast til implementeringsplanen fra 25.04.2017 til
26.05.2017 blant togselskapene, Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Statens
jernbanetilsyn. Av disse mottok Bane NOR 8 uttalelser. Videre har Norsk lokomotivmannsforbund
og foreningen Jernbanealliansen gitt egne uttalelser.
Det ble avholdt møte i Samferdselsdepartementet 19.05.2017. Videre har Bane NOR hatt et
veiledningsmøte med Statens jernbanetilsyn 22.06.2017. Basert på den tilbakemelding som er
mottatt, har Bane NOR:
1. revidert forslaget til baneinndelinger
2. utarbeidet et forslag til rabatter for godstrafikken i henhold til § 6-4 i jernbaneforskriften
3. utsatt fastsettelsen av påslag basert på markedsdifferensiering – se § 6-3 – for å kunne gi
en utdyping av begrunnelsen. Selve markedsdifferensieringen opprettholdes.
Alle som har innsendt høringsuttalelse har fått særskilte svar fra Bane NOR.
1.4

FORSLAG TIL NYE INFRASTRUKTURPRISER

Med hjemmel i jernbaneforskriftens kapittel 6 og Bane NORs beregnede marginalkostnader
foreslås følgende priser for bruk av infrastrukturen:
Tabell 1: Priser for bruk av infrastrukturen

Banestrekning

Oslo Lokal
Ofotbanen
Øvrige jernbanenett

KapasitetsPåslag for følgende markedsområder
Grunnpris (§6-2 (3))
pris (§6-2
(§ 6-3) - Blir gjeldende fra og med R19
(4))
Malm og
Persontog
Godstog
Hovedfly§ 6-2 (4)
PSO (Øre
mineraler
(Øre pr.
(Øre pr.
plass (Øre
(Kroner pr. pr. brutto
(Øre pr.
brutto
brutto
pr. brutto
tog)
tonnkm)
brutto
tonnkm)
tonnkm)
tonnkm)
tonnkm)
0,97
0,47
500,00
2,50
2,50
Fastsettes i løpet av 2017
1,47
1,06
-

Note: Prisene er her i hovedsak knyttet til brutto tonnkilometer.

De nye beregningene ut fra regnskaps- og trafikktall for perioden 2014-2016 gir gjennomgående
noe lavere anslag for marginalkostnader enn tidligere analyser. Dette kan skyldes dels noe annen
kostnadsavgrensning; jf. EU-forordning 2015/909 og dels lavere kostnadsutvikling enn trafikkutviklingen skulle tilsi ut fra tidligere anslåtte kostnadselastisiteter.
Grunnprisen skiller mellom person- og godstrafikk ut fra ulik marginalkostnad; se avsnitt 5. Kapasitetsprisen som ble innført i 2017 foreslås avgrenset til kun Oslokorridoren, da de øvrige områdene
ikke har kapasitetsutfordringer som ikke er internalisert; se avsnitt 3.1 og 5.3. Det foreslås at forskriftens regler om markedsdifferensiering benyttes og at noen markedsområder får en høyere
pris; se avsnitt 6.
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1.5

IMPLEMENTERING

Dersom beregningsmetodikken av de direkte kostnadene eller marginalkostnadene som følge av
EU-forordning 2015/909 er endret og at dette for følge for prisfastsettelsen, skal det utarbeides
en implementeringsplan. I Norge har prisen blitt politisk bestemt uten bakgrunn i noen konkret
beregningsmetodikk. Når nå Bane NOR i tråd med jernbaneforskriften og Norges forpliktelser i
henhold til EØS-avtalen har gjennomført en økonometrisk analyse av marginalkostnadene ved
togtrafikken, finner Bane NOR at det er grunnlag for å etablere en implementeringsplan for
innfasing av nye priser.
Bane NOR SF vil ta hensyn til at ulike markedssegment vil ha ulikt behov for gradvis tilpasning de
nye infrastrukturprisene. I avsnitt 8 redegjøres for en gradvis tilpasning pr. markedssegment.
Direktivet av 2012 angir at de nye prisene kan implementeres over en 4 års periode. Bane NOR
legger til grunn at perioden 2018-2021 kan benyttes til implementeringen.
 PSO3: Grunnprisen og kapasitetsprisen innføres fullt ut fra og med 1.1.2018. Tillegget
basert på markedsdifferensieringen i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften innføres fullt
ut fra og med 1.1.2019 (R19).
 HOVEDFLYPLASS: Grunnprisen og kapasitetsprisen innføres fullt ut fra og med 1.1.2018.
Tillegget basert på markeds-differensieringen i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften
innføres fullt ut fra og med 1.1.2019 (R19).
 ØVRIG PERSONTRAFIKK: Grunnprisen og kapasitetsprisen innføres fullt ut fra og med
1.1.2018.
 KOMBI-/VOGNLAST: Grunnprisen innføres gradvis over 4 år fra og med 1.1.2018; dvs. 25
% i 2018, 50 % i 2019 osv. Kapasitetsprisen innføres fullt ut fra 1.1.2018.
 MALM- OG MINERALTRANSPORT: Grunnprisen innføres fra og med 1.1.2018. Tillegget
basert på markedsdifferensieringen i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften innføres fullt
ut fra og med 2019 (R19).
 ANDRE INDUSTRITOG: Innføres tilsvarende kombi-/vognlast.

3

Trafikkavtale med offentlig myndighet og hvor denne betaler for tjenestene
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2
2.1

HISTORISK OVERSIKT
UTVIKLING AV KJØREVE GSAVGIFTEN

I Norge startet diskusjonen om styringen av offentlig sektor på 1980-tallet; herunder også samferdselssektoren. Det var uttrykt enighet om at «… en generell omlegging av virkemiddelbruken i
samferdselspolitikken fra regulering til mer økonomiske virkemidler vil være formålstjenlig» [7]. I
St.meld. nr. 34 (1987-88) [8] foreslår Samferdselsdepartementet en todeling av NSBs budsjett og
regnskap; en kjørevegsdel og en trafikkdel. Dette ble gjennomført fra og med 1990. Et sentralt
punkt var innføringen av kjørevegsavgift 4 . Utgangspunktet for det norske kjørevegsavgiftssystemet som ble innført i 1990 [9], var:
a) Signalfunksjonen om at det koster noe å produsere angjeldende tjeneste, og at disse kostnadene er avhengig av aktivitetsomfanget på kjørevegen
b) Skaffe inntekter til dekning av kostnadene ved å opprettholde og bygge ut kjørevegen
Satsen for 1990 ble satt til 2,5 øre pr. bruttotonnkilometer. Med en mulig prisjustering5 tilsvarer
dette 5,35 øre pr. bruttotonnkilometer i 2016. Persontrafikken ble unntatt fra avgiften, da busstrafikken i 1990 ikke betalte tilsvarende avgifter for bruk av vegene. Bussene betaler i dag “veibruksavgift” gjennom dieselavgiftssystemet, mens det inntil 2017 ikke er gjort endringer for
persontrafikken med tog. I de vel 25 årene siden innføringen har Stortinget ved flere anledninger
nedjustert avgiften for godstransport, slik at det meste av godstrafikken (målt i togkilometer) til
og med 2016 ikke betalte kjørevegsavgift; se også Tabell 2.
Det er nå forskjellige strukturer på infrastrukturavgiftene. På Gardermobanen er avgiften delt i en
for bruk av linjen (avgift per togkilometer) og i en for bruk av stasjoner (avgift per avgang), mens
avgiften for godstog med akseltrykk over 25 tonn er knyttet til trafikkbelastning (avgift per bruttotonnkilometer). Stortingsproposisjonen [10] som fastla åpningsbalansen til Flytoget AS, la til
grunn:
“Engangsbetaling for prioritet, men ikke eksklusiv kjørerett ved tildeling av sporkapasitet
på Gardermobanen, er balanseført som en immateriell rettighet. Rettigheten vil måtte
avskrives planmessig over den perioden prioritetsrettigheten gjelder. Det er lagt til grunn
at engangsbetalingen 424 mill. kr finansieres med 40 pst. egenkapital og 60 pst. gjeld.”
Dette utsagnet forstås som at Flytoget AS har betalt en form for «kapasitetsavgift»6 knyttet til
deres rettighet til 6 avganger i timen per retning mellom Oslo S og Gardermoen. Dette er
bekreftet i trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og Flytoget AS av 1.2.2013.
Tabell 2 gir en oversikt over den historiske utviklingen av avgiftssystemet.

4

I den nye jernbaneforskriften benyttes begrepet infrastrukturavgift
Konsumprisindeksen fra 1990 til 2000 og prisindeksen for vedlikehold av veganlegg fra 2000 til 2016.
6
Basert på Flytogets avkastningskrav utgjør avgiften NOK 1.745 per avgang t/r Oslo S – Gardermoen.
5
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Tabell 2: Historisk oversikt – nominelle verdier

År

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (1)
Note

Persontrafikk
(Øre/Brt.
tonnkm)
0,25
(1)

Godstrafikk
< 25 tonn
(Øre/Brt.
Tonnkm)
2,50
2,60
2,70
1,40
1,20
0,90
0,92
0,94
0,95
0,98
1,00
1,03
1,06
1,10
1,40
1,18
0,09

(NOK/Togkm)
15,50
15,90
15,90
16,30
20,85
13,90
14,30
14,80
14,80
13,30
13,60
13,90
16,90
17,50
19,60
20,90
21,80
20,30

Gardermobanen
Oslo S
Lillestrøm
(NOK/tog)
NOK/tog)
90,00
15,00
92,90
15,50
95,90
16,00
98,49
16,43
88,60
14,80
90,40
15,10
92,20
15,40
112,00
18,80
116,10
19,50
130,00
21,90
138,70
23,40
144,90
24,50
134,80
22,80

GMB
(NOK/tog)
60,00
61,90
63,90
65,63
59,10
60,30
61,50
74,80
77,50
86,80
92,60
96,80
90,00

Godstrafikk
> 25 tonn
(Øre/Brt.
Tonnkm)
0,94
1,46
1,50
1,53
1,56
1,61
1,65
1,72
1,78
1,84
1,90
1,97
2,05
2,26
2,26
2,73
2,84
3,13
3,25
3,79
4,50
5,35

Omregnet to første kolonner fra togkm til brutto tonnkm med antatt vekt pr. tog

Endringen i 2005 vedrørende Gardermobanen skyldes at også flydrivstofftoget er avgiftspliktig for
den delen av Gardermobanen (Langeland – flydrivstoffterminalen) som dette toget kjører. Da flydrivstofftoget ikke belaster stasjonene, fant man det urimelig å belaste godstoget disse
stasjonskostnadene gjennom avgiften for bruk av spor.
Avgiften for godstog med akseltrykk > 25 tonn var opprinnelig avgrenset nedad til > 22,5 tonn.
Økningen i nedre grense ble foretatt av Samferdselsdepartementet / Stortinget 7 da
tømmernæringen ønsket bruk av 25 tonn akseltrykk for tømmertogene.
Nedenstående tabell (Tabell 3) viser avgiften for godstog i 2017 sammenliknet med andre
strekninger langs Korridor 3 (ScanMed).

7

Fra Revidert budsjett 2007: «Regjeringen foreslår å øke grensen for fritak for kjørevegsavgift for
godstrafikk med jernbane fra 22,5 tonn aksellast til og med 25 tonn aksellast. I første omgang legges det
opp til et toårig forsøk for å høste erfaringer med ordningen.» Noen evaluering er aldri gjennomført.
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Tabell 3: Avgifter for godstog langs Korridor 3 (Kilde: ScanMed)

Euro (2)

NOK

Km

NOK pr.
togkm

12

109

174

0,63

Sverige (3)
Kornsjø - Gøteborg
Gøteborg - Malmø
Malmø - Pederholm (1)
Sum Sverige

288
508
353
1 149

2 612
4 608
3 202
10 421

173
284
25
482

15,10
16,20
127,81
21,60

Danmark
Pederholm - Padborg

1 384

12 557

332

37,78

Tyskland (3) (4)
Padborg - Machen
Maschen - München
München - Kufstein
Sum Tyskland

637
2 307
308
3 253

5 779
20 928
2 795
29 502

213,8
774,3
103,4
1 092

27,03
27,03
27,03
27,03

Østerike (3)
Kufstein - Brennero

540

4 898

109,86

44,58

582
142
1030
953
2094

5 279
1 288
9 342
8 644
18 993

215,6
18,7
329,6
234,8
605,3

24,48
68,87
28,34
36,81
31,38

Strekning
Norge
Alnabru - Kornsjø

Italia (3)
Brennero - Domegliara
Domegliara - Verona
Roma - Pisa
Firenze - Roma
Roma - Rosarmo

Note: (1) Inkl. avgift Øresundsbroen; (2) 1 Euro = 9,07 NOK; (3) 1 600 tonn og 100 km/t; (4) "Standard" godstog

2.2

JERNBANEPAKKE IV

I tillegg til tekniske revisjoner foreslår fjerde Jernbanepakke reformer innenfor områdene styring
og markedsåpning. Disse endringene er dekket gjennom oppdatering av to eksisterende deler av
lovgivningen, samt å oppheve en tredje rettsakt. Målet er å åpne opp det innenlandske jernbanepassasjermarkedet for konkurranse. Dette vil også være et viktig skritt på veien mot ferdigstillelse
av et felles europeisk jernbaneområde.
En av endringene gjelder styringen av infrastrukturforvaltere. Infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatører er ofte fortsatt en del av samme integrerte struktur. De foreslåtte endringene vil skille
infrastrukturforvaltere i større grad fra jernbaneoperatører.
I forbindelse med reguleringen av forholdet mellom infrastrukturforvaltere og
jernbaneoperatørene er det særlig EU-direktivet 2012/34/EU [2] som er sentralt. Her revideres
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bl.a. det regulatoriske opplegget for kapasitetsfordeling og prising av infrastrukturforvalters
monopoltjenester. Nærmere regler for hvilke kostnader som kan legges til grunn for prisingen er
gitt i egen forordning [4]. Direktivet markedsregulatoriske paragrafer er inkorporert i det norske
lovverket gjennom ny jernbaneforskrift [3]. Selv om hverken direktivet eller forordningen er del av
norsk rett p.t., har Bane NOR lagt til grunn at de vil bli det i nær framtid.
Den nevnte forordningen krever også at infrastrukturforvalter legger fram en
implementeringsplan knyttet til eventuelle konsekvenser for avgiftsfastsettelsen ved innføring av
de nye reglene innen 3.7.2017. Dette dokumentet svarer ut dette kravet.
Europaparlamentet i plenum vedtok 14. desember 2016 den endelige ordlyden i markedsdelen av
Jernbanepakke IV. Kommisjonen la sitt forslag fram allerede i februar 2013, men først nå etter
nesten fire år er alle forslagene i pakken vedtatt.
Markedsdelen av Jernbanepakken stiller blant annet krav til medlemsstatene om å åpne det
innenlandske markedet for passasjertrafikk på jernbane innen desember 2020, samt at
anbudskonkurranse må innføres – det åpnes for noen unntak – ved tildeling av kontrakter innen
desember 2023. I tillegg styrkes uavhengigheten mellom forvalter av jernbaneinfrastruktur og
tjenestetilbyder.
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3

