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Landsrådet for  
Trafikk, Teknikk, og Administrasjon 

Norsk Jernbaneforbund 

Kontraktsområder og konkurranseutsetting 

Jernbanereformen, som Høyre og Fremskrittspartiet med støtte av Venstre og Kristelig Folkeparti ble enige om i 
2015, forutsetter at Bane NOR konkurranseutsetter drift- og vedlikeholdsoppgaver «så snart forholdene ligger til 
rette for det». Som en del av forberedelsene til konkurranseutsettingen har Bane NOR besluttet å inndele drift og 
vedlikehold av jernbanenettet i ti kontraktsområder. Kontraktsområdene er som følger: 

Rekkefølge for utlysning av kontraktene er: 

- Sørlandsbanen 
- Vestlandet 
- Trøndelag 
- Innlandet 
- Ofoten 
- Østfold 
- Vestfold - Telemark 
- Østlandet 
- Nordland 
- Oslo 
-
De to første årene vil det blir lagt ut ett kontraktsområde årlig. Deretter vil det bli utlyst to kontrakter årlig Oslo, 
som er det mest komplekse kontraktsområdet, legges ut til slutt. Alle kontraktsområdene skal etter planen være 
konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. 



Bane NOR har vurdert områdenes kompleksitet, antall tog som kjører på strekningene, tidspunkt for innføring av 
ERTMS, geografisk spredning av kontraktene (for å sikre et nasjonalt marked), samt datakvaliteten på 
infrastrukturen. Etter en helhetsvurdering har derfor Bane NOR kommet frem til at det Sørlandsbanen, mellom 
Neslandsvatn og Stavanger, blir første området som konkurranseutsettes. Strekningen har en kombinasjon av 
gammel, enkeltsporet jernbane, moderne dobbeltspor, nyere godsterminaler, prosjekter samt Arendalsbanen.  

Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022. 
Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med 
planlagt kontraktsignering 1. januar 2023. Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på 
ytterligere to år.  

Protokoll fra overgangsforhandlinger- Norsk Jernbaneskole  

Som kjent overføres Jernbaneskolen (unntatt 
lokomotivførerutdannelsen) fra 
Jernbanedirektoratet til Bane NOR fra 1. januar 
2019.  

Bane NOR har reservert seg mot å bli bundet av de 
statlige tariffavtalene, men denne gangen 
foreligger det ikke noe umiddelbar dramatikk i 
nettopp det.  

Bane NOR/Spekter og Norsk Jernbaneforbund/LO 
Stat har - som seg hør og bør - avholdt et 
forhandlingsmøte angående overgangen til Bane 
NOR. Våre medlemmer i NJ vil omfattes av vår 
overenskomst med Bane NOR.  

Det som overføres vil også omfattes av den 
lukkede ordningen i SPK, men vil få valgmulighet 
til overgang til innskuddsordninger.  

Så da er det praktiske i forbindelse med 
overføringen på plass. 

LTTA og Norsk Jernbaneforbund ønsker alle våre medlemmer en god jul og et knallgodt nytt år.  

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder


