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av lokaltog eller annen lokal kollektivtransport. Innenfor området som 
betjenes av lokaltog stopper toget ved de største stasjonene 

Regionekspresstog (RE-tog) 
Persontogtransport mellom stasjoner i byens omland, over lengre avstander 
enn og med redusert stoppmønster i forhold til de regiontogene som betjener 
hele eller deler av den samme strekningen.   

Ruteterminskiftet Det tidspunkt ruteplan skiftes av Infrastrukturforvalter etter 
jernbaneforskriften § 8-5. 

SJT Statens jernbanetilsyn 
Spørsmål og svar Skjema med anonymiserte spørsmål fra Tilbyderne og Oppdragsgivers svar i 

form av oppdateringer, utfyllinger og presiseringer av Trafikkavtalen og 
Tilbudsforespørselen. Relevante deler av Spørsmål og svar vil innarbeides i 
Trafikkavtalen etter tilbudsfrist. 

Søknad Søknad om prekvalifisering i Konkurransen.

Tilbudsforespørsel Dette dokumentet, som er en del av Konkurransegrunnlaget. Gir opplysninger 
av administrativ karakter om Konkurransen og hvordan tilbudet skal utformes. 

Tilbyder Søker som er kvalifisert av Oppdragsgiver og invitert til å levere tilbud. 
Tilgangsselskapene Norske tog, Entur og Norsk fagskole for lokomotivførere. 
Togprodukt Samlebegrep for linjene i Trafikkpakken. Brukes enkeltvis og samlet.  
Trafikkavtalen Den kontrakt som inngås mellom Oppdragsgiver og valgte Leverandør. 
Trafikkpakken All offentlig kjøpt persontogtrafikk som inngår i Trafikkavtalen. 

Vedlegg Dokumenter som er vedlagt Konkurransegrunnlaget og som vil inngå i 
Trafikkavtalen. 

Tabell 1 - Definisjoner og begreper i Tilbudsforespørselen 

 
 

1 Om konkurransen 
 Konkurransens gjenstand 

Konkurransens gjenstand er inngåelse av én Trafikkavtale mellom Oppdragsgiver og vinnende 
Tilbyder om enerett til utførelse av offentlig kjøpt persontogtransport på de strekninger som er 
omfattet av Trafikkpakken. Leverandørens rett til å foreta passasjerutveksling på disse 
delstrekningene er fastsatt i Trafikkavtalen.  

Trafikkpakken omfatter (tur/retur): 

• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Trafikkavtalen gjelder fra signeringsdato og regulerer trafikken fra og med driftsdøgnets start ved 
trafikkdøgnets start 10. desember 2023 til Ruteterminskiftet i desember 2033. Oppdragsgiver har 
rett til forlengelse med ett + ett (1+1) år. 
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Mål 1 - Mer fornøyde kunder og flere reisende velger toget, for å bidra til økt kollektivandel. 

Mål 2 - Bedre persontransport med tog for den samlede ressursinnsatsen. 

Mål 3 - Persontransport med tog skal være en koordinert del av et helhetlig transportsystem. 

 

Tabell 2 gir en utdypende forklaring av den enkelte målsetting. Oppfølging av måleparametre skjer 
gjennom Trafikkavtalens rapporteringskrav og/eller gjennomføring av andre undersøkelser.   

Nr. Målformulering Definisjoner Måleparametre 

Mål 
1 

Mer fornøyde kunder og 
flere reisende velger toget, 
for å bidra til økt 
kollektivandel. 

Mer fornøyde kunder 
Kundene som reiser med toget, 
skal oppleve økt tilfredshet med 
togtilbudet sammenlignet med før 
Trafikkstart.  

Mer fornøyde kunder 
Utvikling i resultater fra 
Kundetilfredshetsundersøkelsen 
som gjennomføres av 
Oppdragsgiver. 
 
Utvikling i resultater fra 
kundetilfredshetsundersøkelser 
etter planlagte og oppståtte 
driftsavvik som skal gjennomføres 
av vinnende Tilbyder.  
 
I tillegg kan det bli aktuelt å 
gjennomføre ev. 
brukerundersøkelser i løpet av 
avtaleperioden (f.eks. stikkontroll i 
regi av Oppdragsgiver eller mer 
dyptgående undersøkelser om 
konkrete temaer). 

Flere reisende velger toget 
Togtilbudet skal være attraktivt 
for reisende som benytter toget 
som en del av sin reisekjede, slik 
at de reisende foretrekker toget 
som transportmiddel på 
relasjoner der toget har sitt 
fortrinn. Både sammenlignet med 
før Trafikkstart, samt årlig 
utvikling. 

Flere reisende velger toget 
Utvikling i antall togreisende og 
passasjerkm pr. linje og totalt. 
 

Mål 
2 

Bedre persontransport 
med tog for den samlede 
ressursinnsatsen 

Bedre 
Økt kapasitet der det er behov ut 
fra etterspørselen.  
 
Økt kvalitet på togtilbudet, 
sammenlignet med før 
Trafikkstart. 

Økt kapasitet ut fra etterspørselen 
Grad av oppfyllelse av komfortkrav 
i «Vedleggene A-1, A-2 og A-3». 
 
Økt kvalitet 
Utvikling i totalregularitet og 
totalpunktlighet. 
 
Utvikling i antall innstilte avganger 
med og uten alternativ transport. 
 
Utvikling i resultater fra 
Kundetilfredshetsundersøkelsen 
som gjennomføres av 
Oppdragsgiver. 

Samlet ressursinnsats 
Togtilbudet skal drives med 
høyest mulig effektivitet. 

Effektivitet (kostnadseffektivitet)  
Rapportering av revisorgodkjent 
regnskap, samt regnskap pr. linje. 
 
Vederlag pr. togkilometer pr. linje. 
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Nr. Målformulering Definisjoner Måleparametre 

Mål 
3 

Persontransport med tog 
skal være en koordinert del 
av et helhetlig 
transportsystem 

Koordinert del av et helhetlig 
transportsystem 
Togoperatør skal samhandle og 
ha en tydelig ansvarsfordeling 
med relevante aktører i 
transportsektoren, slik at de 
reisende skal oppleve at 
togtilbudet er integrert med andre 
transportformer.  

Koordinering med relevante 
aktører i transportsektoren 
Oppdragsgiver vurderer om det 
skal etableres en 
klimaundersøkelse med aktørene i 
transportsektoren, alternativt kan 
det bli aktuelt å gjennomføre 
brukerundersøkelser knyttet til 
mating, overgangstid etc. Enten 
som en egen undersøkelse eller i 
kombinasjon med KTI 
sømløshetsundersøkelsen.  
 
Reisende opplever at togtilbudet 
er integrert med øvrige reisemåter 
Utvikling i resultatene fra KTI 
sømløshetsundersøkelsen. 
 
Utvikling i markedsandelen til 
kollektivtransport i forhold til 
personbilbruk, basert på resultater 
fra Reisevaneundersøkelsen (i regi 
av SVV). 

Tabell 2 – Konkretisering av målsettinger for Trafikkpakken samt måleparametre for oppfølging av 
måloppnåelse.  

 

 

2 Om Konkurransegrunnlaget 
 Konkurransedokumentene og Konkurransegrunnlaget 

Konkurransedokumentene består av Kunngjøringen, Kvalifikasjonsgrunnlaget med dennes 
Kunngjøring og Konkurransegrunnlaget.  

Konkurransegrunnlaget består av følgende deler: 

• Tilbudsforespørselen (dette dokumentet) med tilhørende Bilag og underbilag 
• Trafikkavtalen med tilhørende Vedlegg og undervedlegg 
• Spørsmål og svar underveis i Konkurransen (jf. punkt 3.6.2)   

 

2.1.1 Endringer i Konkurransegrunnlaget 
Frem til frist for endelig tilbud kan Oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
Konkurransegrunnlaget.  

Eventuelle endringer i Konkurransegrunnlaget vil umiddelbart sendes til alle gjenværende Tilbydere. 
Slike endringer gir ingen automatisk rett til forlengelse av tilbudsfristen, men Oppdragsgiver vil gjøre 
en konkret vurdering av hvorvidt endringen(e) medfører at Tilbydere trenger mer tid til å utarbeide 
tilbud, som følge av endringen(e).  
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 Tilgang til Konkurransegrunnlaget og rett til å levere tilbud 
Konkurransegrunnlaget i sin helhet er kun tilgjengelig på KGV, og distribueres ikke på papir. Dette 
inkluderer også Spørsmål og svar, jf. punkt 3.6.2. Spørsmål knyttet til bruk av KGV kan rettes til: 

• Primært: Teknisk support hos EU-Supply support: kgv@eu-supply.com eller tlf. +47 23 96 00 
10.  