JERNBANEFORSKRIFTENS PREMISSER FOR PRISSETTING

Jernbaneforskriften [3] er hjemlet i jernbaneloven [11] og EU-direktiv 2012/34/EU [2] og
regulerer:
a) tilgang til å trafikkere jernbanenettet og til serviceanlegg, herunder havne- og
terminalspor og tjenester i disse
b) kravene til forvaltning av jernbaneinfrastruktur og transportvirksomhet som utøves av
jernbaneforetak
c) fastsettelse og innkreving av infrastrukturavgifter8 og prissetting av jernbanerelaterte
tjenester
d) fordeling av infrastrukturkapasitet
e) markedsovervåking
Implementeringsplanen gjelder punkt c); nærmere bestemt §§ 6-1 – 6-8 i jernbaneforskriften9.
Dette dokumentet omhandler hvordan Bane NOR forstår forskriftens regler, beregning av
marginalkostnader, fastsettelse av prisene og deres satser, samt en implementeringsplan. EUforordningen 2015/909 [4] gir bestemmelser for beregning av de kostnader som direkte påløper
som følge av jernbanedriften.
I henhold til forskriften er det Samferdselsdepartementet som fastsetter rammene rundt fastsettelsen av prisene. Det er Bane NOR som fastsetter størrelsen på de konkrete prisene og krever inn
inntektene. Bane NOR er bundet av norsk rett og de forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom
EØS-avtalen. Så lenge prisfastsettelsen er i tråd med disse rammene, vil fastsettelse av
infrastrukturprisene ikke kunne overstyres politisk. Statens jernbanetilsyn uttaler i brev av
4.10.2016 til Jernbaneverket i forbindelse med en klagesak fra LKAB Malmtrafikk AB at: «… tilsier
etter tilsynets oppfatning at spesifikke satser for kjørevegsavgift ikke kan fastsettes av infrastrukturforvalters overordnede myndighet» [12]. Denne tolkningen understøttes etter Tilsynets
oppfatning av EU-domstolens avgjørelse i sak C-483/10 mot Spania [13].
Prisene skal være ikke-diskriminerende, men det kan skilles på markedssegment. Regelverket
skiller mellom ulike infrastrukturtjenester, nemlig:
1.
2.
3.
4.

minstepakken
servicetjenester
tilleggstjenester
ekstratjenester

Bane NOR har her lagt til grunn samme definisjon som er gitt i Avtale om sportilgang og bruk av
tjenester (AST). Denne er igjen hjemlet i jernbaneforskriften.
3.1

MINSTEPAKKEN MM

Prisene for tilgang til minstepakken med tjenester (jf. forskriften § 4-1 og § 6-2) og tilgang til
serviceanlegg skal fastsettes til kostnaden som oppstår «som en direkte følge av den enkelte togtjenesten». Bane NOR legger til grunn i tråd med EU-forordning 2015/909 [4] at begrepet «direkte
8

Begrepet avgift betyr ikke her en indirekte skatt fra det offentlige, men er synonymt med tariff (som i netttariff) eller pris for utført tjeneste (bruk av Bane NORs infrastruktur)
9
§ 6-9 i jernbaneforskriften om serviceanlegg er behandlet særskilt; jr. Tjenestekatalogen
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følge» kan forstås som et marginalkostnadsprinsipp. Videre benytter forskriften et «skal-begrep»
(§ 6-2 (3)), og dette forstås som en minimumsbetaling. Trafikverket i Sverige benytter begrepene
både lovbestemt og obligatorisk pris [14]. Forskriften angir noen unntak fra denne generelle
regelen – i hovedsak muligheten til å ta høyere pris/avgift enn marginalkostnad, men også noen
rabattordninger (se nedenfor).
Prisen kan i tillegg også gjenspeile kapasitetsmangelen i en identifiserbar del av infrastrukturen i
perioder med overbelastning. Dette vil gjelde de tilfeller hvor det er flere togselskaper som konkurrerer om den samme kapasiteten10. I den tidligere monopolistiske og integrerte jernbanen var
kapasitetskostnaden internalisert i virksomheten. Kostnaden framkommer ved at det er en «trade
off» mellom hastighet og antall tog. Jo flere tog som kjøres på en enkeltsporet strekning jo oftere
må et tog vente på møtende tog, og følgelig blir gjennomsnittshastigheten lavere for alle. Også på
dobbeltsporet jernbane vil man ha tilsvarende effekter. Jo flere lokaltog, jo saktere går
fjerntogene og vice versa. Lengre framføringstid gir økte tidsavhengige kostnader som lønn- og
andre personalkostnader, samt økte kapitalkostnader bundet i togmateriellet. Togselskapene
påvirker hverandres kostnader uten at dette er en del av deres eget bedriftsøkonomiske
beslutningsgrunnlag. En kapasitetspris er ment å internalisere dette i foretakenes
beslutningsgrunnlag.
Videre kan prisen ta hensyn til de miljøkostnadene – herunder støy - som togtrafikken generere
for tredje person. Det ligger ikke i dette at man, som en permanent ordning, kan justere ned
prisene (kompensere) som følge av manglende priser for andre transportmidler. En eventuell
kompensasjon skal være tidsavgrenset og komme brukerne til gode (togselskapenes kunder)
dersom et togselskap har enerett. Etter Bane NORs oppfatning vil det være
Samferdselsdepartementets ansvar å eventuelt etablere en slik tidsavgrenset ordning og
utarbeide en transparent dokumentasjonen for denne.
For bestemte investeringsprosjekter kan Bane NOR foreslå høyere pris på grunnlag av den langsiktige kostnaden, dersom dette øker effektiviteten, og at prosjektet ellers ikke ville bli
gjennomført. Prisene på Gardermobanen ble i sin tid [15] begrunnet ut fra tilsvarende mulighet i
daværende regelverk. LKABs forskuttering av krysningssporutbygging på Ofotbanen kan også sees
i lys av disse reglene, da forskutteringen er å anse som rentefrie lån og følgelig som en
tidsavgrenset betaling for økt kapasitet. Samferdselsdepartementet godkjenner hvorvidt tiltak kan
helt eller delvis finansieres ved brukerbetaling.
Det kan fastsettes påslag for å oppnå full kostnadsdekning dersom markedet tåler det. Med full
kostnadsdekning forstås dekning av både faste og variable (indirekte og direkte) kostnader.
Prisene kan ikke få større påslag slik at et eller flere markedssegment «faller fra». Ved eventuelle
påslag skal Bane NOR analysere hvilke markedssegmenter dette er relevant for. Forskriften gir
nærmere regler for hvordan markedssegmentene kan deles opp. I avsnitt 6 er det redegjort
nærmere for Bane NORs forslag til markedsdifferensiering i Norge. Både direktivet [2] artikkel 32
(6) og jernbaneforskriften [3] § 6-3 (6) pålegger infrastrukturforvalter en varslingsplikt – i
realiteten på 15-18 måneder før gjennomføring – dersom de grunnleggende elementene skal
endres. Markedssegmenteringen skal revideres minst hvert femte år, og måten segmenteringer er
foretatt skal godkjennes av Samferdselsdepartementet.
10

Slik konkurransen av persontrafikken legges opp vil det kun være en operatør mellom Ganddal og
Stavanger på Sørlandsbanen
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Bane NOR kan gi konkurransenøytrale rabatter for deler av infrastrukturen. Det kan også gis tidsbegrensede rabatter for å fremme nye jernbanetjenester og bruk av lite benyttet infrastruktur. I
avsnitt 7 fremmes Bane NORs forslag til framtidige priser inklusiv rabatter.
3.2

BRUK AV SERVICEANLEGG

Direktivet [2] og jernbaneforskriften [3] fastsetter at prisen / avgiften for tjenester i serviceanlegg
ikke skal overstige kostnaden ved å yte den med tillegg for rimelig fortjeneste. Dette tolkes som at
selvkost gir en øvre ramme for prisingen av tjenestene. Rimelig fortjeneste menes «normal»
avkastning på investert kapital i anlegget i tråd med jernbaneforskriften § 1-3 (h).
I Bane NORs åpningsbalanse er anleggsmidlene i hovedsak finansiert gjennom en leveringsforpliktelse, eller som en forskuddsbetalt inntekt for levert tjeneste. Forpliktelsen oppløses med tilhørende inntektsføring i takt med avskrivningene. Det foreslås derfor at kun renteelementet på
bokført kapital inngår i beregnet avkastning.
Det er utarbeidet egen rapport – Tjenestekatalog – og bruk av serviceanlegg omtales derfor ikke
videre i denne rapporten.
3.3

TILLEGGSTJENESTER

Tilleggstjenester kan i prinsippet leveres av flere aktører og ikke kun Bane NOR. Dette kan f.eks.
være videresalg av kjørestrøm, omformingsanlegg for kjørestrøm osv. Dersom Bane NOR er eneleverandør, skal prisene ikke overstige selvkost; tilsvarende som punkt 3.2.
Det er utarbeidet egen rapport – Tjenestekatalog – og tilleggstjenester omtales derfor ikke videre
i denne rapporten.
3.4

EKSTRATJENESTER

Ekstratjenester er tjenester som i hovedsak omsettes i et marked. Her skal prisene som Bane NOR
tilbyr være konkurransedyktige, men ikke underpriset, i det aktuelle markedet. Underprising vil
være å anse som ulovlig subsidiering.
3.5

SKATTEKOSTNADER OG RAMSEY-PRISING

I de tilfeller hvor det er stordriftsfordeler11 vil prising i henhold til marginalkostnadsprinsippet
medføre manglende inndekning av påløpte kostnader. Denne differansen må i jernbanesektoren
dekkes over statsbudsjettet; dvs. skattefinansieres. Det antas gjerne at skattefinansiering har
samfunnsøkonomiske kostnader da dette medfører markedsimperfeksjon. Finansdepartementet
har bestemt at i nytte-kostnadsanalyser skal det legges til grunn en samfunnsmessig kostnad på
20 % av de kostnader som må skattefinansieres.
Ramsey-prising; se [16]; tar hensyn til dette. En slik prising innebærer at prisen skal være et sted
mellom marginalkostnad og monopolpris. Jernbaneforskriften legger ikke til grunn at denne type
prising; hvor skattekostnaden inkluderes; kan benyttes. Men det teoretiske grunnlaget for en slik
prising kan danne et rammeverk for hvordan markedsdifferensieringen gjennomføres; se avsnitt
3.1 og 6.
11

Stordriftsfordeler har man når gjennomsnittskostnaden blir lavere ved økende produksjon – noe som
også impliserer av marginalkostnaden er lavere enn gjennomsnittskostnaden.
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4

KOSTNADSSTRUKTUR

4.1

INFRASTRUKTURFORVALTERS PRODUKSJONSPROSESS

Bane NOR SF er en leverandør av infrastrukturtjenester på linje med Avinor AS, Statnett SF, telenettoperatører som Telenor AS. Produksjon av infrastrukturtjenester skiller seg ikke fra annen
tjenesteproduksjon. Den er kjennetegnet ved at konsumpsjon skjer samtidig med produksjon –
tjenester kan ikke lagres.
Vi kan følgelig se Bane NORs produksjonsprosess som en hvilken som helst tjenesteleverandør.
Ressursforbruket (innsatsfaktorer) måles i kroner gjennom kostnadene, mens produksjonen/trafikkbelastningen kan måles f.eks. ved antall tog, antall togkilometer, antall bruttotonnkilometer
eller inntekter.

Figur 1: Skisse av en produksjonsprosess

Det er ikke kun produksjonsvolumet som driver kostnadene. Det vil være en rekke andre faktorer
som vil påvirke kostnadsnivået, som:



trafikkrelaterte kostnadsdrivere som akseltrykk, hastighet, antall avganger pr. tidsenhet
mv.
andre kostnadsdrivere som utforming av infrastrukturen; herunder kurvatur, stigning og
fall, fleksibilitet mv.

Marginalkostnadsprinsippet som beskrevet i punkt 3.1 og 4.2, tar utgangspunkt i hvordan kostnadene til infrastrukturforvalter varierer med produksjonsvolumet. På grunn av de andre nevnte
kostnadsdriverne vil det teoretisk være urimelig å anta at de reelle marginalkostnadene er en
konstant størrelse for hele jernbanenettet og for alle typer tog.
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Figur 2: Sammenheng mellom transportvolum og infrastrukturkostnader – Alle tall er fiktive

En virksomhet kan ofte være av en slik art at ved lavere produksjonsvolumer vil
gjennomsnittskostnadene være fallende, men når volumet øker opp mot kapasitetsgrensen, kan
gjennomsnittskostnadene endre seg til å bli økende. Ved økt trafikk-/transportvolum vil
infrastrukturforvalter kunne få kortere vedlikeholdspauser enn hva som er kostnadsmessig
optimalt med det til følge at kostnadene pr. vedlikeholdsoppdrag øker.
4.2

MARGINALKOSTNADER OG KOSTNADSELASTISITETER

Rent matematisk [17] vil det være en sammenheng mellom marginalkostnaden og gjennomsnittskostnaden via kostnadselastisiteten. Sammenhengen er:
(1)
der:

B' x   ex   BX 
B’

=

marginalkostnaden

B

=

gjennomsnittskostnaden

e

=

kostnadselastisiteten

x

=

produksjonsvolum

Kostnadselastisiteten angir i hvilken grad totalkostnadene øker med økende produksjonsvolum.
En prosent økning i produksjonsvolum gir e(x) prosent økning i totalkostnadene. Dersom
elastisiteten er mindre enn en (e(x) < 1), vil vi ha fallende gjennomsnittskostnader med hensyn til
produksjonsvolum, eller stordriftsfordeler. Prising basert på marginalkostnadsprinsippet vil i dette
tilfelle ikke gi full kostnadsdekning. Dersom elastisiteten er større enn en (e(x) > 1), vil
marginalkostnaden være større enn gjennomsnittskostnaden, og prising basert på
marginalkostnadsprinsippet vil gi kostnadsdekning.
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Figur 3: Gjennomsnittskostnader og marginalkostnader - Alle tall er fiktive

Det er kun en lineær kostnadsfunksjon som gir konstante marginalkostnader. Kostnadsfunksjon av
Cobb-Douglas typen gir konstant elastisitet med hensyn til produksjonsvolum og følgelig et fast
forhold mellom gjennomsnittskostnad og marginalkostnad. I Vedlegg 1 er det gitt en beskrivelse
av de matematiske sammenhenger som er benyttet.
4.3

