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Forord
Bane NOR oversendt sin implementeringsplan knyttet til infrastrukturavgifter til Statens jernbanetilsyn den 14.7.2017. Basert på den tilbakemelding Bane NOR hadde fått fra Tilsynet gjennom den
forutgående høringsrunden, utsatte Bane NOR fastsettelsen av påslag i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften. Bane NOR skulle utarbeide en nærmere dokumentasjon for eventuelle forslag til påslag,
I denne rapporten vil Bane NOR gjøre rede for grunnlaget for foreslåtte påslag i infrastrukturavgiften
for tre (3) markedssegmenter. I henhold til § 6-3 (6) vil disse tre i kraft 1.1.2019. Påslagene ble varslet
i Bane NORs høringsutkast, slik at varslingsplikten derved er overholdt.
Rapporten inneholder også hvordan dagens markedssegmentering videreføres på Gardermobanen i
2018.
Revisjonen av markedssegmenteringen og de nye påslagene skal godkjennes av Samferdselsdepartementet.

Oslo: 15.10.2017

Bjørn Kristiansen
Konserndirektør
Kunde og trafikkdivisjonen
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2 Bakgrunn
Bane NOR har utarbeidet en implementeringsplan [1] for innføring av infrastrukturpriser etter
reglene i jernbaneforskriften [2]. I forbindelse med høringen av planen anbefalte Statens jernbanetilsyn (SJT) at Bane NOR dokumenterte bedre vilkårene for å gi et påslag til infrastrukturprisene med
bakgrunn i § 6-3 i forskriften.
Påslag - etter tilsvarende regler tidligere - ble gjennomført for bruk av Gardermobanen fra og med år
2000 [3]. Da Bane NOR foreslo å gjøre en annen tilnærming til markedssegmentering i tråd med den
nye jernbaneforskriften, ville man måtte ha en varslingsplikt minst «tre måneder før fristen for
offentliggjøringen av nettveiledningen» før endringen kan iverksettes.
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3 Sammendrag og oppsummering
3.1

Forslag til infrastrukturavgifter inklusiv påslag

Ut i fra den dokumentasjon av aktuelle markedsområders betalingsevne, og at aktuelle påslag i
infrastrukturprisene er i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften [2], fastsetter Bane NOR følgende
priser for bruk av infrastrukturen (minste pakken); se Tabell 3-1.
Tabell 3-1: Grunnpris, kapasitetspris og påslag
KapasitetsPåslag for følgende markedsområder
pris (§6-2
(§ 6-3) - Blir gjeldende fra og med R19
(4))
Malm og
HovedflyPersontog
Godstog (Øre
§ 6-2 (4)
PSO (Øre
mineraler
plass (Øre
(Øre pr. brutto
pr. brutto
(Kroner pr. pr. brutto
(Øre pr.
pr. brutto
tonnkm)
tonnkm)
tog)
tonnkm)
brutto
tonnkm)
tonnkm)
0,97
0,47
500,00
2,06
2,06
2,50
2,50
5,00
5,00
1,47
1,06
3,75
3,36
Grunnpris (§6-2 (3))

Banestrekning

Oslo Lokal
Ofotbanen
Øvrige jernbanenett

Påslagene, som vist i tabellen, vil med utgangspunkt i § 6-3 (7) i forskriften først bli belastet togselskapene i 2019. Endringene er varslet i forbindelse med høringen av utkast til implementeringsplan
som fant sted april-mai 2017.

3.2

Videreføring av påslag i 2018

I år 2000 ble Gardermobanen (Oslo – Gardermoen) definert som eget markedsområdet og banen fikk
et særskilt påslag; se [3]. Bane NOR har lagt til grunn at dette påslaget nå faller innunder § 6-3 i
jernbaneforskriften. Endringene i Bane NORs markedsinndeling og påslag trer i kraft i 2019, men
dagens påslag videreføres i 2018, men tilpasset ny grunnpris for banen. Grunnprisen fram til og med
2017 har vært null (0) kroner, men blir 0,97 øre pr. brutto tonnkilometer i 2018.
Påslag i infrastrukturavgiften avgrenset til Gardermobanen (Oslo – Gardermoen) fastsettes til 7,5 øre
pr. brutto tonnkilometer. Dette vil være gjeldende i 2018, mens den nye markedsinndelingen og
påslagene får virkning fra 2019.
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4 Markedsinndeling
Nedenfor gjengis Bane NORs nye markedssegmentering i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften, se
også [1]. Som det vil framgå av avsnitt 6.1 har det eksistert en markedssegmentering knyttet til
Gardermobanen siden 2000. Bane NORs segmentering omfatter nå hele jernbanemarkedet i Norge.
Til og med 2017 har det vært en særskilt infrastrukturpris for godstog med akseltrykk over 25 tonn.
Denne var begrunnet i akseltrykket og gjaldt alle markedsområder innenfor godstrafikken. Denne
særskilte avgiften opphører fra og med 2018. De foreslåtte påslagene innenfor godstrafikken er
knyttet til særskilte markedsområder.

4.1

Forslag til markedssegmentering

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. Figur 4-1 viser Bane NORs inndeling av jernbanemarkedet i Norge.