• Sekundært: Liv Bergqvist,  liv.bergqvist@jernbanedirektoratet.no eller tlf. +47 970 23 796.  

Kun inviterte Tilbydere gis anledning til å levere tilbud. 
 
Tilbydere som får tilgang til Konkurransegrunnlaget, skal behandle Konkurransegrunnlagets innhold 
som fortrolig informasjon. Dette betyr at Konkurransegrunnlaget og dets innhold kun kan 
videreformidles til virksomheter/personer som er å betrakte som relevante for den enkelte Tilbyders 
utarbeidelse av tilbudet.  

Tilbyder plikter å sørge for at slike relevante virksomheter/personer påtar seg å behandle 
Konkurransegrunnlaget konfidensielt. Konkurransegrunnlaget skal heller ikke benyttes til annet enn 
utarbeidelse av tilbud på Trafikkpakken.  

Kun inviterte Tilbydere får tilgang til Konkurransegrunnlaget i sin helhet.  

 

2.2.1 Rett til innsyn i dokumenter i offentlig forvaltning 
Oppdragsgiver plikter å gi innsyn i Konkurransegrunnlaget og tilbudene, helt eller delvis, med de 
begrensninger som følger av regler om taushetsplikt gitt i lov eller i medhold av lov.  
 
Før innsyn gis vil Tilbyder bli gitt et skriftlig varsel. Tilbyder vil bli gitt en kort frist for å melde tilbake 
om eventuell konkurransesensitiv informasjon som bør unntas offentlighet, utover de opplysninger 
tilbyder oppgir i utfylt «Bilag 1-3». Oppdragsgiver tar endelig beslutning på bakgrunn av 
offentlighetslova jf. forvaltningsloven § 13. 

 

 Konkurransegrunnlagets oppbygning  
Tilbyder plikter å gjennomgå Konkurransegrunnlaget med alle tilhørende dokumenter på en 
forsvarlig måte, og er ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke Leveransen. 
Tilbyder kan i ettertid ikke påberope seg manglende kjennskap til informasjon eller forhold som er 
beskrevet i Konkurransegrunnlaget.  

Tilbyder har en selvstendig plikt til å undersøke forhold som er av betydning for tilbudets innhold, 
herunder vises det til adgangen til å stille spørsmål til Oppdragsgiver, Infrastrukturforvalter samt 
Tilgangselskapene, jf. punkt 3.7.  

Oppdragsgiver forventer at Tilbyder har inngående kompetanse om leveranse av tjenesten / 
tilsvarende tjenester. Tilbyder plikter å gjennomgå Konkurransegrunnlaget nøye og informere 
Oppdragsgiver snarest mulig dersom han mener det foreligger feil, uklarheter, mangler, 
ufullstendigheter eller lignende i dette og som kan ha betydning for Leveransen. 

Oppdragsgiver kan ikke på noe tidspunkt stilles rettslig ansvarlig for informasjonens kvalitet. 

Tilbudsforespørselen med Bilag inneholder informasjon som er relevant for å inngi tilbud. 
Informasjonen er gitt etter Oppdragsgivers beste kunnskap. Tilbyderne oppfordres til å gjøre egne 
undersøkelser for å kvalitetssikre informasjonen.  Tilbyderne har all risiko, herunder den økonomiske 
risikoen, for forutsetninger Tilbyderne gjør ved utformingen av egne tilbud. 
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Figur 2 - Tilbudsforespørsel med tilhørende Bilag 
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Figur 3 Trafikkavtalen med tilhørende Vedlegg
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Tilbyder bes om å melde inn og prioritere tre alternative tider for befaring og syning gjennom 
meldinger i KGV innen 12.03.2021. Meldingen bes merket med befaring og syning. Hvis det er 
lokasjoner som ikke ønskes besøkt bes dette tydeliggjort. 

Tilbyder må selv besørge transport til og fra lokasjonen som ønskes besøkt. Følgende adresser er 
gjeldende: 

• Lodalen verksted, Dyvekes vei 2, 0192 Oslo. 
• Filipstad, Filipstadveien 2, 0250 Oslo. 
• Sundland, Skogliveien 4, 3047 Drammen. 