AVGRENSNING AV KOSTNADSBEGREPET

EU-forordning 2015/909 [4] gir nærmere beskrivelse av hvilke kostnadstyper som skal inngå i
grunnlaget for beregningen av marginalkostnadene. Sentrale kostnadselementer som ikke
inkluderes er trafikkstyring, overhead og kapitalkostnader. Bestemmelsene må allikevel tilpasses
de kostnadsdata som Bane NOR anvender; jfr. punkt (6) i forteksten til forordningen. Nedenfor er
det derfor redegjort for metodikken i Bane NOR.
Av det etterfølgende framgår det at driftskostnader ikke er med, da de uansett vurderes å være
uavhengig trafikkvolumet og sånn sett blir ansett å være en fast kostnad. Driftskostnadene er
imidlertid en del av kostnadene som vurderes i forbindelse eventuell full kostnadsdekning; se
avsnitt 3.1.
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Figur 4: Vedlikeholdsdefinisjoner

Korrektivt vedlikehold kan deles i de aktiviteter som må gjennomføres umiddelbart og de som kan
utsettes (gjerne med avbøtende tiltak; jf. saktekjøring). Behovet er relativt uforutsigbart, men
betinger en beredskapsavdeling som kan rykke ut på kort varsel. Utviklingen i korrektivt
vedlikehold speiler utviklingen i anleggene tekniske standard.
Forebyggende vedlikehold har til hensikt å ha kunnskap og kontroll med tilstandsutviklingen,
oppnå forventet levetid og å redusere sannsynligheten for svikt og funksjonsnedsetting.
Fornyelse er utskifting av anlegg som enten økonomisk eller funksjonelt kan opprettholdes
gjennom korrektivt eller forebyggende vedlikehold. Strategisk fornyelse vil være tiltak på lange
strekninger og av systemmessig karakter, der objektene bringes tilbake til «ny» tilstand i henhold
til gjeldende teknologi.
Ovenstående er en beskrivelse av vedlikeholdsaktivitetene og hvordan Bane NOR SF har gruppert
dem. Det er ikke kun bruken av infrastrukturen som påvirker omfanget av disse aktivitetene. I det
videre definisjonen av kostnadsstrukturen vil vi peke på følgende kostnadsutløsende faktorer:




Brukerrelatert slitasje er kostnader som utløses ved økt bruk, som vil tilsvare de korttidsmarginale kostnadene, og det er disse som danner grunnlaget for marginalkostnadsprisingen.
Naturlig degradering er kostnader som utløses av elde eller naturfenomener. Dette er
kostnader som ikke er påvirket av bruken og skal følgelig ikke være med i grunnlaget for
marginalkostnadsprisingen.
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Vedtatt oppgradering er kostnader som oppstår når man velger å oppgradere
infrastrukturen til en høyere standard enn gjeldende og skal holdes utenfor grunnlaget for
marginalkostnadsprisingen. ERTMS-prosjektet er et slikt eksempel.
Vedlikeholdskostnader som ikke er drevet av disse forholdene, defineres gjerne som
kapitalkostnader. Disse er faste på kort sikt og skal holdes grunnlaget for marginalkostnadsprisingen.

Figur 5 gir en illustrasjon på i hvilken grad ulike vedlikeholdstypene forholder seg til hva som er
kostnadsutløsende faktor.
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Figur 5: Typer av vedlikehold med tilhørende kostnadsutløsende faktorer

Figuren viser at en kostnadstype kan utløses av flere årsaker. I prinsippet vil alle
kostnadsutløsende faktorer i mindre eller større grad kunne henvises til bruken av
infrastrukturen. Fornyelseskostnadene er relatert til akkumulert trafikk historisk og ikke direkte
knyttet til dagens trafikk. Allikevel vil dagens trafikk uomtvistelig bidra til kapitalslitet. Tross dette
har de fleste studier valgt å se bort fra fornyelseskostnadene. Dette er også en anbefalt forenkling
fra bl.a. Working Group 1 [18]. Forenklingen innebærer at estimerte marginalkostnader kan bli
noe lavere enn de reelle. For Ofotbanen er skinne-, sville- og sporvekselbytte tatt med, da disse
elementene fornyes fortløpende.
4.4

VALG AV METODE

I kommisjonens gjennomføringsforordning 2019/909 [4] legger i utgangspunktet til grunn at de
direkte kostnadene skal beregnes gjennom en aktivitetsbasert kalkyle (ABC). For å kunne
harmonisere disse kalkylene i medlemslandene gir forordningen relativt detaljert spesifikasjon av
hvilke kostnadselementer som kan tas med i kalkylen.
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Artikkel 6 i forordningen åpner for å benytte en økonometrisk metode. De historiske
regnskapsdata er ikke av en slik kvalitet at en ABC-analyse vil gitt gode resultater i forhold til
kravene i forordningen – analysen ville ha inneholdt en god del skjønn. En økonometrisk metode
overlater noe av skjønnet til matematikken og statistiske variasjoner. Bane NOR mener at en
økonometrisk metode gir mer holdbare resultater. Det er derfor valgt å benytte en økonometrisk
metode, men har vurdert flere matematiske funksjonsformer.
4.5

AKTUELLE KOSTNADSFUNKSJONER

En vare eller tjeneste er som beskrevet i avsnitt 4.1 er en transformasjon av innsatsfaktorene.
Innen økonomisk teori vil en ofte beskrive denne transformasjon matematisk gjennom en
produktfunksjon. Kostnadene er skalarproduktet12 av forbruket av innsatsfaktorer og tilhørende
innkjøpspriser; se også Vedlegg 1. Det er en rimelig antakelse av forbruket av innsatsfaktorene
øker ved økt produksjon, men sammenhengene kan være svært komplekse. Denne antakelsen
medfører at man kan anta at kostnadene varierer med produksjonsvolumet, men at den tekniske
og fysiske sammenhengen ikke uten videre er kjent a priori. All litteratur vedrørende estimering
av marginalkostnader tar utgangspunkt i ulike tilnærminger og forutsetninger. De mest vanlige
tilnærmingsmetodene er bruk av Translog eller dobbel-log funksjoner – disse er beskrevet i
Vedlegg 1. I realiteten innebærer disse funksjonsformene at man estimerer enten marginalkostnadene eller kostnadselastisiteten uavhengig av de tekniske og fysiske sammenhengene.
I de analyser som er gjort fram til nå, har man skilt ut Ofotbanen, da denne vil være en såkalt
«statistisk uteligger» og vil påvirke resultatet for andre baner statistisk sett på en uheldig måte.
Nedenfor redegjøres det for hvilke tilnærminger som er gjort i tidligere analyser, samt en
vurdering av hvilke som bør oppdateres. Bane NOR ønsker å se på flere alternative tilnærminger
for å kunne gjøre best mulig vurderinger faglig sett omkring hvilket nivå marginalkostnadene
ligger.
4.5.1 NETTET UTENOM OFOTBANEN
For det norske jernbanenettet utenom Ofotbanen er det de siste 15 årene gjennomført 3 ulike
analyser:




Øystein Børnes Daljord (Frischsenteret) på oppdrag av Jernbaneverket [19]
Christoph Siedler og Kaja Voss (Jernbaneverket) [20]
Vetle Dahl Gundersen og Håvard Thorsrud Karlsen (masteroppgave NHH) [21]

Ingen av analysene er helt like vedrørende tilnærming av reell kostnadsfunksjon eller avgrensning
av kostnadene. De er derfor vanskelig å sammenlikne. Resultatene spriker også til dels svært mye.
Tabell 4: Sammenlikning av utredninger

Funksjonsform –
beskrevet nærmere i
Vedlegg 1

12

Daljord

Siedler/Voss

Gundersen/Karlsen

Cobb-Douglas (dobbellog transformasjon
med konstant
kostnadselastisitet)

Annengrads polynom

Fem varianter av
dobbel-log transformasjon; dels basert på
forskjellig produksjonsvariabel og dels basert

Skalarprodukt er f.eks. en prisvektor (p) multiplisert med en volumvektor (v) eller ∑𝑛𝑖=1(𝑝𝑖 × 𝑣𝑖 )
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Daljord

Siedler/Voss

Translog

Kostnadsdata

Alle kostnader for å
opprettholde standard
Kostnader for å åpne
for «første» tog

Gundersen/Karlsen
på færre restriksjoner
på kostnadselastisiteten

Korrektivt vedlikehold Korrektivt vedlikehold
Forebyggende
vedlikehold

Andel av forebyggende
vedlikehold

Fornyelse

Andre trafikkavhengige
kostnader
Kostnader for økt
kvalitet/kapasitet
Produksjonsdata
(trafikkrelaterte
kostnadsdrivere); se
avsnitt 4.1

Banelengde (km)

Brutto tonnkilometer

Brutto tonn

Antall tog + gjennomsnittlig vekt
Brutto tonn
Brutto tonn delt på
person- og godstog

Tekniske data (andre
kostnadsdrivere); se
avsnitt 4.1

Gjennomsnitt
marginalkostnad

Sporlengder (km)

Dummy for regioner

Sporlengder (km)

Antall sporveksler

Antall sporveksler

Andel ikke i tunnel

Andel ikke i tunnel

Andel kurvatur < 500
meters radius

Andel kurvatur < 500
meters radius

Dummy for
elektrifisert eller ikke

Hastighet (vektet)

9,2 øre pr. brutto
tonnkilometer (2004priser)

Andel ikke-elektrifisert
8,9 – 20,1 øre pr.
brutto tonnkilometer
(2014-priser)

0,4 – 2,8 øre pr. brutto
tonnkilometer (2015priser)

Ved bruk av tekniske data i analysen får man tatt hensyn til hvordan infrastrukturens utforming
påvirker total- og gjennomsnittskostnadene. To strekninger med samme kostnadselastisitet, men
forskjellig gjennomsnittskostnad vil ut fra (1) ha forskjellig marginalkostnad.
Gundersen og Karlsen har analysert sammenhenger som også er gjennomført for den britiske
jernbanen [22]. Selv om kun kostnadsdata for 2014 og 2015 er analysert, har studien gitt
signifikante resultater. Bane NOR har ønsket å vurdere nærmere denne tilnærmingen med bruk
av regnskapstall for 2016. I analysen til Siedler og Voss er kostnader til fornyelse inkludert. Dette
medfører at marginalkostnadene blir høyere i denne analysen.
4.5.2 OFOTBANEN
Ofotbanen er unik i norsk sammenheng. Den er kun 42 kilometer lang og har om lag ⅔ av all
tonnasje på jernbanen i Norge. Videre er det en høydeforskjell på 523 meter mellom Fagernes
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terminalen i Narvik havn og Riksgrensen mot Sverige. Banen er også den eneste i Norge som er
dimensjonert for 30 tonn akseltrykk.
Trafikken domineres av malmtrafikken fra Kiruna til utskipningshavn i Narvik. Banen har de siste
årene fått større betydning for godstransportene til/fra Nord-Norge. Persontrafikken er begrenset
til 2 togpar i døgnet mellom Narvik og Kiruna på hverdager. Disse forholdene gjør det naturlig å
analysere Ofotbanen særskilt. Jernbaneverket har tidligere gjennomført en økonometrisk analyse,
nemlig:


Kristine Bakken (Jernbaneverket) [23]

I denne analysen har man sett bort fra trasémessige data, da aktuelle data ikke har endret seg i
den perioden (2005 – 2011) som ble analysert. Men i denne perioden økte man tillatt akseltrykk
fra 25 tonn til 30 tonn. Det ble derfor undersøkt hvorvidt «intensiteten» i belastningen spilte inn
og ikke kun totalbelastningen. For tog med samme lengde er hypotesen at 1 tog på 8.000 tonn vil
slite mer på infrastrukturen enn 8 tog á 1.000 tonn. Det ble i tillegg til brutto tonnkilometer
benyttet gjennomsnittsvekt pr. tog brukt som uttrykk for produksjonen. Se Vedlegg 1 for den
matematiske formuleringen av kostnadsfunksjonen og tilhørende kostnadselastisitet. Analysen
viste at gjennomsnittsvekten var en signifikant kostnadsdriver og ga som resultat:
Tabell 5: Resultater av tidligere analyse Ofotbanen

Estimert kostnadselastisitet

Gjennomsnittskostnad (øre pr.
brutto tonnkm – 2011)

Marginalkostnad (øre pr.
brutto tonnkm – 2011)

1,54

11,10

17,09

Tabell 5 gir noe høyere resultat for marginalkostnaden enn Jernbaneverkets rapport av 2012 [23].
Dette kan skyldes at marginalkostnaden ble beregnet annerledes enn hva som er redegjort for i
Vedlegg 1.
Man har nå anledning til å tilføre analysen data for 5 ytterligere år (2012 – 2016).
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5

ESTIMERTE KOSTNADSELASTISITETER OG MARGINALKOSTNADER

Det har vært gjennomført estimering av kostnadsfunksjoner fra mer enkle sammenhenger som
TØI benyttet da en kjørevegsavgift skulle innføres i 1990 [24] og mer sofistikerte
regresjonsanalyser som beskrevet i forrige avsnitt. Formålet har vært å finne en sammenheng
mellom trafikkbelastning og kostnadene til drift og vedlikehold av infrastrukturen. Som nevnt i
avsnitt 4.2 er Ofotbanen en spesiell banestrekning som bør sees for seg.
Professor emeritus Erik Biørn (UiO) har gitt faglige råd knyttet til hvilke sammenhenger som bør
testes og hvilke vurderingskriterier som burde benyttes.
5.1

ESTIMERTE VERDIER FO R STREKNINGER UTENOM OFOTBANEN

I avsnitt 4 beskrev vi hvordan kostnadene ikke bare er avhengig av trafikkbelastningen, men også
av banens utforming. Et eksempel på denne antakelsen er at en bane med mange krappe kurver
har høyere kostnad pr. trafikkenhet enn en rett bane. Denne type tekniske variable må vi ta
hensyn til, slik at sammenhengen mellom trafikkbelastning og kostnader blir så riktig som mulig.
Da vi benytter kostnadstall fra forskjellige år, benyttes også en prisindeks som forklaringsvariabel.
5.1.1 ALTERNATIVE KOSTNADSFUNKSJONER SOM ER ESTIMERT
Gitt prisnivå og tekniske variable ønsker vi å analysere ulike spesifikasjoner av trafikkbelastning.
Tabell 6 gir en oversikt over hvilke variable som inngår i de ulike modellspesifikasjoner. For modell
II og IV og V estimeres ut fra absolutte verdier; både en ren lineær funksjon, annengradspolynom
og tredjegradspolynom. I tillegg estimeres alle modellene basert på de naturlige logaritmene av
både kostnader og forklaringsvariablene. Modell IV og V er med for å teste om kostnadselastisiteten varierer med trafikkbelastningen. De matematiske sammenhengene er beskrevet i
Vedlegg 1.
Tabell 6: Modellspesifikasjoner for strekninger utenom Ofotbanen

Modell

Produksjonsvariabel

Tekniske variable

Prisnivå

Modell I

Antall tog

Antall kilometer

Gjennomsnittlig vekt pr. tog

Antall sporveksler pr. kilometer

SSBs prisindeks for Drift og
vedlikehold av veganlegg
[25].