Alle markeder

Persontrafikk

Godstrafikk

Kombi/Vognlast

Industrielle
systemtog

Offentlig
tjeneste (PSO)

Malm og
mineraler

Farlig gods

Tømmer/Flis

Hovedflyplass

Andre

Figur 4-1: Bane NORs inndeling av markedet

4.1.1 Innen godstrafikk
I en norsk sammenheng er det 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.) i særskilt grad 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.
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4.1.2 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)1; 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. Dette er på
sett og vis en videreføring av tidligere markedssegmentering; se også avsnitt 6.1.
Dagens persontransport til/fra 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 lufthavnen. Hovedflyplassen på
Gardermoen betjenes i dag av to togselskaper, nemlig Flytoget AS og NSB AS. NSB betjener hovedflyplassen med:




knutepunktsstoppende lokaltog Eidsvoll – Kongsberg (L11)
intercity-/regiontog Lillehammer/Eidsvoll – Drammen/Skien (R10 og R11)
fjerntog

Fjerntogene tar ikke med passasjerer til/fra Hovedflyplassen fra/til Osloområdet og betjener følgelig
kun markedet nord for Gardermoen – i realiteten nord for Hamar-/Lillehammerregionen. Nattogene i
denne gruppen inngår i markedsområdet som Bane NOR har benevnt som PSO; se avsnitt 5. Mandag
til fredag er det daglig 5 togpar med varierende tid mellom avgangene som kun betjener markedet
nord for Gardermoen. Bane NOR er av den oppfatning at dette ikke er tilstrekkelig til å komme inn
under dette markedsområdet.

1

Se også EUs beskrivelse av «Public Service Obligation» (PSO): https://ec.europa.eu/transport/themes/pso_en
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Figur 4-2: Markedsområde Hovedflyplass

Vi skal i avsnitt 6 beskrive endringene i prisene for Flytoget.

4.2

Priser for minstepakken

I Bane NORs implementeringsplan av 14.07.2017 [1] er marginalkostnadsbegrunnede grunnpriser og
kapasitetspriser fastlagt.
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Tabell 4-1: Bane NORs priser pr. brutto tonnkilometer i 2018-priser

Banestrekning

Grunnpris (§6-2 (3))

Kapasitetspris (§6-2
(4))

Persontog
Godstog (Øre
(Øre pr. brutto
pr. brutto
tonnkm)
tonnkm)

§ 6-2 (4)
(Kroner pr.
tog)

Oslo Lokal
Ofotbanen
Øvrige jernbanenett

0,97
2,50
1,47

0,47
2,50
1,06

500,00
-

Det er lagt til grunn en implementering over 4 år for godstrafikk utenom Ofotbanen. En fjerdedel av
satsen innføres i 2018, halve i 2019 osv. Dette gir følgende utvikling i satsene for godstrafikken.
Tabell 4-2: Grunnprissatser Godstrafikk i 2018-priser

2 018
0,12
2,50
0,26

Oslo lokal
Ofotbanen
Øvrige jernbanenett

2 019
0,24
2,50
0,53

2 020
0,35
2,50
0,79

2 021
0,47
2,50
1,06

Satsene i 2018-priser for det enkelte år vil i tillegg bli priskorrigert.

4.3

Bane NORs forståelse av «full dekning»

I Bane NORs implementeringsplan er det gjort en avgrensning av kostnader som inngår i beregningene av marginalkostnadene. Den avgrensingen benyttes også ved fastsettelse av «full dekning av
infrastrukturforvalters kostnader». Det vil si at f.eks. trafikkstyring og overheadkostnader ikke dekkes
innenfor denne avgrensningen.
Bane NOR utgangspunkt i beregnede marginalkostnader og kostnadselastisiteter for å beregne gjennomsnittskostnaden basert på de matematiske sammenhengene mellom disse kostnadsbegrepene
og gjennomsnittskostnaden.
(1)
der:

B'  X  

dB  X 
dx

 El X B  X   B  X 

B’

=

marginalkostnaden

B

=
=
=

gjennomsnittskostnaden
kostnadselastisiteten
produksjonsvolum

El
X

Av (1) følger at gjennomsnittskostnaden er:
(2)

B X  

B'  X 
El X B  X 

Kostnadselastisitetene som ble beregnet ved fastsettelsen av marginalkostnadene; jf. Tabell 4-1 er:
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Tabell 4-3: Gjennomsnittlige kostnadselastisiteter

Elastisiteter
Persontog
Godstog
0,32
0,18
0,33
0,33
0,28
0,24

Banestrekning
Oslo Lokal
Ofotbanen
Øvrige jernbanenett

For Ofotbanen er priselastisiteten anslått ut fra gjennomsnittlig kostnad pr. brutto tonnkilometer for
perioden 2005-2016. Dette gir følgende gjennomsnittskostnader:
Tabell 4-4: Gjennomsnittskostnader (kostnad / brutto tonnkilometer)

Gjennomsnittkostnad
Banestrekning

Oslo Lokal
Ofotbanen
Øvrige jernbanenett

Persontog
Godstog (Øre
(Øre pr. brutto
pr. brutto
tonnkm)
tonnkm)
3,03
7,50
5,22

2,69
7,50
4,42

Nedenfor vil det bli dokumentert hvorvidt de aktuelle markedsområdene kan få et påslag i prisen, slik
at gjennomsnittskostnaden dekkes.
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5 PSO – offentlig tjeneste med offentlig betaling
Formålet med at staten ved Jernbanedirektoratet inngår trafikkavtaler med persontogselskaper er å
sikre utførelsen av samfunnsøkonomisk lønnsomme rutetilbud selv om disse er ulønnsomme
bedriftsøkonomisk. Målet med den offentlige tjenesten er å utnytte togets egenskaper i samspill med
andre transportformer for å dekke befolkningens og næringslivets transportbehov.
Dagens avtale mellom staten og NSB AS er en såkalt netto-avtale basert på en minimumsproduksjon
innenfor de ulike togproduktene. Innenfor visse grenser beholder NSB eventuelle merinntekter av
denne togproduksjonen.
Jernbanereformen legger opp til en trinnvis konkurranseutsetting av denne togproduksjonen (trafikkpakker) basert på EUs Jernbanepakke IV. Første trafikkpakke er Sørlandsbanen; dvs. lokaltrafikken på
Jæren og regiontrafikken til/fra Kristiansand og Oslo, samt Arendalslinja.
Et annet formål med jernbanereformen var at «det etableres et forretningsmessig forhold mellom
infrastrukturforvalter og togselskapene». Dette innebærer at togselskapene i større grad må betale
for de infrastrukturtjenester som tilbys og da særlig av Bane NOR. På denne måten synliggjøres infrastrukturkostnadene i togtilbudet til publikum.
Infrastrukturavgiftene vil være en premiss som togselskapene må ta hensyn til når de gir tilbud på de
ulike trafikkpakkene. De vil også være konkurransenøytrale og like for alle parter. Uansett gjennom
hvilke kanaler staten vil betale for de infrastrukturtjenestene som togtrafikken er avhengig av, vil
dette være et «null-sum spill» for bevilgende myndigheter.
Det er ingenting i jernbanereformen som tilsier at «full kostnadsdekning» i henhold til § 6-3 i jernbaneforskriften vil påvirke statens etterspørsel etter slike togtilbud. Betalingsevne blir heller ikke
påvirket. Bane NOR finner derfor at det er grunnlag for å kreve et påslag i infrastrukturavgiftene slik
at prisen/avgiften tilsvarer gjennomsnittkostnaden som vist i Tabell 4-4 på side 11.
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6 Hovedflyplass
6.1

Utgangspunkt for forslaget

I forbindelse med etableringen av en åpningsbalanse for Flytoget AS, la Samferdselsdepartementet til
grunn:
«Med utgangspunkt i EUs forslag i «jernbanepakken» har TØI foretatt beregninger av kjørevegsavgiften på det ordinære jernbanenettet. TØIs beregninger er basert på de korttidsmarginale kostnader der eksterne kostnader er internalisert. Disse beregningene viser at
dagens sats på 0 øre pr. brutto tonnkm for persontog og 1 øre pr. brutto tonnkm for el-drevne
godstog (dvs. om lag 6,5 kr pr. togkm) stemmer godt overens med en tilsvarende kostnadsdekning for konkurrerende busser og lastebiler. Slik departementet forstår EUs «jernbanepakke» må denne satsen ligge til grunn som generell avgift for hele det statlige jernbanenettet, mens evt. justeringer innen spesielle markedssegmenter som for eksempel Gardermobanen må komme i tillegg til den generelle avgiften.
I Samferdselsdepartementets forslag til balanse for Flytoget er det lagt til grunn at selskapet
skal betale en årlig avgift til staten på om lag 62 mill. kr som utgjør en avgiftssats for bruken
av Gardermobanen på om lag kr 15,5 pr. togkm. Avgiftssatsen er ment å dekke årlig kostnader til drift og vedlikehold av banen, herunder kostnadene knyttet drift og oppfølging av
vanninfiltrasjonsanleggene og overvåking av hele influensområdet til Romeriksporten, herunder Østmarka. En slik sats innebærer en årlig kostnad for morselskapet NSB på til sammen
om lag 19 mill. kr. Til sammen utgjør dette en årlig kjørevegsavgift til staten på om lag 81
mill. kr. Det legges til grunn at avgiften prisjusteres i forbindelse med det årlige statsbudsjettet.» Kilde: St.prp. nr. 52 (1999-2000) [3]
Basert på SSBs prisindeks for drift og vedlikehold av veganlegg [4] vil anslag på proveny i 2000 (81
MNOK) tilsvare om lag 140 MNOK i 2016-priser for samme antall togkilometere som i 2000. I
budsjettet for 2017 er det lagt til grunn et proveny på 131 MNOK, mens antall togkilometere er nær
10 % høyere.
Avgiftssystemet er siden 2000 lagt om ved at man har skilt mellom spor og stasjoner; jf. Bane NORs
implementeringsplan avsnitt 3.2 [1]. I forbindelse med omleggingen av avgiftssystemet for å tilfredsstille jernbaneforskriftens § 6-2 (1); jf. implementeringsplanen og tjenestekatalogen [5]; vil togselskapene betale for bruk av alle stasjoner som anløpes – ikke kun de på Gardermobanen2. Ved fastleggelse av påslag på sporprisen må det tas utgangspunkt i den totale betalingen til Bane NOR for
denne type trafikk.
Prinsippet om påslag i infrastrukturavgiftene er ikke nytt, men Bane NOR gjennomfører som følge av
markedsinndelingen; se avsnitt 4; en endring i «de grunnleggende elementene». Endringene består i:


2

markedsområdet utvides geografisk fra kun Gardermobanen til strekningen Oslo Lufthavn –
Drammen
marginalkostnadsprinsippet innføres for all persontrafikk

Oslo S Flytogterminalen, Lillestrøm og Oslo lufthavn Gardermoen
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fjerntog holdes utenfor, da disse betjener markedet nord for lufthavnen, som ikke inngår i
markedsområdet.

Men siden det har vært et påslag i infrastrukturavgiften for Gardermobanen (Oslo – Gardermoen)
siden 2000, legger Bane NOR til grunn at dette kan videreføres også i 2018. For å behandle dette
påslaget innenfor den nye strukturen og satsene for grunnprisene; se Tabell 3-1; vil påslaget omregnes fra en pris pr. togkilometer til en pris pr. brutto tonnkilometer; se nærmere redegjørelse i
avsnitt 8.

6.2

Resultatutvikling Flytoget

Tabell 6-1 viser resultat-, trafikk- og avgiftsutvikling de siste 5 år.
Tabell 6-1: Resultatutvikling, avgifter og trafikkutvikling – Kilder: Proff.no og SSB

2012
832
685
146

2013
897
675
223

2014
944
700
244

2015
960
729
232

2016
923
755
167

Avgifter GMB (MNOK)
Avgifter GMB (prosent av driftskostnad)

64
9%

69
10 %

77
11 %

82
11 %

85
11 %

Antall reisende
Inntekt pr. reisende (NOK)
Konsumprisindeksen
Inntekt pr. reisende - faste priser (NOK)

6 058 744
137,27
93,9
151,44

6 540 930
137,17
95,9
148,19

6 815 335
138,48
97,9
146,54

6 597 293
145,56
100,0
150,80

6 449 396
143,07
103,6
143,07

Inntekter (MNOK)
Driftskostnader (MNOK)
EBIT (MNOK

Det har vært en nedgang i både økonomiske resultater og i antall reisende. Dette må sees med bakgrunn i gjennomføringen av ny ruteplan desember 2014. NSB AS forbedret sitt tilbud vesentlig samtidig med at Ruter innførte ny soneinndeling og lavere priser. NSB gir sannsynligvis størst konkurranse relativt sett vest for Oslo, da frekvensen der er den samme for begge togselskap. At inntekten
pr. reisende i faste priser er redusert i denne perioden, kan skyldes flere forhold bl.a.:



Konkurransen fra NSB har medført at Flytoget har større andel kortere reiser enn tidligere
Flytoget har holdt prisene konstante over flere år.

Figur 6-1 viser sammenhengen mellom gjennomsnittspris (inntekt pr. reisende) og antall reisende.
Trenden antyder en priselastisitet på minus 0,2 – noe som er relativt uelastisk etterspørsel. Det tas
forbehold om den endrede konkurransesituasjonen etter innføringen av ruteplan 2014.
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Figur 6-1: Inntekt pr. reisende
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6.3

Konsekvenser av endring i prisstruktur

Det politiske ønsket som framkommer gjennom Meld. St. 27 (2014-2015) «På rett spor — Reform av
jernbanesektoren» [6] om økt betaling for infrastrukturtjenester med basis i det europeiske regelverket som er implementert i Norge gjennom ny jernbaneforskrift. Bane NOR har gjennom
utarbeidelse av en Tjenestekatalog [5] og en Implementeringsplan for infrastrukturavgifter [1]. Dette
medfører en endret prisstruktur for aktørene på sporet og følgelig også Flytoget AS. Ved fastsettelse
av påslag må det tas hensyn til dette for å ivareta § 6-3 (2) i forskriften «Avgiftsnivået skal ikke være
så høyt at et markedssegment som ellers kan betale avgifter fastsatt etter § 6-2 tredje ledd, hindres i
å bruke den aktuelle infrastrukturen». Dersom samlet avgiftsbelastning ikke endres i forhold til 2017,
ansees kriteriet i § 6-3 (2) å være oppfylt.
Nedenstående Tabell 6-2 viser konsekvensene av foreslåtte endringer i prisingen av infrastrukturtjenester før eventuelle påslag for kjøring/turnering av 6 togpar hvor:





1 togpar går strekningen Oslo S – Oslo Lufthavn (F1)
2 togpar går strekningen Stabekk – Oslo Lufthavn (F1x)
3 togpar går strekningen Drammen – Oslo Lufthavn (F2)
18 % av togparene kjøres i rushtid, mens 82 % kjøres utenom rush
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Tabell 6-2: Endringer før påslag for Flytoget – en gjennomsnittstime med turnering av 6 togpar (NOK)

Enkelsett Dobbelsett
Stasjoner
Priser i 2017
Ny prisstruktur (jf. Tjenestekatalog)
Endring for bruk av stasjoner

1 890
6 510
4 620

1 890
6 510
4 620

Kapasitetpris
Priser 2017
Ny prisstruktur (jf. Implementeringsplan)
Endring kapasitetpris

4 779
1 080
-3 699

4 779
1 080
-3 699

Sporpris
Priser 2017
Ny prisstruktur (jf. Implementeringsplan)
Endring sporpris

11 823
1 735
-10 088

11 823
3 469
-8 354

Endring 2018 før påslag

-9 167

-7 433

Ut påslag vil avgiftsbelastningen reduseres med den nye prisstrukturen.
For strekningen Drammen – Oslo Lufthavn er forskjellen mellom gjennomsnittskostnaden og marginalkostnadene 2,06 øre pr. brutto tonnkilometer. Med et slikt påslag vil avgiftsbelastningen bli som
vist i Tabell 6-3.
Tabell 6-3: Endring etter innføring av nytt påslag – gjennomsnittstime med turnering av 6 togpar (NOK)

Enkelsett Dobbelsett
Stasjoner
Priser i 2017
Ny prisstruktur (jf. Tjenestekatalog)
Endring for bruk av stasjoner

1 890
6 510
4 620

1 890
6 510
4 620

Kapasitetpris
Priser 2017
Ny prisstruktur (jf. Implementeringsplan)
Endring kapasitetpris

4 779
1 080
-3 699

4 779
1 080
-3 699

Sporpris
Priser 2017
Ny prisstruktur (jf. Implementeringsplan)
Forslag til påslag
Endring sporpris