Befaringen ledes av Bane NOR og holdes på norsk. Syningen ledes av Norske tog og holdes på 
norsk. Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål underveis, og referat blir skrevet og 
tilgjengeliggjort på KGV. Oppdragsgiver deltar på befaringer og syninger. 

Den enkelte Tilbyder (inkludert eventuelle underleverandører) kan stille med inntil 5 - fem – 
deltakere til henholdsvis befaring og syning. Deltakerpåmelding skjer gjennom melding i KGV innen 
angitt tidsfrist (se Tabell 5). 

Hensikten med befaringen og besiktigelsen er å gi den enkelte Tilbyder anledning til, etter Tilbyders 
eget behov, å besiktige og innhente opplysninger om verksteder og kjøretøyene som Tilbyder kan få 
tilgang til gjennom Trafikkavtalen. 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at den enkelte Tilbyder disponerer den avsatte tiden selv. 

 

3.4.1 Befaring av øvrige serviceanlegg 
Samtlige Tilbydere kan gjennom kundeportalen til Infrastrukturforvalter avtale særskilt tilgang til og, 
befaring av øvrige relevante serviceanlegg og -fasiliteter. 

 

 Syning av Kjøretøy 
Se punkt 3.4.  
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 Kommunikasjon med Oppdragsgiver frem til tildeling av Trafikkavtalen 
 

3.6.1 Overordnet  
All kommunikasjon vedrørende Konkurransegrunnlaget og Konkurransen som sådan skal skje med 
meldinger gjennom KGV.  

Tilbyder skal oppnevne primær og sekundær kontaktperson, og melde dette til Oppdragsgiver 
gjennom melding i KGV, jf. Tabell 5 aktivitet nr. 2. 

 

3.6.2 Spørsmål til Konkurransegrunnlaget og besvarelse av disse 
Tilbyder har anledning til å stille spørsmål til Konkurransegrunnlaget. Spørsmål skal stilles gjennom 
melding i KGV.  

Spørsmål til Konkurransegrunnlaget som anses relevant for alle Tilbydere anonymiseres av 
Oppdragsgiver, besvares og gjøres tilgjengelig for alle Tilbydere gjennom KGV, i en egnet oversikt 
benevnt ‘Spørsmål og Svar pr DATO’. Den siste oppdaterte versjonen vil alltid være tilgjengelig inntil 
Konkurransen er avsluttet, og Leverandørene plikter selv å holde seg orientert.  

Siste frist for Tilbyder til å stille spørsmål er 10. august 2021, jf. Tabell 5. Spørsmål som sendes inn 
etter klokken 12:00 denne dagen vil ikke bli besvart. 

Oppdragsgiver svarer på spørsmål fortløpende, og publiserer en oppdatert versjon av ‘Spørsmål og 
svar’ minimum hver 14. dag.  I ‘Spørsmål og svar’ er det to kategorier, hvorav en er merket «Besvart» 
(spørsmål besvart av Oppdragsgiver) samt en kategori «Under arbeid» (svar er under utarbeidelse og 
publiseres ved en senere oppdatering). Det må påregnes en lavere svarfrekvens uke 27, 28, 29 og 
30, men det tilstrebes en normal svarfrekvens. Oppdragsgivers svar kan gis i form av oppdateringer, 
utfyllinger og presiseringer av Konkurransegrunnlaget. Slike oppdateringer, utfyllinger og 
presiseringer kan også gis av Oppdragsgiver uten at Tilbyderne har stilt spørsmål.  

 

 Kommunikasjon med andre virksomheter i perioden frem til tildeling av 
Trafikkavtalen 

Informasjon som innhentes fra Infrastrukturforvalter, Tilgangsselskapene og andre virksomheter er 
Tilbyders risiko, og Tilbydere oppfordres til å kvalitetssikre informasjonen.  

 

3.7.1 Kommunikasjon med Tilgangsselskapene 
Utover informasjonsmøter med Oppdragsgiver og Tilgangsselskapene, befaring av verksteder samt 
syning av Kjøretøy, kan Tilbyder ha behov for ytterligere avklaringer og informasjon fra 
Tilgangsselskapene.  