Andel kilometer i tunnel
Antall kurver med radius <
500 meter pr. kilometer
Vektet hastighet
Dummy: Ikke elektrifisert
Modell Ib

Som modell I, men i translog/samspillsvariant

Som modell I

Som modell I

Modell II

Totalt brutto tonn

Som modell I

Som modell I

Modell III

Brutto tonn persontog

Som modell I

Som modell I

Som modell I

Som modell I

Som modell I

Som modell I

Brutto tonn godstog
Modell IIIb

Som modell III, men
translog-/samspillsvariant

Modell IV

Totalt brutto tonn (x)
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Modell

Produksjonsvariabel

Tekniske variable

Prisnivå

Som modell I

Som modell I

2

Totalt brutto tonn (x )
Modell V

Totalt brutto tonn (x)
2

Totalt brutto tonn (x )
3

Totalt brutto tonn (x )

Ovenstående tabell danner utgangspunktet for Bane NORs vurderinger om hva som beskriver
sammenhengen mellom kostnader og produksjonsvolum på best måte. Hver enkelt estimering blir
vurdert nedenfor. I avsnitt 5.4 vil Bane NOR gi sin anbefaling – her vil også justering av anbefalt
modell – redusere antall tekniske variable – bli vurdert.
5.1.2 DATAGRUNNLAG
Her redegjøres det kort for det datagrunnlaget som er utgangspunkt for estimeringene. Det er
benyttet tall for årene 2014, 2015 og 2016 i analysen.
5.1.2.1 KOSTNADSTALL
Kostnadstallene er ut fra definisjonene i avsnitt 4 summen av korrektiv og forebyggende vedlikehold utarbeidet av Vedlikeholdsenheten i Infrastrukturdivisjonen. Det antas at driftskostnadene
ikke varierer i særlig grad med trafikkmengden, da dette er kostnader særlig knyttet til å holde
banen oppe for trafikk uavhengig av trafikkvolum, og er følgelig ikke med i grunnlaget for
analysen.
Det er heller ikke inkludert fornyelseskostnadene selv om disse avhenger av trafikkvolumet, men
dette gjennom akkumulert belastning over lang tid. De ulike anleggskomponentene har ulik alder
og ulik slitasje som følge av trafikken. Det er en svært krevende analyse å få fornyelsen med som
en av kostnadskomponentene. Innen neste rullering – se avsnitt 7.3 - av kalkulering av marginalkostnadene bør det studeres nærmere hvordan dette eventuelt kan løses metodisk.
5.1.2.2 TRAFIKK-/PRODUKSJONSTALL
Som det framgikk av avsnitt 5.1.1 ønsker vi å benytte ulike trafikkbegrep i analysen. Grunnlaget er
antall kjørte person- og godstog basert på telling i TIOS-databasen av gjennomført trafikk. Det er
lagt til grunn at ulike tog har forskjellig vekt, nemlig:




Persontog:
Kombitog:
Industritog:

Gjennomsnittlig 300 tonn pr. tog (50/50 enkelt-/dobbeltsett)
Gjennomsnittlig 650 tonn pr. tog (50/50 tom-/fullastet)
Gjennomsnittlig 870 tonn pr. tog (50/50 tom-/fullastet)

For Ofotbanen og i Sverige er måleenheten brutto tonnkilometer. Brutto tonnkilometer kan dekomponeres i 3 underliggende størrelser:




Antall kjørte tog
Vekt pr. tog (vekt av lokomotiv og vogner + vekt av lasten)
Antall kilometer fra A til B

En økning i antall brutto tonnkilometer vil enten ha sitt utspring i flere tog, økt vekt pr. tog eller en
kombinasjon. Antall kilometer fra A til B er definert – der det benyttes logaritmiske verdier –
under tekniske variable og inkluderes derfor ikke under produksjonsdata. Produksjonen er følgelig
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definert enten som antall tog og vekt pr. tog eller som produktet av disse, nemlig brutto tonn i alt.
Da antall kilometer fra A til B vil være den samme for alle brutto tonn på angjeldende strekning,
vil kostnadselastisiteten være den samme for både brutto tonn og brutto tonnkilometer.
5.1.2.3 TEKNISKE VARIABLE
Grunnlaget for de tekniske variablene som er brukt i analysen, er hentet ut fra BaneData.
Nærmere beskrivelse finnes i Vedlegg 2.
5.1.2.4 PRISINDEKS
Vi benytter kostnader fra 3 ulike år med hvert sitt prisnivå på innsatsfaktorene. Man kunne
benyttet kostnader i faste priser, men har valgt å benytte prisindeksen som egen
forklaringsvariabel. Det kan være teoretisk interessant hvordan endringer i prisnivå slår inn i
vedlikeholdskostnadene. Som nevnt ovenfor benyttes SSBs prisindeks for «Drift og vedlikehold av
veganlegg».
5.1.3 ESTIMERINGSRESULTATER
Her vil resultatene av de ulike modellene basert på Tabell 6 delt inn i 3 kategorier:
1. Polynome13 modeller basert på absolutte tall
2. Polynome modeller basert på naturlige logaritmer – her kalt «Dobbeltlog»
3. To-produkt modeller med og uten samspill – her kalt «Translog»
Dette har gitt at det er gjennomført regresjon av sammenhengen mellom kostnad og produksjonsvolum i 10 ulike modeller. Et felles trekk ved de skisserte modellene er at de estimerte
konstantleddene ikke blir signifikante. Dette skyldes sannsynligvis at de tekniske parameterne
ivaretar det som måtte være av faste kostnader.
5.1.3.1 MODELLER BASERT PÅ ABSOLUTTE TALL
Det er estimert 3 modeller under denne kategorien; henholdsvis Modell II, Modell IV og Modell V.
Modellene er ment å beskrive sammenhengen mellom kostnad som avhengig variabel og brutto
tonnkilometer som uavhengig produksjonsvariabel. Modell II er en ren lineær sammenheng, mens
Modell IV og V er henholdsvis annengradspolynom og tredjegradspolynom. En lineær
sammenheng vil gi en fast marginalkostnad for hele nettet – noe som er en svært strikt
betingelse. Derfor prøves også ut polynomvariantene for å vurdere om og hvordan
marginalkostnaden kan variere med produksjonsmengden (brutto tonnkilometer).
Tabell 7 gir en oversikt over de estimerte parameterne med tilhørende standardavvik i de ulike
modellvariantene, samt korrelasjonskoeffisienten R2. Videre er gjennomsnittlig marginalkostnad
for hele nettet beregnet. Vedlegg 3 gir en oversikt over kostnadsdata, trafikkdata sammen med
estimerte kostnader og marginalkostnader.

13

Polynom, uttrykk med mange ledd, særlig brukes betegnelsen om uttrykk av formen:
𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 2 + 𝑑𝑥 3 + ⋯ + 𝑠𝑥 𝑛
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Tabell 7: Resultattabell – Strekninger eksklusiv Ofotbanen – Lineære modeller (Tall under estimatet er t-verdi)

Konstanten
Brutto tonn

Modell II
20200000
0,16
0,028382
8,78

Modell IV
14800000
0,12
0,0397841
5,87
-8,91E-12
1,91

0,028
0,367
0,606
215
-203470,2
-0,74
-8938910
-2,86
-474022
-2,13
31156,36
0,71
-838125,9
-0,49
-80221,74
-0,10

0,031
0,378
0,615
215
-177272,1
-0,64
-8456294
-2,72
-493416,5
-2,23
37204,63
0,85
-334395,5
-0,20
-60254,8
-0,07

Brutto tonn kvadrert
Brutto tonn kubikk
Gjennonsnittlig marginalkostnad NOK pr. bruttotonnkm)
R2
Korrelasjon faktisk og estimert kostnad
N totalt
Andel kurveradius < 500 meter
Andel ikke i tunnel
Antall sporvekslrer pr km
Vektet hastighet
Dummy: ikke-elektrifisert
Prisindeks

Modell V
21300000
0,17
0,0725182
4,90
-8,48E-11
-2,74
3,54E-20
2,48
0,038
0,396
0,630
215
-221438,6
-0,81
-4795341
-1,41
-415062,9
-1,89
10473,83
0,23
112014,3
0,07
-106070,8
-0,13

Estimerte parametere for brutto tonnkilometer er signifikant forskjellige fra null. Ut fra R2
beskriver modellene om lag 40 % av variasjonene i kostnadene. Korrelasjonen14 mellom faktisk og
estimert kostnad er om lag 0,6. Av de tekniske variablene er det kun «Andel i tunnel» og «Vektet
hastighet» som gir «riktig» fortegn ut fra hva man skulle forvente a priori, men ikke signifikant
forskjellig fra null.
Modellen gir en gjennomsnittlig marginalkostnad for hele landet på mellom 2,8 og 3,8 øre pr.
brutto tonnkilometer. I avsnitt 5.4 vil Modell V bli vurdert nærmere opp mot mulige kandidater av
andre modeller.
5.1.3.2 LOGARITMISKE MODELLER
Dette er svært likt forrige sett av modeller. Her benyttes logaritmiske tall for både kostnad og
produksjonsvolum. Men her benyttes brutto tonn som produksjonsvariabel, mens antall kilometer
bane er lagt til de tekniske faktorene. Dette løser litt i stivheten som den lineære modellen gir, da
marginalkostnadene kan variere allerede uten kvadrering mv. gjøres. Derimot vil kostnadselastisiteten være konstant for hele nettet ved den enkleste varianten.
14

Korrelasjonskoeffisienten tilsvarer cosinus til vinkelen mellom to vektorer.
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Tabell 8 gir en oversikt over de estimerte parameterne med tilhørende standardavvik i de ulike
modellvariantene, samt korrelasjonskoeffisienten R2. Videre er gjennomsnittlig marginalkostnad
beregnet. Vedlegg 3 gir en oversikt over kostnadsdata, trafikkdata sammen med estimerte
kostnader og marginalkostnader.
Tabell 8: Resultatmodell - strekninger ekskl. Ofotbanen – dobbeltlog-modeller (Tall under estimatet er t-verdi)

Konstanten
Ln Brutto tonn

Modell II
29,5868
0,51
0,3748
4,09

Modell IV
32,4496
0,56
-0,1420
-0,14
0,0168
0,50

0,019
0,379
0,643
215
0,5652
7,14
0,0155
0,19
-0,0798
-2,07
0,1018
1,37
0,8397
2,40
0,0816
0,48
-5,0066
-0,44

0,019
0,379
0,643
215
0,5726
7,09
0,0154
0,18
-0,0775
-1,99
0,1008
1,36
0,8480
2,42
0,0605
0,04
-4,7993
-0,42

LN Brutto tonn kvadrert
Ln Brutto tonn kubikk
Gjennonsnittlig marginalkostnad (NOK pr. bruttotonnkm)
R2
Korrelasjon faktisk og estimert kostnad
N totalt
Ln Lengdekilometer
Ln Andel kurveradius < 500 meter
Ln Andel ikke i tunnel
Ln Antall sporvekslrer pr km
Ln Vektet hastighet
Dummy: ikke-elektrifisert
Ln Prisindeks

Modell V
88,6092
1,14
-11,7029
-1,11
0,7922
-1,11
-0,0172
-1,11
0,021
0,383
0,647
215
0,5785
7,16
0,0289
0,33
-0,0790
-2,03
0,1037
1,40
0,8007
2,27
0,0950
0,54
-4,5981
-0,40

Estimerte parametere for brutto tonn er kun signifikant forskjellige fra null for Modell II. Ut fra R2
beskriver modellene om lag 40 % av variasjonene i kostnadene. Korrelasjonen mellom faktisk og
estimert kostnad er om lag 0,65, som er noe bedre enn for modellene hvor absolutte tall er
benyttet. De tekniske variablene gir «riktig» fortegn ut fra hva man skulle forvente a priori, men
ikke alle er signifikant forskjellig fra null.
Modellen gir en gjennomsnittlig marginalkostnad for hele landet på mellom 1,9 og 2,1 øre pr.
brutto tonnkilometer. I avsnitt 5.4 vil Modell II bli vurdert nærmere, og da med færre tekniske
variable.
5.1.3.3 TO-PRODUKT MODELLER MED SAMSPILL
Her vil vi la produksjonsvolumet være representert gjennom to produksjonsvariable, nemlig:
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Antall tog og vekt pr. tog (Modell II)
Antall brutto tonn persontrafikk og antall brutto tonn godstrafikk (Modell IV)

Disse igjen i en a- og b-versjon. I a-versjonen er produksjonsvariablene med enkeltstående, mens
b-versjonen er produksjonsvariablene kvadrert, samt multiplisert med hverandre for å få med en
samspillseffekt. Tabell 9 gir en oversikt over de estimerte parameterne med tilhørende
standardavvik i de ulike modellvariantene, samt korrelasjonskoeffisienten R2. Videre er
gjennomsnittlig kostnadselastisiteten beregnet. Vedlegg 3 gir en oversikt over kostnadsdata,
trafikkdata sammen med estimerte kostnader og marginalkostnader.
Tabell 9: Resultattabell - Strekninger eksklusiv Ofotbanen – translog-modeller (Tall under estimatet er t-verdi)

Konstanten
Ln Antall avganger
Ln Gjennomsnittlig vekt

Modell I
30,1171
0,52
0,3630
3,61
0,2768
0,79

Ln Antall avganger kvadrert
Ln Gjennomsnittsvekt kvadrert
Ln Antall avganger x Ln Gjennomsnittsvekt

Modell Ib
17,2061
0,22
-0,1506
-0,05
4,6544
0,33
0,0192
0,42
-0,3818
-0,37
0,0243
0,06

Ln Brutto tonn - persontrafikk

Modell III Modell IIIb
27,4507
23,1227
0,46
0,40

0,0700
2,98
-0,0023
-0,13

Ln Brutto tonn - godstrafikk
Ln Brutto tonn -persontrafikk kvadrert
Ln Brutto tonn - godstrafikk kvadrert
Ln Brutto tonn persontrafikk x Ln Brutto tonn godstrafikk
Gjennonsnittlig marginalkostnad - Brutto tonnkm
Gjennonsnittlig marginalkostnad - Brutto tonnkm - Persontrafikk
Gjennonsnittlig marginalkostnad - Brutto tonnkm - Godstrafikk
R2
Korrelasjon faktisk og estimert kostnad
N totalt
Ln Lengdekilometer
Ln Andel kurveradius < 500 meter
Ln Andel ikke i tunnel
Ln Antall sporveksler
Ln Vektet hastighet
Dummy: ikke-elektrifisert
Ln Prisindeks
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0,378
0,649
215
0,5653
7,12
0,0086
0,10
-0,0804
-2,08
0,1055
1,40
0,8500
2,41
0,0653
0,37
-4,9825
-0,43