11 823
1 735
3 684
-6 404

11 823
3 469
7 368
-986

Endring som følge av forslaget til påslag

-5 483

-65
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Ved kjøring av enkeltsett vil Flytoget få en besparelse på om lag 5 500 tusen for en turnering av 6
togpar, mens ved kjøring av dobbeltsett vil avgiftsbelastning bli tilnærmet som før. De nye togsettene
til Flytoget vil innebære en større andel dobbeltsett enn i dag. Da disse har større vekt [7], vil
avgiftsbelastningen for disse bli:
Tabell 6-4: Endring etter innføring av nytt påslag for nye togsett - turnering av 6 togpar (NOK)

Enkelsett Dobbelsett
Stasjoner
Priser i 2017
Ny prisstruktur (jf. Tjenestekatalog)
Endring for bruk av stasjoner

1 890
6 510
4 620

1 890
6 510
4 620

Kapasitetpris
Priser 2017
Ny prisstruktur (jf. Implementeringsplan)
Endring kapasitetpris

4 779
1 080
-3 699

4 779
1 080
-3 699

Sporpris
Priser 2017
Ny prisstruktur (jf. Implementeringsplan)
Forslag til påslag
Endring sporpris

11 823
1 918
4 074
-5 831

11 823
3 836
8 147
160

Endring som følge av forslaget til påslag

-4 910

1 081

Total avgiftsbelastning øker ikke for dagens togsett, mens den blir noe høyere for dobbeltsett med
de nye togsettene. Da økt bruk av dobbeltsett muliggjør flere reisende og økt inntektsgrunnlag for
Flytoget, ansees kriteriet i § 6-3 (2) å være oppfylt. Det fastsettes et påslag for markedssegmentet
Hovedflyplass på strekningen Drammen – Eidsvoll på 2,06 øre pr. brutto tonnkilometer.
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7 Malm- og mineraltransport
Det er tre transporter som vil bli påvirket av et eventuelt påslag, nemlig malmtransportene på Ofotbanen og Nordlandsbanen, samt kalktransportene på Brevikbanen. Som nevnt tidligere vil disse
transportene inngå i en større verdikjede knyttet til utvinning og bearbeiding av råstoff. Det er produksjonen og etterspørselen av varen som bestemmer transportbehovet.
Det vil derfor være lite relevant å studere effektene kun på togselskapene av eventuelle påslag i
infrastrukturprisene. Transporten blir enten gjennomført i egen regi eller gjennom en anbudsprosess.
Økte infrastrukturpriser vil før eller senere slå inn i anbudsprisene til togselskapene – noe produsenten av varen må ta hensyn til.
Nedenfor studeres derfor hvordan økte infrastrukturavgifter påvirker produksjonskostnadene for
vareprodusenten.

7.1

Malm Ofotbanen

7.1.1 Økonomisk utvikling LKAB
Tabell 7-1 viser resultatutviklingen for LKABs verdikjede for driving, bearbeiding og transport til havn
knyttet til malmvirksomheten i Kiruna. Regnskapsoppstillingene tyder på det har skjedd en organisasjonsendring i 2016 som gjør at 2016-tallene ikke er helt sammenliknbare med tidligere resultater.
Tabell 7-1: Resultatutvikling LKAB Mining - Kilde: LKABs årsrapporter: Note 3 til regnskapet
Inntekter (MSEK)
Driftskostnader (MSEK)
EBIT (MSEK)
Antall millioner tonn utvunnet
Kostnad pr. tonn (SEK)

2012
25 144
15 017
10 127

2013
21 984
15 033
6 951

2014
19 013
18 790
223

2015
14 782
22 384
-7 602

2016
17 299
16 413
886

26,20

21,00

26,00

24,50

26,90

573,17

715,86

722,69

913,63

610,15

Note: EBIT = Earnings before interests and taxes; Fortjeneste før renter (netto finans) og skatt

Inntektene pr. tonn utvunnet malm har sunket med 40 % fra 2013 til 2016, mens produksjonen har
økt nær 30 %. Det har ikke vært en tilsvarende reduksjon i kostnadene pr. tonn. LKAB har valgt å øke
produksjonen tross prisnedgangen på verdensmarkedet. En prisøkning på 1 % på LKABs produkt i
2016 ville ha gitt en økning i EBIT på om lag MSEK 175 eller en resultatforbedring på nær 20 %.
Tabell 7-2: Utvikling i infrastrukturavgifter for LKAB – Kilde: Bane NOR Kunde og trafikk og Norges Bank
Infrastrukturavgift Norge (TNOK)
Antall tonn over Ofotbanen (Tusen tonn)
Infrastrukturavgift pr. tonn (NOK)

2012
31 440
18 897
1,66

2013
29 360
18 318
1,60

2014
31 294
18 771
1,67

2015
33 743
17 717
1,90

2016
47 027
19 995
2,35

Valutakurs (100 SEK = xx NOK) - Kilde: Norges Bank
Infrastrukturavgiftens andel av kostnadene

85,93
0,34 %

90,22
0,25 %

91,84
0,25 %

95,71
0,22 %

98,16
0,39 %

Tabell 7-2 viser utviklingen i betalt infrastrukturavgift på Ofotbanen og antall tonn fraktet til Narvik.
Differansen mellom antall tonn utvunnet og antall tonn over Ofotbanen representerer transporten