Tilgangsselskapene stiller seg til disposisjon for Tilbyderne for ytterligere spørsmål og møter. Denne 
dialogen skal være relatert til følgende dokumenter: 

• «Vedlegg E-1» Avtale om leie av kjøretøy, Norske tog AS. 
• «Vedlegg E-2» Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og 

billetteringsløsninger, Entur.  
• «Vedlegg E-3» Avtale om ressurser og kjøretøy til gjennomføring av 

Lokomotivførerutdanningen, Norsk fagskole for lokomotivførere. 
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3.7.2.1 Prosessuelle regler 
Tilbyder må selv avtale slike møter. Siste frist for å avholde møter er 6. august 2021 (gjelder kun 
Tilgangsselskapene). 

Spørsmål Tilbyderne ønsker å stille til Tilgangsselskapene skal, i den grad det lar seg gjøre, 
oversendes Tilgangsselskapet (per e-post) samt Oppdragsgiver (gjennom KGV), innen to 
arbeidsdager før møtet er planlagt.  

E-post/melding i KGV merkes på følgende måte i emne-feltet:

•  Spørsmål fra [Tilbyder] til [Tilgangsselskap] til møte [dato]  

Spørsmålene rettes til følgende adressater: 

• Oppdragsgiver: via melding i KGV 
• Norske tog: Kjell-Arthur Abrahamsen / kjell.arthur.abrahamsen@norsketog.no  
• Entur: Stein Erik Jensen / stein.erik.jensen@entur.org 
• Norsk fagskole for lokomotivførere: Kai Erik Jensen / kai.jensen@jernbanedirektoratet.no  

Det vil bli ført referat fra møter mellom Tilbyder og det enkelte Tilgangsselskap. Referatet 
oversendes av Tilgangsselskapet til Oppdragsgiver innen 5 arbeidsdager etter at møtet er avholdt. 
Tilbyder skal derfor gi en snarlig tilbakemelding til Tilgangsselskapet på deres utkast til møtereferat. 

Tilgangselskapene omfattes av taushetsplikt for spørsmål som omhandler Tilbyders egen besvarelse 
og forretningshemmeligheter. Dersom det i møter mellom Tilbyder og det enkelte Tilgangsselskapet 
framkommer spørsmål eller annen informasjon som er av prinsipiell betydning, og/eller har 
konsekvenser/implikasjoner for det allerede utsendte Konkurransegrunnlaget, vil Oppdragsgiver 
anonymisere og offentliggjøre denne informasjonen til alle Tilbydere på egnet måte.  

3.7.2.2 Ytterligere om kommunikasjon med Entur 
Både Entur og Tilbyder er avhengig av forutsigbarhet og planmessighet i tilbudsfasen. Entur ber 
derfor Tilbyder meddele forventet ressursbehov med ønskede møtetidspunkter og leveranser innen 
06.04.2021, slik at arbeidet kan planlegges og ressurser allokeres, jf. «Bilag 2-1».  

3.7.2 Kommunikasjon med BØR-selskapene 
BØR-selskapene stiller seg til disposisjon for Tilbyderne, enten gjennom et felles dialogmøte eller en-
til-en dialogmøter.  

Behov for dialog med det enkelte selskap kan rettes til følgende adressater: 

• Brakar:   
• Østfold kollektivtrafikk:   
• Ruter:   

3.7.3 Kommunikasjon med Infrastrukturforvalter 
Infrastrukturforvalter kontaktes gjennom kundeportalen (http://www.banenor.no/kundeportal/). 
Infrastrukturforvalter publiserer en rekke relevant informasjon via kundeportalen, samt en lukket 
løsning det må bes om tilgang til. Se for øvrig «Bilag 2».  

Dersom det i møter eller dialog mellom Tilbyder og Infrastrukturforvalter framkommer spørsmål eller 
annen informasjon som er av prinsipiell betydning, og/eller har konsekvenser/implikasjoner for det 
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allerede utsendte Konkurransegrunnlaget, vil dette bli anonymisert og offentliggjort til alle Tilbyderne 
av Infrastrukturforvalter og/eller Oppdragsgiver på egnet måte. 

3.7.4 Dialog med annen virksomhet 
Dersom Tilbyder har spørsmål som verken angår Konkurransegrunnlaget eller Konkurransen som 
sådan, kan disse henvendelsene rettes direkte til den det måtte gjelde og som kan ha svar på de 
relevante spørsmålene (med forbehold om de begrensninger som fremgår av 
Konkurransegrunnlaget). 

 Ettersending og/eller oppdatering av informasjon til Konkurransegrunnlaget 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ettersende informasjon og/eller oppdatere 
Konkurransegrunnlaget på egnet måte etter publisering, jf. punkt 2.1.1.  

Noe informasjon vil bli ettersendt  etter publisering av Konkurransegrunnlaget (tentativt mars/april 
2021), dette kan være oppdatert informasjon om (men ikke begrenset til): 

• Resterende markedsinformasjon for 2020 
• Antall enkeltbilletter til ordinær pris 2018 
• Vedlikeholdsinformasjon for type 74 og 75 
• Output statistisk modell og inntektsfordelingsmodell  
• Detaljering av rapporteringskrav («Vedlegg D-3») 
• Vedlegg C Leiepriser til «Vedlegg E-1» 

 Gjeldende versjon av Konkurransegrunnlaget ved innlevering av tilbud 
Det er siste versjon av Konkurransegrunnlaget med endringslogg, samt Spørsmål og Svar, som skal 
danne grunnlag for Tilbyders utforming av tilbud og Oppdragsgivers evaluering av tilbudene. Tilbyder 
plikter å holde seg oppdatert på endringer, samt Spørsmål og Svar som publiseres.  

 Avlysning av Konkurransen 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse Konkurransen på et hvert trinn i prosessen. 
Avlysning gir ikke Tilbydere krav på erstatning, uavhengig av årsak til avlysningen.  

4 Krav til tilbudet 
 Krav til tilbudets disposisjon og utforming 

«Bilag 1» gir informasjon om krav til tilbudets disposisjon, utforming og informasjon om enkelte 
forutsetninger som skal/skal ikke legges til grunn. Tilbudet kan bli avvist dersom det ikke oppfyller 
Oppdragsgivers krav til utforming, jf. punkt 4.5.2. 



Tilbudsforespørsel 2.0 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4 23 

 Frister 

4.2.1 Tilbudsfrist 
Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende elektronisk på KGV innen den angitte fristen (se Tabell 5). 
Tilbyderne oppfordres til å starte opplasting av dokumenter i god tid før tilbudsfrist. 

Inngitte tilbud kan tilbakekalles på KGV før tilbudsfristens utløp. 

Tilbud som ikke er levert på KGV innen tilbudsfristens utløp, vil bli avvist uavhengig av årsak til at 
levering ikke kunne skje innen angitt frist.  

4.2.2 Vedståelsesfrist 
Vedståelsesfrist for tilbudet er angitt i punkt 3.2, Tabell 5. 

 Språk 
Tilbudet skal innleveres på norsk, med ett unntak (se «Bilag 1» punkt 1.3). Alle henvendelser til 
Oppdragsgiver skal stilles på et skandinavisk språk (fortrinnsvis norsk). Henvendelser på annet 
språk enn de nevnte besvares ikke. Svar fra Oppdragsgiver vil kun bli gitt på norsk. 

Forhandlingene vil foregå på norsk. Ved behov vil Oppdragsgiver vurdere om Tilbyder for egen 
regning og risiko kan medbringe tolk. Tolk gis ikke anledning til å medbringe oversettelses- eller 
opptaksutstyr. Ytterligere informasjon vil bli gitt i invitasjon til forhandlinger.  

 Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å levere et alternativt tilbud. 

 Avvisning av tilbud, avvik, forbehold og nedtrekk 

4.5.1 Angivelse av avvik og forbehold 
Tilbyder skal angi avvik/forbehold til Konkurransegrunnlaget og/eller Trafikkavtalen i «Vedlegg J». 
Dersom avvik/forbehold ikke angis i «Vedlegg J», er det en klar presumsjon for at tilbudet er i 
overensstemmelse med Konkurransegrunnlaget/Trafikkavtalen. Det innebærer at dersom det ikke 
fremkommer klart og tydelig at Tilbyder har ment å gjøre et avvik/forbehold, taper Leverandøren sin 
rett til å påberope dette under utførelsen av Trafikkavtalen. 

I Konkurransen vil forbehold og avvik vil bli vurdert etter prinsippene som er beskrevet i dette punkt 
4.5.1 og 4.5.2.  

4.5.2  Avvisning av tilbud 
Tilbud (opprinnelig, reviderte og endelig) som inneholder avvik/forbehold mot krav i 
Konkurransegrunnlaget eller Trafikkavtalen kan bli avvist. Dette omfatter avvik fra krav til utforming 
av tilbudet.  