0,2378
1,12
0,1401
0,69
0,0100
2,03
0,0137
3,18
-0,0236
-1,73

0,018

0,379
0,648
215
0,5581
6,06
-0,0122
-0,01
-0,0836
-2,01
0,1046
1,38
0,8463
2,37
0,0331
0,18
-4,5463
-0,39

0,357
0,644
215
0,5040
5,66
-0,0826
-0,92
-0,0672
-1,66
0,2380
3,39
1,0072
2,78
-0,1497
-0,93
-3,7139
-0,32

0,012
0,009
0,404
0,605
215
0,5085
5,38
-0,0138
-0,15
-0,1026
-2,53
0,1251
1,65
0,9877
2,78
0,0936
0,56
-3,7750
-0,33
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Modell I og modell Ib gir ikke signifikante estimatorer for produksjonsvolum. Dette er en klar
svakhet ved disse, og de forkastes derfor for videre vurdering. Modell IIIb gir i hovedsak
signifikante estimatorer for produksjonsvariablene og riktig fortegn de tekniske variablene. Ut fra
R2 beskriver modellene om lag 40 % av variasjonene i kostnadene. Korrelasjonen mellom faktisk
og estimert kostnad er om lag 0,6.
Modellene gir en gjennomsnittlig marginalkostnad for hele landet på mellom 0,9 og 1,6 øre pr.
brutto tonnkilometer. Modell IIIb vil bli vurdert nærmere i avsnitt 5.4. Modellen viser stigende
kostnadselastisiteter partielt med hensyn til produksjonsvolum for både person- og godstrafikk,
men avtakende der det er samspill mellom person- og godstrafikk; dvs. hvis persontrafikken øker
blir marginalkostnadene for godstrafikken lavere og vice versa.
5.2

ESTIMERTE VERDIER FO R OFOTBANEN

Det ikke har vært andre endringer i infrastrukturen enn oppgradering til 30 tonns akseltrykk.
Følgelig er det ikke behov for å ta med tekniske variable i analysen. Da antall observasjoner er kun
for 12 år (2005-2016), er det benyttet kostnader i faste priser; dvs. kostnadene er deflatert med
en prisindeks istedenfor å ha prisindeksen som egen variable.
5.2.1 ALTERNATIVE KOSTNADSFUNKSJONER SOM ER ESTIMERT
Analysen omfatter et tidsrom som inneholder endringen fra 25 tonn akseltrykk til 30 tonn
akseltrykk for malmtrafikken. For å måle denne effekten benyttes bruttotonn pr. togavganger
som en variabel for trafikk i hovedalternativet. Men det prøves også om kostnadselastisiteten
også varierer med trafikkbelastningen, som også er gjort for det øvrige nettet.
Tabell 10: Modellspesifikasjoner Ofotbanen

Modell

Produksjonsvariabel

Tekniske variable

Prisnivå

Modell A

Brutto tonn

Ingen, da disse er de
samme for alle observasjoner, og gir ikke ny
informasjon og ivaretas
følgelig
gjennom
konstantleddet i kostnadsfunksjonen.

SSBs prisindeks for Drift og
vedlikehold av veganlegg

Gjennomsnittlig
avgang

vekt

pr.

Modell B

Som modell A med lagget
kostnad,

Som modell A

Som modell A

Modell C

Gjennomsnittlig
avgang

Som modell A

Som modell A

Modell D

Antall tog

Som modell A

Som Modell A

vekt

pr.

Gjennomsnittlig vekt pr. avgang og med lagget
kostnad.
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5.2.2 DATAGRUNNLAG - OFOTBANEN
Her redegjøres det kort for det datagrunnlaget som er utgangspunkt for estimeringene. Det er
benyttet tall for årene 2005 - 2016 i analysen.
5.2.2.1 KOSTNADSDATA – OFOTBANEN
I analysen fra 2012 [23] er det benyttet fulle kostnader inklusiv fornyelseskostnader. Dette vil ikke
være helt i tråd med forordningen [4], som er lagt til grunn. På grunn av den relativt korte
levetiden på skinner på Ofotbanen er kostnadene basert på:




Korrektiv vedlikehold
Forebyggende vedlikehold
Fornyelse av skinner, sviller og sporveksler

Dette er en viss forskjell fra det som er lagt til grunn for nettet for øvrig, men innenfor
avgrensningen som er gjort i avsnitt 4.3.
5.2.2.2 PRODUKSJONSTALL
Malmtrafikken er helt dominerende på Ofotbanen. Den øvrige trafikken utgjør kun en brøkdel av
antall brutto tonn på banen. Det er derfor kun benyttet trafikktall knyttet til malmtransporten, og
disse er basert på egenrapportering fra togselskapene.
5.2.3 RESULTATER FRA ANALYSEN
Tabell 11 gir en oversikt over de estimerte parameterne med tilhørende standardavvik i de ulike
modellvariantene, samt korrelasjonskoeffisienten R2. Videre er gjennomsnittlig kostnadselastisiteten beregnet. Vedlegg 2 gir en oversikt over kostnadsdata, trafikkdata sammen med estimerte
kostnader og marginalkostnader.
Tabell 11: Resultattabell - Ofotbanen

Konstanten
Ln Brutto tonn
Ln Vekt pr tog

Modell A
23,60
1,98
-1,29
1,59
1,93
3,58

Modell B
17,86
1,57
-1,14
-1,56
1,27
1,90
0,50
2,03

Modell C
8,21
2,12

Modell D
18,27
1,60

1,14
2,44

0,028
0,73
0,73
12

0,010
0,73
0,69
11

0,054
0,37
0,59
12

0,14
0,20
0,40
1,60
-1,01
-1,40
0,011
0,61
0,80
11

Ln kostnad lagget
Ln Antall tog
Gjennonsnittlig marginalkostnad
R2
Korrelasjon mellom reell og estimert kostnad
N totalt
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Valg av modell slår kraftig ut i gjennomsnittlig marginalkostnad – her beregnet som gjennomsnitt
over 12-årsperioden. Den gjennomsnittlige marginalkostnaden varierer fra 1,0 øre til 5,4 øre pr.
brutto tonnkilometer. Kostnadsutviklingen og trafikkutviklingen har imidlertid vært slik at det er
vanskelig å få gode og signifikante estimatorer.
5.2.3.1 MODELL A
I motsetning til Jernbaneverkets rapport fra 2012 [23] er fortegnet til estimatoren for brutto tonn
negativ; dvs. at økt volum i brutto tonn og uten økt gjennomsnittsvekt er kostnadselastisiteten
negativ. Estimatet er ikke signifikant forskjellig fra null – noe som taler negativ for å velge denne
tilnærmingen. Kostnadselastisiteten for gjennomsnittlig vekt er imidlertid positiv og signifikant.
Både R2 og korrelasjonen mellom reell og estimert kostnad er på et brukbart nivå.
5.2.3.2 MODELL B
Denne modellen tilsvarer modell A, men har med lagget kostnad. Estimatoren for lagget kostnad
er signifikant og tar noe av forklaringskraften fra de andre i forhold til Modell A.
Både R2 og korrelasjonen mellom reell og estimert kostnad er på et brukbart nivå.
5.2.3.3 MODELL C
Da vekt pr. tog var mest signifikant i Modell A og B av de trafikkvolumfaktorene, er det estimert
sammenheng mellom kostnader og vekt pr. tog. Dette gir signifikante resultater, men ivaretar ikke
økt transportvolum med samme gjennomsnittsvekt.
5.2.3.4 MODELL D
Istedenfor brutto tonn er det her benyttet antall tog sammen med vekt pr. tog og lagget kostnad.
Selv om denne tilnærmingen får den beste føyningen til de regnskapsmessige (reelle) kostnadene,
gir den noe dårligere signifikans for forklaringsfaktorene.
5.3

TILLEGG VED KAPASITETSMANGEL

Jernbaneforskriften § 6-2 (4) gir grunnlag for et tillegg i prisen slik at den gjenspeiler kapasitetsmangelen i en identifiserbar del av jernbanenettet. En «kapasitetspris» vil kunne bidra til en mer
effektiv bruk av jernbaneinfrastrukturen. Det er et signal om at transport av større verdi bør gis
prioritet over transport av mindre verdi i konflikter hvor de prioriteringskriteriene ikke
nødvendigvis gir samme resultat. Som infrastrukturforvalter er Bane NOR forpliktet til å vurdere
de positive og negative økonomiske konsekvensene for søkerens virksomhet, når ruteplanen
utarbeides. Bruk av en tilleggspris kan være en måte å imøtekomme dette kravet, dersom denne
er kjent på søketidspunktet.
En ekstra kostnad vil ikke nødvendigvis være utformet for å løse en konflikt, men for at den skal
være et middel i ruteplanleggingen. En slik utvikling er i tråd med uttalt mål om en effektiv kapasitetsutnyttelse. På kort sikt, og i fravær av budgivning, tror vi at merinntektene av en ekstra pris
ikke vil være signifikant høyere enn hva som er tilfelle for 2017 – sannsynligvis lavere.
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I 2017 er det innført en kapasitetspris i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Både i dag og i
framtiden vil det være kun en operatør mellom Ganddal og Stavanger, og det er følgelig ikke riktig
å ha en kapasitetspris i dette området; jf. avsnitt Feil! Fant ikke referansekilden.. Etter at Ulrikenrosjektet er ferdig, og det er dobbeltspor mellom Arne og Bergen er det neppe kapasitetsmangel i
dette området. Trafikkvolumet i Trondheim er begrenset, og Bane NOR ser det lite hensiktsmessig
å ha egen kapasitetspris i dette området.
Det er følgelig kun i Osloområdet hvor kapasitetsmanglene bør medføre en kapasitetspris, og det
er også i dette området hvor alle togselskap «møter hverandre». Prising knyttet til manglende
kapasitet er også omtalt i Jernbaneverkets «Kapasitetsforbedringsplan Oslo S – Lysaker» [26]. Så
lenge kapasiteten i dette området ikke auksjoneres bort, bør prisen gi et signal til de aktuelle
søkerne om at for enkelte tider av døgnet, vil gjennomkjøring i dette området medføre en
merkostnad for søkeren. Det foreslås at prisen utformes etter modell fra Sverige hvor man har en
«passasjeavgift» i storbyene i rushtidsperioden om morgenen og ettermiddagen, og som gjelder
alle søkere og alle typer tog; herunder også tomtog i posisjoneringskjøring.
Området for en slik passasjepris fastsettes for bruk av Oslo S og Oslotunnelen. For dagene
mandag til og med fredag vil rushtid defineres som:



Morgenrush:
Ettermiddagsrush:

kl. 07:00 – 09:00
kl. 15:00 – 17:00

Passasjeprisen fastsettes til NOK 500,-. Tidligere beregninger tilsier at rushtidstrafikken utgjør
mellom 15 og 20 % av totalt antall tog i dette området. Tilsvarende pris i Stockholm for 2018 er
SEK 433 – noe som tilsvarer om lag NOK 420.
5.4

ANBEFALINGER

Anbefalingene i dette avsnittet er relatert til prisene som fastsettes i henhold til § 6-2 i jernbaneforskriften.
5.4.1 JERNBANENETTET UTENOM OFOTBANEN
Det er særlig tre modeller som kan benyttes til fastsetting av marginalkostnadene. Disse er:
1. Tredjegradspolynom med bruk av absolutte tall for kostnader og trafikkvolum
2. Logaritmisk modell for kostnader og trafikkvolum med konstant kostnadselastisitet
3. Samspillsmodell med person- og godstrafikk som separate produkter og på logaritmisk
form.
Marginalkostnadene er estimert på banenummernivå og varierer med trafikkvolumet; noe nedenstående figurer illustrerer.
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Et-produktsmodeller
Basert på absolutte tall

Logaritmisk modell
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Figur 6: Marginalkostnader

På grunn av spredningen finner Bane NOR er naturlig å dele nettet inn i ulike strekninger med ulik
prissats for hver strekning. I to produktsmodellen vil marginalkostnaden for et produkt være avhengig av trafikkvolumet av det andre. Der et av produktene (persontrafikk eller godstrafikk) er
«alene» på sporet, gjør marginalkostnaden et skift oppover. For eksempel Solørbanen hvor det
kun går godstog er marginalkostnaden 6 øre pr. brutto tonnkilometer mot 1 øre på landsbasis. Tilsvarende for Spikkestadlinjen hvor det kun går persontog er marginalkostnaden 4 øre pr. brutto
tonnkilometer mot 1,2 øre på landsbasis. Bane NOR anbefaler at estimatene fra to
produktsmodellen benyttes.
5.4.2 OFOTBANEN
Da datagrunnlaget ikke gir spesielt gode resultater, anbefaler Bane NOR at man benytter et
gjennomsnitt av de 4 modellene som er beskrevet foran. Dette gir en marginalkostnad på 2,5 øre
pr. brutto tonnkilometer. Denne er uavhengig av akseltrykk og retning til/fra Narvik og gjøres
gjeldende for alle.
Det anbefales ved neste rullering av marginalkostnadsberegningene at disse gjøres i samarbeid
med Trafikverket for hele strekningen Narvik – Kiruna – Luleå. Da kan man også få med
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tverrsnitts-/paneldata for å få analysert hva utformingen av banestrekningen (tekniske variable)
har å si for marginalkostnadene.
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6

MARKEDSDIFFERENSIERING

Jernbaneforskriften § 6-3 punkt 3 gir noen føringer for hvordan markedssegmentering kan gjøres:
«Før påslag på infrastrukturpriser fastsettes, skal infrastrukturforvalter analysere hvilke
markedssegmenter de er relevante for. Denne analysen må minst omfatte godstransport,
persontransport som er omfattet av en offentlig tjenesteytelse og annen persontransport,
men markedssegmentene kan deles opp ytterligere ut fra hvilke varer eller passasjerer
som transporteres. Markedssegmentene skal analyseres ut fra minst følgende par:
a) persontransport og godstransport
b) tog som transporterer farlig gods og andre godstog
c) innenlands trafikk og internasjonal trafikk
d) kombinert transport og direktetog
e) persontransport i byer eller regioner og persontransport mellom byer
f) heltog og vognlasttog
g) regelmessig og sporadisk togtrafikk»
Disse punktene a) – g) er hentet direkte fra EU-direktivet [2] og gir ikke et fullstendig bilde av
hvordan de ulike markedene bør defineres. Punktene gir krav til en minimumsgjennomgang av
markedet. Bane NOR har også vurdert andre aktuelle markedsområder som jernbanen i Norge
betjener. Disse vurderingene går fram av nedenstående.
6.1