Prispåslag for enkelte markedsområder

Side 18

Infrastrukturavgifter
østover fra Kiruna til Luleå. Justert for valutakurs utgjør infrastrukturavgiften pr. tonn på Ofotbanen
mellom 2,5 og 4 promille av LKABs enhetskostnader.
Det er trolig betydelige stordriftsfordeler i LKABs virksomhet. Et påslag basert på gjennomsnittskostnadene avsnitt i 4.3 vil gi en antatt økning i infrastrukturavgiftene fra 2017 på mellom 35 NOK og 40
MNOK eller om lag 85 %. Dette gir en økning i kostnadene for hele verdikjeden på 3 promille.
7.1.2 Konklusjon vedrørende malmtrafikk på Ofotbanen
LKABs resultater er langt mer følsom for endringer i markedsprisene for sine produkter enn for
endringer i infrastrukturavgiftene på Ofotbanen. Økonomisk teori tilsier at negative skift i pris/etterspørsel gir lavere tilbudt produksjon. I LKABs tilfelle er det det motsatte som har funnet sted.
Bane NOR er derfor av den oppfatning at et påslag i infrastrukturavgiftene ikke vil påvirke produksjonsvolumet og behovet for malmtransport over Ofotbanen. Et påslag på 5 øre pr. brutto tonnkilometer fastsettes for markedssegmentet malm- og mineraltransport på Ofotbanen.

7.2

Malm Nordlandsbanen

7.2.1 Økonomisk utvikling Rane Gruber AS
Tabell 7-3 viser resultatutviklingen for Rana Gruber AS verdikjede for driving, bearbeiding og transport til havn knyttet til malmvirksomheten i Ørtfjell.
Tabell 7-3: Resultatutvikling Rana Gruber AS - Kilde: Proff.no og SSBs jernbanestatistikk
Inntekter (MNOK)
Driftskostnader (MNOK)
EBIT (MNOK)

2012
815
643
173

2013
746
695
51

2014
595
669
-75

2015
538
637
-99

2016
608
561
48

Antall tonn "Crude ore" (mill)

3,40

3,85

4,10

5,25

5,02

239,83
189,04

193,65
180,47

145,12
163,31

102,52
121,41

121,24
111,76

Inntekt pr. tonn (NOK)
Kostnad pr. tonn (NOK)

Inntektene pr tonn utvunnet malm har sunket med 35 % fra 2012 til 2016, mens produksjonen har
økt nær 50 %. Det har vært en betydelig reduksjon i kostnadene pr. tonn – nærmere 50 %. Rana
Gruber AS har valgt å øke produksjonen tross prisnedgangen på verdensmarkedet. En prisøkning på 1
% i 2016 ville ha gitt en økning i EBIT på om lag MNOK 6 eller en resultatforbedring på om lag 12 %.
I perioden 2006 til 2016 har det ikke vært noen infrastrukturavgift for godstrafikk med akseltrykk
under 25 tonn. Det er i 2017 innført en infrastrukturavgift for disse typer godstog på 62,5 øre pr.
togkilometer; noe som vil implisere om lag TNOK 75 for denne transporttjenesten. Dette ville med
utgangspunkt i 2016-kostnadene utgjort 0,1 promille. Den foreslåtte grunnavgiften på 1,06 øre pr.
brutto tonnkilometer for 2018 er beregnet til TNOK 775 inklusiv rabatt og vil tilsvare 1,4 promille av
driftskostnadene til Rane Gruber.
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Tabell 4: Anslag for infrastrukturavgifter - Malm Nordlandsbanen

Infrastrukturavgift Norge (TNOK)
Antall tonn over Dunderlandsbanen (Tusen tonn)
Infrastrukturavgift pr. tonn (NOK)
Infrastrukturavgiftens andel av kostnadene

2015
5 248
-

2016
5 017
-

2017
74
5 017
0,01

2018
766
5 017
0,15

2019
1 452
5 017
0,29

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,14 %

0,26 %

7.2.2 Konklusjon vedrørende malmtrafikk på Nordlandsbanen
Et påslag i henhold til gjennomsnittskostnadene for denne banen; se Tabell 4-4; vil gi et påslag på
3,36 øre pr. brutto tonnkilometer. Videre er Nordlandsbanen en av banene som vil komme innunder
forslaget om rabatt; se [1]. Med rabatten vil total infrastrukturavgift utgjøre MNOK 3,5 – noe som
utgjør 6,2 promille av driftskostnadene.
Rane Grubers resultater er langt mer følsom for endringer i markedsprisene for sine produkter enn
for endringer i infrastrukturavgiftene på Nordlandsbanen. Økonomisk teori tilsier at negative skift i
pris/etterspørsel gir lavere tilbudt produksjon. I Rane Grubers tilfelle er det det motsatte som har
funnet sted.
Bane NOR er derfor av den oppfatning at et påslag i infrastrukturavgiftene ikke vil påvirke produksjonsvolumet og behovet for malmtransport over Nordlandsbanen. Et påslag på 3,36 øre pr. brutto
tonnkilometer eksklusive rabatter fastsettes for markedssegmentet malm- og mineraltransport på
Nordlandsbanen.

7.3

Kalk Brevikbanen

Det er Grenland Rail som på oppdrag fra Norcem frakter kalk fra Bjørntvedt sidespor mellom
Eidanger og Porsgrunn på Vestfoldbanen til Ørvik sidespor på Brevikbanen. Togene er definert som
kipptog og vil fra 2018 ilegges infrastrukturavgift. Dette innebærer at denne transporten uansett vil
bli belastet for grunnprisen på 1,06 øre pr. brutto tonnkilometer. Spørsmålet vil være hvorvidt
transporten vil «tåle» påslag i infrastrukturprisen på 3,36 øre pr. brutto tonnkilometer.