Tilbud som ikke kan anses rettslig bindende vil også kunne bli avvist. 

Hvorvidt Oppdragsgiver vil benytte sin skjønnsmessige adgang til avvisning vil bero på en konkret 
vurdering.   
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Oppdragsgiver er opptatt av at tilbudet har en sunn økonomisk profil. Oppdragsgiver forbeholder seg 
derfor retten til å avvise tilbud som virker svært lavt eller høyt priset i forhold til ytelsen som skal 
leveres. Pristilbudet skal prises etter de føringer og krav til dokumentasjon som fremkommer av 
Konkurransegrunnlaget. I forbindelse med en eventuell avvisning vil Oppdragsgiver se hen til de 
opplysninger Tilbyder inngir i tilbudet ved vurderingen av om pristilbudet, eller enkeltelementer (i 
dette), virker svært lavt eller høyt priset i forhold til ytelsen.  

Før avvisning skjer på grunnlag av svært lav eller høy pris/kostnad kan Oppdragsgiver skriftlig kreve 
opplysninger om sammensetning av tilbudet som Oppdragsgiver anser som relevante. Krav om 
opplysninger kan gjelde besparelser ved fremstillingsmåten, tekniske løsninger, usedvanlig gunstige 
vilkår for Leveransen, ytelsens nyskapende karakter, effekter av konkrete investeringer, oppfyllelsen 
av de krav vedrørende arbeidsforhold som gjelder på det sted som ytelsen skal presteres, og 
eventuell offentlig støtte til leverandøren. Oppdragsgiver vil etterprøve de relevante delene av 
tilbudet på grunnlag av de forklaringer som blir gitt.  

Dersom Oppdragsgiver finner at et tilbud er svært lavt priset fordi Tilbyder har mottatt offentlig 
støtte, kan tilbudet kun avvises av denne årsaken, dersom Tilbyder ikke kan godtgjøre, innenfor en 
tilstrekkelig frist fastsatt av Oppdragsgiver, at den offentlige støtten er lovlig. Oppdragsgiver 
forbeholder seg også retten til å avvise tilbud som etter en innkjøpsfaglig og skjønnsmessig 
vurdering er svært lavt i enkeltår av kontraktsperioden.  

Taktisk prising kan likeledes medføre at tilbudet blir avvist. Med taktisk prising menes blant annet 
tilbud med en uforholdsmessig høy eller lav pris for enkelte år i kontraktsperioden eller 
enkeltelementer eller underkriterier i tildelingskriteriet Kostnad. Dette kan for eksempel skyldes at 
Tilbyder konstruerer sitt pristilbud slik at store deler av vederlagsutbetalingen kommer i første del av 
driftsperioden kun for å sikre seg billig finansiering i begynnelsen av Trafikkavtalen varighet, med 
større risiko for at kontrakten ikke kan gjennomføres. Et annet eksempel på taktisk prising er et 
uforholdsmessig høyt eller lavt vederlag for opsjon. Før avvisning skjer på grunnlag taktisk prising, 
kan Oppdragsgiver skriftlig kreve opplysninger om sammensetning av tilbudet som Oppdragsgiver 
anser som relevante. Oppdragsgiver vil etterprøve de relevante delene av tilbudet på grunnlag av de 
forklaringer som blir gitt. 

Tilbyder som blir avvist skal informeres om avgjørelsen og gis en kortfattet begrunnelse for dette. 

Oppdragsgiver kan etter eget innkjøpsfaglig skjønn gi en frist for å komplettere dokumentasjonen 
og/eller be om supplerende informasjon.  

4.5.3 Evaluering av avvik og forbehold som ikke medfører avvisning 
Oppdragsgiver vil foreta en skjønnsmessig evaluering av avvik og/eller forbehold som ikke har 
medført avvisning. Denne skjønnsmessige evalueringen vil bli gjort opp mot opprinnelige krav eller 
avtaletekst. Hensynet til likebehandling mellom Tilbyderne vil være førende. Oppdragsgiver 
forbeholder seg retten til å evaluere avvik/forbehold etter en «worst case» vurdering. 

4.5.4 Nedtrekk 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nedtrekk av antall tilbud etter hvert 
innsendte tilbud i konkurransen, og planlegger å gjennomføre nedtrekk til inntil fire (4) tilbud før 
endelig tilbud. 