MINIMUMSGJENNOMGANG AV MARKEDSOMRÅDER

Bane NOR har gjennomført en intern vurdering av de ovenstående nevnte markedsområder. I
tillegg har man vurdert hvorvidt andre markedsområder er mer aktuelt i en norsk sammenheng.
6.1.1 PERSONTRANSPORT VERSUS GODSTRANSPORT
Persontransport og godstransport er to svært forskjellige markedsområder, og det er naturlig å ta
et første skille mellom disse markedsområdene i denne vurderingen.
6.1.2 TRANSPORT AV FARLIG GODS VERSUS ANNET GODS
Landtransport av farlig gods er underlagt egen forskrift [27]. Begrepet farlig gods er et svært
mangfoldig begrep og omfatter svært mange produkter. Mange av disse produktene fraktes
sammen med annet gods. Dette innebærer at aktuell vogn/container/semihenger markeres som
«farlig», samt hva slags gods det gjelder, slik at togleder vet hvilke instanser som skal varsles ved
uønskede hendelser.
En eventuell differensiering må etter Bane NORs mening være transport av farlig gods avgrenset
til systemtog som frakter enten høyeksplosive eller svært giftige vesker/materialer som:




Syre (Sarpsborg – Kristiansand)
Flybensin (Oslo havn – Gardermoen)
Propan
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6.1.3 INNENLANDSK VERSUS INTERNASJONAL TRANSPORT
Det pågår et arbeid i Korridor 3 (ScanMed) for å forenkle de forretningsmessige prosedyrene
infrastrukturforvalterne imellom. Første mål er å få til en felles sportilgangsavtale for korridoren –
og et mulig neste skritt kan være å få til felles fakturering. Hovedutfordringen er at man ikke har
noe oversiktlig oppsett over hvilken MVA som skal svares, og til hvilket land.
Noe tilsvarende kan tenkes for persontogene Narvik – Stockholm, Oslo – Stockholm og Oslo –
Göteborg. Dette ville forenkle det administrative arbeidet i togselskapene.
Bane NOR ønsker ikke nå å forskuttere en eventuell differensiering mellom innenlandsk og internasjonal transport.
6.1.4 KOMBINERT TRANSPORT VERSUS DIREKTETOG
Kombitog i Norge er i hovedsak også direktetog mellom to terminaler. Bane NOR er av den oppfatning at det gir lite mening å differensiere mellom disse to kategorier.
6.1.5 PERSONTRANSPORT I BYER, REGIONER OG MELLOM BYER
Det er to forhold som skulle tilsi en differensiering mellom disse persontogtransportene:



Kapasitetsutnyttelse av infrastrukturen
Reiseformål

Byene har den mest intensive utnyttelsen av infrastrukturen. Muligheten for å prise kapasitetsmangelen i disse områdene er tilstede under de generelle prisene; se § 6-2 (4) i
jernbaneforskriften og avsnitt 3.1.
Persontransport i byene er preget av arbeidsreiser, mens transport mellom byer er preget av fritidsreiser. De reisende har ulik priselastisitet til ulike reiseformål. Priselastisiteten er minst for forretningsreisende der arbeidsgiver ofte betaler reisen, og priselastisiteten er størst for fritidsreiser.
Bane NOR mener at det er andre forhold som er mer aktuelle å differensiere mellom enn disse; se
også avsnitt 6.2.2.
6.1.6 HELTOG VERSUS VOGNLASTTOG
Begrepet heltog benyttes ikke av Bane NOR, da alle godstog har mer og mer preg av å være faste
vognstammer (kombi, vognlast, tømmer osv.) som går mellom to terminaler. Skifting av vogner
gjøres i hovedsak kun av driftsmessige årsaker på terminalene. Bane NOR finner at en slik
differensiering gir lite mening og er derfor uaktuell.
6.1.7 REGELMESSIG VERSUS SPORADISK TRAFIKK
Med sporadisk trafikk legger Bane NOR til grunn:





Ekstratog ved høytider
Ekstratog ved idrettsarrangementer, kulturarrangementer og andre opplevelsesturer
Militærtransporter
Andre ad hoc transporter

Det er avtalt mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR at Jernbanemuseets kjøring av
museumstog i egen regi ikke skal belastes med infrastrukturpriser. Det foreslås imidlertid at der
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andre (private personer, firma eller organisasjoner) chartrer et tog av Jernbanemuseet, disse
togene belastes som andre tog. Bane NOR ser få kostnadsmessige og markedsmessige grunner til
å skille de «sporadiske» togene fra ordinær rutemessig trafikk.
6.2

FORSLAG TIL INNDELING I MARKEDSOMRÅDER

Bane NOR har i tillegg vurdert andre markedsområder som er aktuelle i en norsk sammenheng.
Områdene tar utgangspunkt i et skille mellom gods- og persontrafikk. Feil! Fant ikke
eferansekilden. viser de vurderte områdene i tillegg til ovenstående.

Alle markeder

Persontrafikk

Godstrafikk

Kombi/Vognlast

Industrielle
systemtog

Offentlig
tjeneste (PSO)

Malm og
mineraler

Farlig gods

Tømmer/Flis

Hovedflyplass

Andre

Figur 7: Markedsdifferensiering slik Bane NOR vil definere det

6.2.1 INNEN GODSTRAFIKK
I en norsk sammenheng kan det være aktuelt å skille ut industrielle systemtog som eget markedsområde utover kombi-/vognlastsegmentet. Industrielle systemtog inngår som regel i en
produksjons-/logistikkprosess hvor kun et enkelt produkt transporteres og hvor markedet for
produktet (malm tømmer mv.) styrer etterspørselen etter togtransporten.
Kombi-/vognlasttransporter har preg av å være godstrafikkens «kollektivtransport». Her går det
faste togstammer mellom to eller flere terminaler, og samlasterne bestiller plass for sine
lastbærere (container, semitrailer mv.). Her vil konkurransekraften vis á vis særlig lastbilen være
styrende for etterspørselen etter togtransporter.
6.2.2 INNEN PERSONTRAFIKK
Som jernbaneforskriften § 6-3 legger opptil er en differensiering mellom den trafikken som inngår
i transportavtale med statlige og/eller regionale trafikkorganer, og hvor det er knyttet en betaling
for tjenesten(e)15; her kalt «PSO»; og annen persontrafikk. Innenfor annen persontrafikk vil det
også være aktuelt å differensiere mellom togprodukter som har rutemessig stopp på
hovedflyplass; her kalt «Hovedflyplass»; og annen persontransport.
15

Se
også
EUs
beskrivelse
https://ec.europa.eu/transport/themes/pso_en
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Dagens persontransport til Oslo Lufthavn Gardermoen dekkes både av tog med kjøpsavtale med
Jernbanedirektoratet og tog uten slik kjøpsavtale. En utskillelse av denne trafikken som eget
markedsområde må innebære samme pris for alle tog som betjener Gardermoen.
6.3

BANESTREKNINGER – BANEINNDELING

Som nevnt i avsnitt 4 er det ikke rimelig å anta at marginalkostnadene er en konstant størrelse
over hele nettet. Marginalkostnadsberegningene bekrefter dette; se Vedlegg 3. Beregningene
muliggjør en definering bane-/strekningsvise marginalkostnader – metodikken er beskrevet i
Vedlegg 1. Tabell 12 viser den inndeling i strekninger som foreslås og som kan kombineres med
ovenstående markedsdifferensiering.
Tabell 12: Inndeling av banene i Norge

Banestrekning

Definisjon

Oslo lokal

Drammen - Asker - Lysaker – Oslo S – Etterstad - Lillestrøm –
Gardermoen – Eidsvoll
Oslo S – Grefsen;
Oslo S – Ski – Rakkestad.

Ofotbanen

Narvik – Riksgrensen

Øvrige jernbanenett

Eidsvoll – Hamar – Lillehammer
Ski – Fredrikstad – Sarpsborg – Halden – Kornsjø (Vestre linje)
Drammen – Tønsberg – Skien
Drammen – Hokksund – Kongsberg – Kristiansand – Stavanger
Skien – Hjuksebø – Notodden
Nelaug – Arendal
Hokksund/Roa – Hønefoss – Bergen
Myrdal – Flåm
Grefsen – Roa – Gjøvik
Lillehammer – Dombås – Trondheim
Lillestrøm – Kongsvinger – Riksgrensen
Kongsvinger - Elverum
Hamar – Elverum – Støren
Dombås - Åndalsnes
Trondheim – Hell – Riksgrensen/Bodø
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7

FORSLAG TIL FRAMTIDIG PRISSSTRUKTUR OG –SATSER

Som det framgår av avsnitt 3.1 vil marginalkostnadene utgjøre minimumsverdien som prisene
settes til. Dette må alle trafikk-/togslag betale for bruken av infrastrukturen. Marginalkostnadene
varierer også fra strekningen til strekning. Ut fra strekningsinndelingen i avsnitt 6.3 er det
beregnet gjennomsnittlig marginalkostnader for denne inndelingen – metodikken er vist i Vedlegg
1.
Bane NOR vil også at eksisterende prisregime innarbeides i / erstattes av et nytt regime. Dette er i
tråd med jernbaneforskriften § 6-2 (1) «… Avgiftsordningen skal være basert på de samme
prinsipper over hele jernbanenettet …». Prissatsene kan variere, men prinsippene skal være de
samme.
Direktivet [2] artikkel 37 pålegger medlemslandene å samarbeide om prissettingen for
internasjonal trafikk. Dette arbeidet pågår bl.a. gjennom de såkalte korridorene; se EU-forordning
2010/913 [28]. Bane NOR SF har for tiden ledervervet i korridor 3 (ScanMed), og dette arbeidet er
igangsatt. Forslaget nedenfor omfatter imidlertid ikke egne prissatser for internasjonale
transporter, da dette arbeidet krever lengre tid for å sikre en god koordinering mellom infrastrukturforvalterne og praktiske løsninger for brukerne. Men Bane NOR vil forbeholde seg retten
til å gjøre de endringer som følger av ScanMed-samarbeidet.
7.1

PRISMATRISE

Bane NOR SF foreslår at framtidig prisstruktur tar utgangspunkt i marginalkostnadene for de ulike
strekningene, men tilpasses to forhold:



markedssegmentering
rabatter

Disse forholdene er hjemlet i jernbaneforskriften §§ 6-3 og 6-4 [3].
7.1.1 PRIS FOR MINSTEPAKKEN
Som det framgår av avsnitt Feil! Fant ikke referansekilden. kan prisen for minstepakken være
ammensatt av 3 elementer:
1. priselement basert på de direkte kostnadene (marginalkostnadene) ved togproduksjonen;
her benevnt som «grunnpris»
2. priselement som reflekterer kapasitetsmangel; her benevnt «kapasitetspris»
3. priselement som reflekterer miljøkostnadene som togtrafikken påfører tredjeperson; her
benevnt som miljøavgift
7.1.1.1 GRUNNPRIS
Prisene angis pr. brutto tonnkilometer som er den «minste» produksjonsenheten som er benyttet
i estimeringen av marginalkostnadene. Faktureringen vil baseres på reelle togvekter ut fra
følgende kilder:
a) der vognopptaksoppgave er innsendt Bane NOR digitalt på en form som kan leses inn i
TIOS, vil togvekt hentes ut fra TIOS
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b) der vognopptaksoppgaven ikke tilfredsstiller betingelsen i punkt a, vil togvekten hentes
fra rutebestillingen i TPS.
c) der togvekten er ukjent, vil det benyttes standardverdi
Prissatsen vil variere ut fra det faktum at marginalkostnadene også varierer etter strekning.
7.1.1.2 KAPASITETSPRIS
Det innføres en ny kapasitetspris på NOK 500,- pr. togpassasje i rushtiden innenfor et avgrenset
område rundt Oslo S. Som nevnt tidligere er prisen ment å være et signal i ruteplanprosessen, og
er ikke basert på noen samfunnsøkonomisk analyse av de eksterne kapasitetskostnadene for
togselskapene.
7.1.1.3 MILJØAVGIFT
Innenfor tidsrammen for utarbeidelse av denne implementeringsplanen har Bane NOR ikke
funnet gode løsninger for fastsettelse pris vedrørende miljøkostnader, men prisen for støy som
følge av gammel bremseteknologi vil bli vurdert nærmere. I denne sammenheng vil det også bli
vurdert positive incitamenter.
7.1.2 PÅSLAG FOR ENKELTE MARKEDSSEGMENTER
Jernbaneforskriften § 6-3 (6) fastslår: «Dersom en infrastrukturforvalter har til hensikt å endre de
grunnleggende elementene i påslagene på infrastrukturavgiftene, skal endringene offentliggjøres
senest tre måneder før fristen for offentliggjøringen av nettveilledningen». Dette innebærer
varsling om lag 15 måneder før ruteterminen prisen gjelder for. Bane NOR tolker regelen slik at
den også gjelder situasjonen hvor man nå foreslår å etablere slike påslag på infrastrukturprisene.
En innføring av påslag ut fra en markedsdifferensiering kan følgelig tidligst innføres for
ruteterminen 2019 (R19).
Da Bane NOR tolker bestemmelsen om varsling i § 6-3 at dette gjelder selve ordningen og ikke påslagets størrelse, har Bane NOR i samråd med Statens jernbanetilsyn besluttet at påslagene skal
gjennomgås på nytt for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon omkring bl.a. priselastisiteter og
betalingsevne.
7.1.3 PROSJEKTPÅSLAG
Som nevnt i avsnitt 3.1 gir jernbaneforskriften § 6-2 (7) anledning etter framlegg for Samferdselsdepartementet å fastsette høyere pris som følge av langsiktige kostnader knyttet til konkrete
prosjekter. Det legges til grunn at også oppgraderinger av sporet enten med hensyn til aksellast,
kapasitet eller hastighet dersom dette medfører vesentlige effektivitetsøkning for aktuelle togselskap, kan komme innunder en slik ordning.
Dette vil avtales for hvert enkelt tilfelle. En slik avtale vil kunne inneholde en finansieringsordning
ved at et eventuelt anleggsbidrag avregnes mot et framtidig prispåslag. Ordningen vil gjelde alle
som trafikkerer angjeldende strekning.