7.4

Økonomisk utvikling Norcem AS

Bane NOR har ikke funnet offentlig tilgjengelig informasjon om økonomien i sementproduksjonen i
Brevik. Vi har derfor benyttet offentlige regnskapstall for Norcem AS som inkluderer både sementproduksjonen i Brevik og i Kjøpsvik. På Norcems hjemmeside er antall tonn sement produsert og
antall tonn råvarer; herunder kalk; funnet. Ut fra dette er anslag for enhetskostnadene pr. produsert
tonn sement beregnet3.

3

Norcems produksjon utgjør noe mer enn sement, så tallene kan gi noe for høye enhetspriser og
enhetskostnader
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Tabell 7-5: Resultatutvikling Norcem AS - Kilde: proff.no og norcem.no
2012
1 485
1 189
296

2013
1 481
1 143
338

2014
1 495
1 192
303

2015
1 491
1 263
228

2016
1 687
1 366
321

Antall tonn kalk
Antall tonn tilslag
Antall tonn alternativ tilslag
Antall tonn råvarer (mill)

2,09
0,43
0,27
2,79

2,04
0,43
0,28
2,76

1,98
0,46
0,29
2,73

1,88
0,45
0,27
2,59

1,90
0,54
0,28
2,71

Antall tonn sement (mill)
Antall tonn sement / Antall tonn kalk

1,70
0,81

1,69
0,83

1,69
0,85

1,65
0,88

1,75
0,92

Inntekt pr. tonn sement NOK)
Kostnad pr. tonn sement (NOK)

532
426

536
414

548
437

576
488

621
503

Inntekter (MNOK)
Driftskostnader (MNOK)
EBIT (MNOK)

Forskjellen i vekt råvarer og produsert vare er i stor grad knyttet til frigjort CO2 fra kalksteinen
gjennom produksjonsprosessen4.

7.5

Beregnede infrastrukturavgifter på Brevikbanen

Som det framgår av Norcems hjemmesider hentes kalken til sementproduksjonen i Brevik fra gruver i
Brevik, dagbrudd i Bjørntvedt og dagbrudd i Verdal. Av om lag 1,35 millioner tonn kalk faktes om lag
1 million med tog fra Bjørntvedt til sementfabrikken.
Togproduksjonen er satt ut til Grenland Rail. Operasjonen utføres med ett togsett av:



2 skiftelokomotiv (ett i hver ende)
10 vogner

Toget pendler om lag 6 ganger i døgnet fram og tilbake. Transportlengden på Bane NORs spor er
rundt 9 kilometer. Tabell 7-6 viser aktuelle infrastrukturprissatser og beregnet kostnadsbelastning for
denne transporten.
Tabell 7-6: Satser og beregning infrastrukturavgift - 1 mill. tonn kalkstein

Grunnpris
Påslag
Sum

Øre pr.
brutto
tonnkm
1,06
3,75
4,81

TNOK
210
740
950

Med både grunnpris og påslag vil transporten få en kostnadsøkning på 95 øre pr. tonn kalk. Basert på
Norcems enhetskostnad for sementproduksjonen vil en slik infrastrukturpris gi en økning på 2 promille i Norcems kostnader ved produksjonen i Brevik. Overføring til biltransport vil ikke bli lønnsomt
med denne kostnadsøkningen.

4

Ved herding av betong bindes i stor grad den frigjorte CO 2-en igjen.
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7.6

Konklusjon vedrørende kalktransporten på Brevikbanen

Et påslag i henhold til gjennomsnittskostnadene for denne banen; se Tabell 4 3; vil gi et påslag på
3,36 øre pr. brutto tonnkilometer. Norcems resultater er langt mer følsom for andre forhold, som
f.eks. egne produksjonskostnader, enn for endringer i infrastrukturavgiftene på Brevikbanen.
Bane NOR er derfor av den oppfatning at et påslag i infrastrukturavgiftene ikke vil påvirke produksjonsvolumet og behovet for kalktransport over Brevikbanen. Et påslag på 3,36 øre pr. brutto tonnkilometer fastsettes for markedssegmentet malm- og mineraltransport på Brevikbanen.
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8 Videreføring av påslag Gardermobanen i 2018
8.1

«Gammel» avgift i nytt regelverk

Det vises til omtalen av St.prp. nr. 52 (1999-2000) i avsnitt 6.1. Avgiftspåslaget som i 2000 ble
definert gjennom denne proposisjonen, ble etablert før EU-direktiv 2001/14 som fordelingsforskriften var basert på. EU-direktiv 2012/34 som jernbaneforskriften er bygget på, har tilsvarende
bestemmelser som den tidligere fordelingsforskriften. Samferdselsdepartementet begrunner i den
nevnte proposisjonen påslaget ut fra det kommende EU-regelverket.
Bane NOR har vurdert om dette påslaget nå er å definere under enten § 6-2 (7) «For bestemte
investeringsprosjekter kan infrastrukturforvalter, etter fremlegg for departementet, fastsette høyere
avgifter på grunnlag av den langsiktige kostnaden ved slike prosjekter, dersom avgiftene øker
produktiviteten og/eller effektiviteten og prosjektet ellers ikke kan iverksettes. En slik avgiftsordning
kan også omfatte avtaler om deling av risikoen knyttet til nye investeringer», eller § 6-3 (1)
«Departementet kan fastsette påslag på infrastrukturavgifter for å oppnå full dekning for infrastrukturforvalters kostnader. Påslag kan bare fastsettes hvis markedet tåler det. Fastsettelse av
påslag må sikre optimal konkurranseevne for jernbanens markedssegmenter. Jernbaneforetakenes
egne produktivitetsøkninger skal holdes utenfor». Punkt 7 i denne paragrafen gir en varslingsplikt ved
endringer: «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 nettveiledningen».
Etter nærmere vurdering har Bane NOR konkludert med at denne markedssegmenteringen og det
påslaget som ble definert i St.prp. nr. 52 (1999-2000) skal defineres som et segment/påslag etter § 63 i jernbaneforskriften. Samferdselsdepartementet har bekreftet denne tolkningen i sitt brev av
22.09.2017 til Bane NOR.
Dette vil ha som konsekvens at gjeldende markedssegmentering og påslag videreføres inntil endring
gjennomføres. Bane NOR redefinering av markedssegmentene og nye påslag gjennomføres fra og
med 2019. Da Gardermobanen i 2018 også vil få en generell positiv infrastrukturavgift (grunnpris) i
motsetning til tidligere, er det behov for å justere selve påslagets størrelse, slik at grunnpris + påslag
vil være det samme som før. Prisjustering fra 2017 til 2018 er inkludert i nedenstående redegjørelse.

8.2

Beregning av påslag i 2018 - Gardermobanen

Gjeldende påslag for Gardermobanen er NOK 20,30 pr. togkilometer. Da den nye infrastrukturavgiften er knyttet til antall brutto tonnkilometer, er det av praktiske årsaker ønskelig å omregne
påslaget til også å være knyttet til antall brutto tonnkilometer. Da:
Brutto tonnkilometer = Togkilometer x Gjennomsnittlig togvekt,
må vi finne en måte å beregne gjennomsnittlig togvekt. Vi kjenner vekten av togsettene som
benyttes, så vi trenger en beregning av hvor mange sett som gjennomsnittlig benyttes pr. tog. Basert
på tilgjengelig SSB-statistikk [7] og data fra Jernbane.net sine nettsider [8], er gjennomsnittlig antall
sett pr. tog beregnet; se Tabell 8-1. Linje L11 Eidsvoll-Gardermoen er ikke mulig å skille ut fra SSBs
statistikk, og det antas at denne ruten ikke skiller seg vesentlig fra NSB Intercity når det gjelder antall
sett pr. tog.
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Tabell 8-1: Beregning av gjennomsnittlig antall sett pr tog – Basert på 2016-tall

Flytoget (F1, F1x og F2)
Operator
+
∕
=
/
=

Tekst
Setekilometer (Kilde: SSB)
Antall seter pr. togsett
Antall settkilometer
Antall togkilometer (Kilde: SSB)
Gjennomsnittlig antall sett pr. tog

NSB Intercity (R10 og R11)
Antall
1 404 367 900
244
5 755 606
5 230 632
1,1

Operator
+
∕
=
/
=

Tekst
Setekilometer (Kilde: SSB)
Antall seter pr. togsett
Antall settkilometer
Antall togkilometer (Kilde: SSB)
Gjennomsnittlig antall sett pr. tog

Antall
1 920 242 640
216
8 890 012
5 923 411
1,5

Beregningen viser Flytoget benytter gjennomsnittlig 1,1 sett pr tog og at NSB Intercity benytter
gjennomsnittlig 1,5 sett pr. tog. Ut fra dette er det beregnet hva påslaget beregningsmessig vil være
pr. brutto tonnkilometer når nye infrastrukturavgifter innføres i 2018 for henholdsvis Flytoget og NSB
Intercity. Det tas utgangspunkt i påslaget i 2017 på NOK 20,30 pr. togkilometer eller NOK 21,2960 i
2018-priser med prisjustering (4,9 %) i henhold til nytt regime for årlige prisjusteringer [4].
Delt på antall sett pr. tog finner vi hva påslaget ville ha vært pr. antall settkilometer. Deretter deles
dette på vekten av et togsett (henholdsvis type 71 og type 74) for å finne hva avgift inklusiv påslag
ville være pr. brutto tonnkilometer. Minus grunnprisen får man hva påslaget pr. brutto tonnkilometer blir.
Tabell 8-2: Omregning av påslag 2017 pr. togkilometer til påslag 2018 pr. brutto tonnkilometer - Flytoget
Omregning
Påslag 2017 i 2018-priser
Antall sett pr tog
Vekt pr. sett (tonn)
Grunnpris 2018
Påslag 2018

Faktor
1,1
208,0

Operator
+
/
/
=

NOK
21,2960
19,3536
0,0930
0,0097
0,0833

Enhet
pr. togkilometer
pr. settkilometer
pr. brutto tonnkilometer
pr. brutto tonnkilometer
pr. brutto tonnkilometer

Tabell 8-3: Omregning av påslag 2017 pr. togkilometer til påslag 2018 pr. brutto tonnkilometer – NSB Intercity
Omregning
Påslag 2017 i 2018-priser
Antall sett pr tog
Vekt pr. sett (tonn)
Grunnpris 2018
Påslag 2018

Faktor
1,5
206,2

Operator
+
/
/
=

NOK
21,2960
14,1895
0,0688
0,0097
0,0591

Enhet
pr. togkilometer
pr. settkilometer
pr. brutto tonnkilometer
pr. brutto tonnkilometer
pr. brutto tonnkilometer

Da togvektene gjennomsnittlig er høyere for NSB Intercity enn for Flytoget, vil man beregningsmessig
få ulikt påslag pr. brutto tonnkilometer. For å få en felles sats for påslaget i 2018 beregnes det en
veiet gjennomsnitt.

8.3

Fastsettelse av påslag for bruk av Gardermobanen i 2018

Med utgangspunkt i ovenstående finner Bane NOR at det er grunnlag for å ilegge et påslag i
infrastrukturavgiften avgrenset til Gardermobanen (Oslo – Lillestrøm – Gardermoen) på NOK 0,075
pr. brutto tonnkilometer.
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