Implementeringsplan

Side 41

Infrastrukturavgifter/-priser
7.1.4 RABATT
Bane NOR vil avtale ut fra prinsippene om konkurransenøytralitet i hvert enkelt tilfelles mulige
rabatter etter jernbaneforskriftens § 6-4 for å fremme nye tjenester. Avtalene vil spesifisere
tidsrom og omfanget av rabatten.
Forskriften gir også anledning å gi en tidsavgrenset rabatt for å stimulere trafikken på vesentlig
underutnyttede strekninger. I Vedlegg 4 er kopi av Jernbanedirektoratets oversikt over strekningsutnyttelsen over døgnet [29] gjengitt. Forskriften presiserer at det ikke holder å være underutnyttet, men i vesentlig grad underutnyttet. Med vesentlig foreslås at strekningskapasiteten er
under 50 % over døgnet. Det er noen strekninger som kommer innenfor en slik utnyttelse, nemlig:





Dieselstrekningene (Solør-, Røros-, Rauma- og Nordlandsbanen)
Sørlandsbanen sør for Kongsberg
Dovrebanen nord for Lillehammer
Strekningen Roa – Hønefoss – Hokksund

Det er Bane NORs oppfatning at det er godstrafikken som bør gis incitament til økt bruk av disse
strekningene. Selv om jernbanenettet rundt endepunktene for kombitrafikken kan ha en høyere
strekningsutnyttelse, er Bane NOR av den oppfatning at skal dette ha mening, må rabatten dekke
hele strekningen; f.eks. Alnabru – Ganddal og ikke kun Kongsberg – Ganddal.
Rabatten må være tidsbegrenset. Bane NOR forslår 75 % rabatt til og med 2025 for godstrafikken
på følgende strekninger:
1.
2.
3.
4.

Alle dieselstrekninger
Sørlandsbanen (Alnabru – Ganddal)
Dovrebanen (Alnabru – Heimdal/Brattøra)
Strekningen Roa – Hønefoss – Hokksund

Dette vil komme i tillegg til hva som følger av implementeringsplanen. Hvorvidt rabattene skal
trappes ned mot 2025, vil Bane NOR komme tilbake til ved neste ajourføring av prisgrunnlaget; se
avsnitt 7.3.
I forhold til forskriftens § 6-2 (8) vil Bane NOR på nåværende tidspunkt ikke foreslå noen
ytterligere incitamentordning knyttet til ETCS-utstyr utover det som allerede er fastlagt gjennom
avtalen om 50 % dekning av togselskapenes installasjonskostnader.
7.2

OPPSUMMERING AV PRISER OG INNTEKTSANSLAG

7.2.1 OPPSUMMERING PRISER
Bane NOR foreslår at grunnprisen spesifiseres mellom persontogtrafikk og godstogtrafikk, samt
for 3 soner/baner. Tabell 13 gir en oversikt over prisene som vil gjelde når implementeringen er
gjennomført. Det vil imidlertid bli gjennomført prisjusteringer også i implementeringsperioden
som følge av prisendringer i samfunnet basert på en prisindeks; se avsnitt 7.4.
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Tabell 13: Prismatrise etter implementering

Banestrekning

Oslo Lokal
Ofotbanen
Øvrige jernbanenett

KapasitetsPåslag for følgende markedsområder
Grunnpris (§6-2 (3))
pris (§6-2
(§ 6-3) - Blir gjeldende fra og med R19
(4))
Malm og
Persontog
Godstog
Hovedfly§ 6-2 (4)
PSO (Øre
mineraler
(Øre pr.
(Øre pr.
plass (Øre
(Kroner pr. pr. brutto
(Øre pr.
brutto
brutto
pr. brutto
tog)
tonnkm)
brutto
tonnkm)
tonnkm)
tonnkm)
tonnkm)
0,97
0,47
500,00
2,50
2,50
Fastsettes i løpet av 2017
1,47
1,06
-

7.2.2 INNTEKTSANSLAG
Basert på trafikkvolumet i 2016 er det anslått hva inntekten kan bli; se Tabell 14. Inntektene i
2018 blir lavere som følge av implementeringstiden; se avsnitt 8.2. Det er i anslaget ikke tatt
hensyn til etterspørselseffekt av økte priser for bruk av infrastrukturen.
Tabell 14: Inntektsanslag – TNOK

Hjemmel i jernbaneforskriften
§ 6-2 Infrastrukturavgift
Grunnpris
Kapasitet-/Passasjeavgift
Sum § 6-2
§ 6-3 Påslag på infrastrukturavgift
§ 6-4 Rabatter

Sum inntekter

Persontrafikk

Godstrafikk

Sum

144 300
25 100
169 400

71 400
71 400

215 700
25 100
240 800

Fastsettes høsten 2017
169 400

-23 700
47 700

-23 700
217 100

Anslaget viser en mulig inntekt på mindre enn 220 MNOK uten annonserte påslag; hvorav mindre
enn 50 MNOK fra godstrafikk. Her vil godstrafikk utenom Ofotbanen utgjøre mer enn ½ av
inntektsanslaget. I Tabell 15 vises årlig utvikling basert på trafikktall fra 2016 og uten eventuelle
påslag knyttet til markedssegmenteringen. Endringen fra 2017 er knyttet til at det nye prissystemet som sådan blir det samme over hele landet. Særordningene på Gardermobanen og for
godstog over 25 tonn er fjernet. Istedenfor vil Bane NOR, basert på en markedsanalyse i tråd med
§ 6-3 i jernbaneforskriften, fastsette påslag i prisen for enkelte markedsområder; se avsnitt6.2. Av
forskriftsmessige årsaker kan ikke påslaget iverksettes for 2019.
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Tabell 15: Årlig inntektsutvikling eksklusiv påslag for enkelte markedsområder (TNOK – 2018-priser)

Godstrafikk
Ofotbanen
Øvrige nett inklusiv rabatter
Sum godstrafikk
Persontrafikk
Flytoget
Andre persontog
Sum persontog

Sum avgift eksklusiv eventuelle påslag

2017

2018

2019

2020

2021

44 000
5 000
49 000

26 100
5 400
31 500

26 100
10 800
36 900

26 100
16 200
42 300

26 100
21 600
47 700

96 800
159 200
256 000

20 000
149 400
169 400

20 000
149 400
169 400

20 000
149 400
169 400

20 000
149 400
169 400

305 000

200 900

206 300

211 700

217 100

Note: Basert på trafikktall fra 2016 og det er ikke inkludert eventuelle påslag knyttet til markdssegmentering

Det er usikkerhet knyttet til inntektsanslagene, da det bl.a. ikke er kjent hvordan etterspørselen
etter ruter påvirkes av prisendringene.
7.3

OPPDATERING AV KOSTNADSGRUNNLAG OG PRISER

EU-forordningen anbefaler at kostnadsestimatene oppdateres med jevne mellomrom. Det
foreslås at Bane NOR gjennomfører rekalkulering basert på prinsippene i denne
rapporten/planen, men med utvidet datamateriale i form av at flere år legges til, hvert fjerde år. I
denne forbindelse revideres også den markedssegmentering som er foretatt; se avsnitt 3.1.
Det skjer en betydelig utbygging av jernbanen som man her ikke har muligheten av å ta hensyn til.
Dette gjelder særlig i Østlandsområdet med dobbeltsporutbygging på Dovre-, Vestfold og Østfoldbanen. Følgende nye delstrekninger er ikke med i beregningsgrunnlaget som danner grunnlaget
for prisene fra og med 2018:




Langset – Kleverud
Holm – Nykirke
Farriseidet – Eidanger

Videre vil Follobanen ferdigstilles innen neste rullering av kostnadsberegningen uten at vi har
erfaringstall fra denne banen innen 2021. Tilsvarende vil kunne være gjeldende for Ringeriksbanen og øvrig IC-utbygging etter2021. Hvordan nye dobbeltspor påvirker marginalkostnadene er
ikke entydig. Det er rimelig å anta at kostnadselastisiteten går ned i tallverdi, mens endringene i
gjennomsnittskostnadene vil også avhenge av trafikkøkningen.
7.4

ÅRLIG PRISJUSTERING

Mellom de fire-årlige oppdateringene av kalkulerte marginalkostnader, og fastsetting av nye prisnivåer, er det behov for årlige prisjusteringer. Bane NOR anbefaler at det benyttes anerkjente
prisindekser som SSB utarbeider, ved disse justeringene. Dette for å gi et objektivt grunnlag for
disse. Da det ikke er etablert noen offisiell indeks for kostnader i jernbanesektoren, foreslås det å
benytte SSBs kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veganlegg [25]. Selve prisjusteringen
foretas etter følgende prinsipp (2):

(2)

 KIQ 2 
Pt 1  Pt   tQ 2 
 KIt 1 
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der:

Pt+1

=

pris neste år

Pt

=

pris inneværende år

=

SSBs indeks pr. annet kvartal for inneværende (t) og foregående (t-1) år

Q2

KI

Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis, og den gir stor forutsigbarhet for togselskapene,
da prisnivået er kjent for 4 år ad gangen og justering av neste års priser vil være klare tredje
kvartal året før. Samtidig kan man følge med på indeksen underveis i året.
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8
8.1

IMPLEMENTERING
BEHOV FOR TILPASNINGSPERIODE

Fra et tilnærmet «null-avgiftsregime» til en situasjon hvor grunnprisen tilsvarer marginalkostnadene på angjeldende strekning vil kunne gi betydelige virkninger for jernbanesektoren i Norge.
Direktivet [2] angir i artikkel 31 (3) en implementeringsperiode på høyst 4 år. Bane NOR SF legger
derfor til grunn at man kan benytte perioden 2018-2021 til en gradvis implementering av de nye
prisene. Mulige tidsavgrensede kompensasjonsordninger fra myndighetene er ikke en del av
denne implementeringsplanen.
De ulike markedssegmentene har også ulikt behov for en overgangsperiode. Der staten ved Jernbanedirektoratet kjøper persontrafikktjenester er behovet for overgangsperiode minst. Sannsynligvis vil det være den kombinerte godstogtrafikken som vil få de største utfordringene.
8.2

OPPTRAPPINGSPLAN OG -METODE

Bane NOR SF vil ta hensyn til at ulike markedssegment vil ha ulikt behov for gradvis tilpasning de
nye infrastrukturprisene. Nedenfor redegjøres for en gradvis tilpasning pr. markedssegment. I
tillegg kommer årlige prisjusteringer som beskrevet i avsnitt 7.4.
8.2.1 KJØPSAVTALE
Grunnprisen og kapasitetsprisen innføres fullt ut fra og med 1.1.2018. Tillegget basert på
markedsdifferensieringen i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften innføres fullt ut fra og med
1.1.2019 (R19).
8.2.2 HOVEDFLYPLASS
Grunnprisen og kapasitetsprisen innføres fullt ut fra og med 1.1.2018. Tillegget basert på
markedsdifferensieringen i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften innføres fullt ut fra og med
1.1.2019 (R19).
8.2.3 ØVRIG PERSONTRAFIKK
Grunnprisen og kapasitetsprisen innføres fullt ut fra og med 1.1.2018.
8.2.4 KOMBI-/VOGNLAST
Grunnprisen innføres gradvis over 4 år fra og med 1.1.2018; dvs. 25 % i 2018, 50 % i 2019 osv.
Kapasitetsprisen innføres fullt ut fra 1.1.2018.
8.2.5 MALM- OG MINERALTRANSPORT
Grunnprisen innføres fra og med 1.1.2018. Tillegget basert på markedsdifferensieringen i henhold
til § 6-3 i jernbaneforskriften innføres fullt ut fra og med 1.1.2019 (R19).
8.2.6 ANDRE INDUSTRITOG
Innføres tilsvarende kombi/vognlast.
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9

MULIG UTVIKLING AV PRISSYSTEMET

Som nevnt i avsnitt 7.3 er det startet opp en betydelig utbygging i det såkalte IC-triangelet. Dette
innebærer ikke kun dobbeltspor, men i stor grad nye baner. Trafikktilbudet og etterspørselen vil
endres og med stor sannsynlighet vokse vesentlig i forhold til dagens trafikk.
Det vil være aktuelt i framtiden å knytte prisen for infrastrukturtjenestene opp mot trafikktilbudet
og ikke banestrekninger som sådan. Det vil bli vurdert en soneinndeling av prisene f.eks. i Oslo
lokal, Indre IC, Ytre IC og andre, samt noe tilsvarende i andre byområder ettersom dobbeltsporutbyggingen tilsier dette.
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11 VEDLEGG

VEDLEGG 1. BESKRIVELSE AV BENYTTET MATEMATIKK
1.

Produktfunksjon

Den produserte varen eller tjenesten beskrives som en transformasjon av innsatsfaktorer som
arbeid, materiell og kapital. Dette beskrives gjerne som en matematisk funksjon. Produktfunksjonen
definerer den optimale produksjonsprosessen gitt den teknologi som er tilgjengelig.
(3)
der:

X  f v 

X

=

produsert mengde av en vare eller tjeneste

v

=

vektor av innsatsfaktorer (v = v1, v2, …, vn)

Dersom funksjonen (3) er kontinuerlig deriverbar og v er kostnadseffektive innsatsfaktorer, vil det
finnes en dual sammenheng mellom (3) og en kostnadsfunksjon.
2.

Kostnader

Kostnadene er knyttet til forbruket av innsatsfaktorer og prisene på disse.
(4)

B X , q , s   q  v  X  

n

 q  v X 
i

i

i 1

der:

qi

=

pris på innsatsfaktor nr. i

vi

=

forbruk av innsatsfaktor nr. i

s

=

tekniske kjennetegn ved den enkelte delstrekning og som gir v(X)

I den videre utlegningen benyttes B(X) som utrykk for kostnadene selv om både prisene (ved en
prisindeks) og tekniske kjennetegn inngår i estimeringen av marginalkostnadene.
3.

Marginalkostnadskriteriet

Marginalkostnadskriteriet følger av økonomisk velferdsteori hvor det konkluderes at velferdsoptimum oppnås når det er frikonkurranse med full informasjon til alle parter. Produsenten vil da
maksimere profitten (π) med hensyn til produksjonsvolumet:
(5)

πX   pX  BX 

Maksimum finner vi ved å sette den deriverte av (5) med hensyn på X lik 0 (null), dvs.:
(6)
4.

p  B' X 
Funksjonsformer – tilnærming av kostnadsfunksjonen

Sammenhengen med innsatsfaktorer og produksjonsvolum er ofte komplekse og ikke «lett synlige».
Kostnadsestimeringen skal bidra til å finne den beste tilnærmingen i statistisk forstand. Erfaringsmessig har man særlig benyttet to funksjonsformer; nemlig translog og dobbel-log. De har sine likheter. Translog benyttes gjerne når man vil beskrive produksjonsvolumet gjennom flere produksjonsvariable; f.eks. antall togkilometer og vekt pr. tog (brutto tonn).
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Lineær/polynom
I utgangspunktet testes rene lineære sammenhenger hvor ulike grad av polynomer. For n = 1 vil (7)
være en ren lineær funksjon, for n = 2 vil funksjonen være et annengradspolynom og for n = 3 vil den
være et tredjegradspolynom.
(7)

B X , s   a 

n



bi  X i 

i 1

m

c  s
j

j

j 1

Her vil marginalkostnadene være lik den deriverte av funksjonen.
(8)

B'  X  

dB X 

dx

n

i b  X

i 1

Marginalkostnad

i

i 1

Translog
Translog-funksjoner tar utgangspunkt i naturlige logaritmer for både kostnadene og forklaringsvariablene.
(9)

ln BU ,V , s     v  v  u  u  vv  v 2  uu  u 2  vu  vu 

m



j

 sj

j 1

der:

u og v =

naturlige logaritmer til f.eks. to faktorer (V, U) som beskriver produksjonen

Summen av produktet μj og sj representerer her kostnadsvirkningene av tekniske kostnadsdrivere på
logaritmisk form.
Dobbel-log
Dobbel-log funksjoner innebærer at man beskriver selve produksjonsvolumet med en variabel; f.eks.
brutto tonn. I tillegg kan man også her ta med tekniske kostnadsdrivere. Også her legges til grunn de
naturlige logaritmene for både kostnaden (B) og produksjonsvolumet (X).
(10) ln B X , s   a 

n



βi  ln  X i 

i 1

m

μ  s
j

j

j 1

Når n = 1, er funksjonen en Cobb-Douglas variant med konstant kostnadselastisitet. Med n = 2 vil
kostnadselastisiteten enten være økende eller avtakende med hensyn til produksjonsvolum. Når n =
3, vil kostnadselastisiteten kunne være både avtakende og økende avhengig av produksjonsvolumet.
Funksjoner Ofotbanen
I den analysen som ble gjennomført for Ofotbanen i 2012 benyttet Jernbaneverket en noe annen
funksjonsform, da aksellast er en sentral kostnadsdriver. For å simulere økt aksellast i analyseperioden benyttet man også gjennomsnittsvekt (bruttotonn pr. tog) som forklaringsvariabel.
X
(11) ln B X     1  ln X    2  ln 
T 

der:

T

=

antall tog

X

=

antall brutto tonn
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Da man nå vil kunne ha 5 år mer i analysen, er det testet hvorvidt det er en viss reaksjonstid i vedlikeholdsarbeidet. Det antas gjerne at den reelle kostnaden (B*) er forskjellig fra den realiserte/bokførte (B), og at det tar en viss tid for organisasjonen tilpasser seg nytt produksjonsvolum. Funksjonen
for den reelle kostnaden kan matematisk sett være lik (11):
X
(12) ln B*  X   α  β1  ln X   β2  ln 
T 

Det legges til grunn følgende reaksjonsmønster:

 B* 
(13)  t 
 Bt 1 

k

 B 
  t 
 Bt 1 

Den realiserte endringen fra fjorårets kostnadsnivå antas å stå i et fast forhold til den reelle
endringen. Det antas at k < 1, slik at det er en forsinkelse i forholdet mellom de reelle og de realiserte
kostnadene. Med litt omregning får vi at:

X
(14) ln Bt  X   kα  kβ1  lnXt   kβ2  ln t
 Tt


  1  k ln Bt 1


Her vil koeffisientene kβi gi de «realisert» virkningene på kort sikt for vedlikeholdsaktivitetene av
endring i produksjonsvolumet, mens βi vil gi de «reelle» virkningene. Når k < 1, vil de «realiserte»
virkningene for vedlikeholdsaktivitetene være større enn de «reelle». I motsatt fall der k > 1 vil
organisasjonen «overreagere» på endringer i produksjonsvolumet.
5.

Beregning av kostnadselastisiteten

Nedenstående baserer seg på de vanlige regnereglene omkring derivasjon og elastisiteter; se [17].
Ved å utnytte disse vil man kunne beregne kostnadselastisiteten og derigjennom marginalkostnaden.
Kostnadselastisiteten er gitt ved (15).
(15) El X B X  

X
 B'  X 
B X 

Kostnadselastisiteten

der:
'
(16) B  X  

dBX 
 El X BX   B X 
dx

Marginalkostnad

der:

B X  
(17)

B X 
X

Gjennomsnittskostnad

Den deriverte av kostnadsfunksjonen på log-normal form er gitt ved (18).
(18)

 ln B X 
1

 B'  X 
X
B X 

Ved å sette (18) inn i (15) følger det at:
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 ln B X 
X
X

(19) El X B X  

I de ulike kostnadsfunksjonene vil (19) henholdsvis innebære:
(20) ElU BU..  βu  2βuu  u  βvu  v
n

 i  β  lnX 

(21) El X B X  

[Translog]

i 1

i

[Dobbel-log]

(22) El X BX   β1  β2

[Ofotbanen]

i 1

(23) El X BX   kβ1  β2 

[Ofotbanen- Alternativ]

Overgangen fra kostnadselastisitet til marginalkostnad i likning (16) gjelder kun i «en-vare» produksjon. I translog funksjoner som likning (19) vil overgangen måtte ta hensyn til at produksjonen av de
ulike tjenestene kan ha ulik andel av de totale kostnadene, og at disse andelene ikke er kjent a priori.
I det eksemplet hvor vi definerer at Bane NOR produserer to tjenester, nemlig persontrafikk (P) og
godstrafikk (G). Her legges det til grunn at disse måles på samme måte; f.eks. i brutto tonn. Vi gjør en
definisjon og en antakelse:
(24)

X  P G

der vi definerer at totalproduksjonen (X) er lik summen av de to tjenestene
Dette gir:
(25)  
(26)

P
X

1   



G
X

Vi antar at gjennomsnittskostnaden for persontrafikk ut fra sin andel av totalkostnadene er lik
tilsvarende for godstrafikk og at disse igjen er lik gjennomsnittskostnaden for totalproduksjonen; dvs.
(27)

BP
P



BG
G



BX
X

 B X 

Gjennom en totaldifferensiering av kostnadsfunksjonen og med innsetting vil vi kunne definere
marginalkostnadene for henholdsvis persontrafikk og godstrafikk således:
(28)

B
 ElP    B X 
P

(29)

B
 ElG  1     B X 
G
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6.

Gjennomsnittlige marginalkostnader

Marginalkostnadene er estimert på et detaljert banestrekningsnivå, som vil være uhensiktsmessig å
benytte i en prissammenheng. Det gjøres derfor en aggregering opp til et høyere nivå. Dette gjøres
gjennom en vektet gjennomsnittsberegning.

 B X   X 
n

Bv' 

i

i

i 1

n

X

i

i 1

(30)
der:

'
i

B’v

=

vektet gjennomsnittlig marginalkostnad

B’i

=

marginalkostnad på estimert strekning nr. i (i = 1, 2, …, n)

Xi

=

produksjonsvolum på strekning nr. i (i = 1, 2, …, n)

Denne form for vekting gir et tilfredsstillende uttrykk for den gjennomsnittlige marginalkostnaden,
dersom veksten i trafikkvolum er likt over hele strekningen.
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VEDLEGG 2. SPESIFIKASJON TEKNISKE DATA
Nedenstående tabell beskriver de tekniske data som er benyttet og hvordan disse er beregnet.
Teknisk element

Beskrivelse

Beregning

Banelengde

Kilometer

BKM = Antall kilometer for aktuelt
banenummer

Kurve

Antall kurver med mindre enn 500
meter kurveradius pr. kilometer

K = Antall kurver < 500 meter radius
K
BKM

T = Antall kilometer tunnel
Tunneler

Prosentvis antall kilometer i tunnel

T
BKM

V = Antall veksler
Sporveksler

Antall veksler pr. kilometer

V
BKM

Hi

Hastighet

Gjennomsnittlig skiltet hastighet

= Hastighet på delstrekning nr.
i innen samme banenummer

KMi = Antall kilometer skilte med
Hi
n

Vektet hastighet
Ikke-elektrisk bane

Dummy
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H
i 1

i

 KM i

BKM

1 for ikke-elektrisk; 0 ellers
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VEDLEGG 3. RESULTATTABELLER
Nedenfor vises resultat av estimeringen av valgt modell (person- og godstrafikk i samspill).
Banestrekning

Banenr.

Regnskap
2016

Estimert
2016

MC-person

MC-gods

Brtkm-person

Brtkm-gods

0010
0270
0280
1400
1414
0210
0220
0230
0240
0610
1450
1460
0540
0510
0580
1420

0,006
0,007
0,027
0,007
0,003
0,015
0,012
0,010
0,034
0,007
0,060
0,008
0,064
0,007
0,0097

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,004
0,002
0,003
0,191
0,000
0,000
0,000
0,544
0,000
0,0047

468 748 709
1 498 469 018
128 669 180
311 537 633
1 112 460 975
59 676 876
101 437 478
306 346 906
21 909 509
650 478 402
96 050 657
434 258 565
198 200 121
650 478 402
6 038 722 430

20 458 456 13 605 681
9 045 896
48 320 123 19 250 204 33 443 228
693 719
3 188 318
9 705 515
16 539 268
9 178 030
8 365 271
79 942 266 44 992 587 14 048 683
21 119 989
3 352 186
6 219 042
22 948 498
6 419 455
6 794 710
107 736 747 15 367 100 20 823 985
5 795 236
704 344
1 833 721
655 626
1 459 142
2 493 036
52 119 522 12 679 255 17 839 057
- 18 118 616
9 016 600
10 939 561 22 638 215 10 858 500
923 579
321 118
930 376
- 14 023 475 20 558 659
52 119 522 12 679 255 17 839 057
440 312 113 197 976 981 189 815 335

0700
0710
0550
0560
0570
1510
1520
1830
1600
1650
1660
1800
1820
2000
2120
2130
2160
2220
0670
1610
1680
2301
2310
2311
2312
2313
2320
2330
2340
0620
0630
0640
0720
0721
1100
1110
1111
1120
1130

0,010
0,004
0,013
0,014
0,014
0,013
0,028
0,032
0,024
0,017
0,007
0,155
0,032
0,005
0,005
0,005
0,070
0,010
0,000
0,015
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
0,029
0,006
0,007
0,005
0,008
0,067
0,094
0,004
0,005
0,007
0,004
0,004
0,007
0,019

0,005
0,013
0,000
0,004
0,015
-0,000
-0,000
0,000
0,005
0,003
0,007
0,000
0,004
0,006
0,004
0,002
0,026
0,015
0,014
0,008
0,014
0,015
0,007
0,009
0,004
0,001
0,002
0,013
0,011
0,021
0,013
0,011
0,008
-0,000

230 818 281
58 934 661
276 788 870
189 181 971
36 262 119
416 818 864
58 092 000
36 342 054
97 071 048
149 694 878
72 631 759
11 393 798
36 342 054
205 950 749
129 882 224
230 734 699
50 393 761
378 824 909
1 468 350
43 106 798
31 915 260
89 340 602
41 839 247
26 000 351
57 250 598
29 058 053
37 861 518
136 496 052
335 750 832
215 598 202
91 652 214
47 204 400
58 934 661
80 469 192
29 573 409
37 740 708
59 799 096
85 164 047
18 819 969

Oslo lokal

Resultat Oslo lokal
Øvrig jernbanernett
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137 351 018
154 972 336
16 940 060
63 911 922
38 870 661
204 957
21 424
560 742
28 745 796
39 142 854
71 255 935
560 742
178 684 392
135 297 217
197 520 367
90 088 128
53 257 055
44 039 710
86 863 085
225 314 926
103 359 606
64 231 225
136 828 868
51 193 485
89 546 800
102 599 609
83 270 468
154 972 336
172 061 729
74 096 205
91 759 610
134 825 987
99 126 908
7 336

21 832 575
25 583 068
11 084 258
14 881 148
15 635 405
67 510 933
8 342 580
8 398 265
9 784 994
17 152 964
12 414 903
2 635 152
8 398 265
28 882 546
2 471 612
33 052 123
5 422 107
15 067 069
6 988 726
10 149 720
7 506 446
19 409 456
8 916 595
5 541 080
24 464 246
2 933 171
9 158 379
16 019 685
18 344 244
8 301 902
6 830 860
4 387 381
25 583 068
15 190 005
2 647 002
7 926 337
5 799 265
18 898 799
80 286

24 302 843
15 747 644
12 966 682
19 021 481
9 496 836
13 125 852
3 710 778
3 624 356
15 169 354
15 003 513
8 967 498
3 023 478
3 624 356
15 360 946
12 857 707
15 558 800
5 976 046
21 377 848
4 550 808
11 873 580
8 920 273
14 752 976
11 420 550
7 698 193
8 240 796
1 421 059
5 884 180
10 768 689
11 881 175
13 051 929
10 115 678
7 323 896
15 747 644
17 150 833
12 041 709
9 230 297
12 529 893
11 730 464
838 128
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Banestrekning

Banenr.

0300
0310
1200
1210
1300
1310
1320
1321
1330
1340
1341
1350
0400
0800
0900
0910
0920
1000
1010
1011
Resultat Oslo lokal
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MC-person

MC-gods

Brtkm-person

Brtkm-gods

0,006
0,003
0,014
0,014
0,014
0,009
0,009
0,008
0,010
0,007
0,009
0,014
0,015
0,020
0,028
0,035
0,048
0,114
0,123
0,0147

0,004
0,017
0,002
0,002
0,002
0,013
0,013
0,011
0,009
0,009
0,010
0,006
0,073
0,015
0,011
0,006
0,000
0,001
0,0106

343 098 933
33 246 747
134 709 150
134 709 150
134 709 150
56 804 682
61 990 927
51 135 011
55 974 284
97 345 908
52 765 632
77 699 574
38 252 252
37 424 024
91 832 987
104 449 947
54 815 679
32 446 215
32 950 123
5 847 562 632

221 874 120
144 614 878
24 355 110
24 355 110
24 355 110
78 493 487
85 848 602
70 569 186
50 891 519
124 838 459
57 681 572
40 088 081
111 722 619
38 275 164
23 406 553
27 491 640
3 561 542
2 004 724
4 075 910 970

Regnskap
Estimert
2016
2016
16 598 744 24 312 163
5 467 128 13 836 059
7 070 521
9 700 098
7 070 521
9 700 098
7 070 521
9 700 098
16 470 934 12 691 933
18 028 326 14 227 870
14 819 628 10 108 232
10 678 986
9 230 138
17 011 528 15 253 312
9 175 325
9 480 426
6 763 894
9 942 414
8 363 724 13 976 312
15 192 701 10 395 928
12 910 416
8 051 813
14 837 096 16 507 187
6 313 008 12 459 540
2 577 276
8 929 359
4 805 773
6 487 216
4 708 902
7 098 579
739 561 570 658 177 548
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VEDLEGG 4. STREKNINGSBELASTNING

Kilde: Jernbanedirektoratet
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