 Kostnader knyttet til levering av tilbud og deltakelse i Konkurransen 
Tilbyder dekker alle sine egne kostnader forbundet med deltakelse i Konkurransen. 
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5 Behandling og evaluering av tilbud og 
forhandlinger 

 Åpning av tilbud 
Tilbudene åpnes etter tilbudsfristens utløp, jf. punkt 3.2 (Tabell 5). Det foretas lukket åpning av 
tilbud i Oppdragsgivers lokaler. Tilbydere gis ikke anledning til å være til stede. 

 Foreløpig prosess for avklaringer, evaluering og forhandlinger 
Tilbyderne vil hele tiden bli informert om den pågående prosess og videre fremdrift. 

Foreløpig prosess for tilbudspresentasjon, avklaringer, evaluering, nedtrekk og forhandlinger er gitt 
under. Tilbyder vil kontinuerlig bli informert om den pågående prosess og videre fremdrift.  

• Samtlige Tilbydere gis anledning til å presentere sine tilbud (tilbudspresentasjon). 
Oppdragsgiver har i tilbudspresentasjon anledning til å stille spørsmål om tilbudet. 

• Etter tilbudspresentasjonen vil Oppdragsgiver gjennomføre første evaluering og rangering av 
tilbudene.  

• På bakgrunn av første evaluering og rangering, inviteres inntil fire (4) tilbydere til 
sluttforhandlinger, og Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjøre nedtrekk som angitt i 
punkt 4.5.4. 

Alle nedtrekk av tilbud vil skje ved evaluering av tilbudene opp mot tildelingskriteriene, jf. punkt 5.3.  

Det vil i samtlige forhandlingsmøter føres referat. 

5.2.1 Avklaringer 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta avklaringer frem til tildelingsbeslutning. Slike 
avklaringer kan skje skriftlig gjennom KGV og/eller ved at det gjennomføres egne avklaringsmøter. 

 Evaluering av tilbud 

5.3.1 Tildelingskriterier 
Trafikkavtalen vil tildeles den Tilbyder som har inngitt tilbudet med det beste forholdet mellom 
Kostnad og Kvalitet. Tildelingskriteriene med underkriterier, vekt og vurderingstema er oppført i 
Tabell 6 og er utarbeidet med hensyn til målene med gjennomføring av Konkurransen (jf. punkt 1.3). 
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Hybridmodellen er lineær inntil et gitt knekkpunkt (i Konkurransen satt til 75 prosent høyere pris enn 
laveste tilbudte), da den går over til å bli forholdsmessig.  

5.3.3 Evaluering av Kvalitet 
For evaluering av Kvalitet med underkriterier vil Oppdragsgiver evaluere den informasjon som er gitt 
i tilbudet, herunder punkt 2 og 3 i «Vedlegg J-1» med tilhørende referanser, gitt at krav til tilbudets 
disposisjon og utforming er i tråd med de forutsetninger som er gitt i «Bilag 1».  

5.3.3.1 Evaluering av underkriterie 4 – Mer fornøyde kunder og flere reisende velger toget 
Innhold i tilbudet evalueres etter en poengskala fra 0 til 10. Tilbudet som etter en innkjøpsfaglig og 
skjønnsmessig vurdering har den beste leveransebeskrivelsen, får 10 poeng på underkriteriet (før 
vekting, jf. Tabell 6).  

5.3.3.2 Evaluering av underkriterie 5 – En koordinert del av et helhetlig transportsystem 
Innhold i tilbudet evalueres etter en poengskala fra 0 til 10. Tilbudet som etter en innkjøpsfaglig og 
skjønnsmessig vurdering har den beste leveransebeskrivelsen, får 10 poeng på underkriteriet (før 
vekting, jf. Tabell 6).  

5.3.3.3 Samlet evaluering av Kvalitetskriteriet 
Etter rangering av kvalitetstilbudene som angitt i ovenstående punkter, summeres vektet poengsum 
for de to underkriteriene til endelig poengsum for Kvalitetskriteriet. Den endelige poengsummen vil 
deretter normaliseres poengmessig, slik av tilbudet med høyest kvalitet får 10 poeng (før vekting, jf. 
Tabell 6). 

Poengmessig normalisering innebærer at (eksempelvis) at dersom tilbudet med høyest vektet score 
på Kvalitet er 9 vil dette normaliseres poengmessig med +1 poeng til 10. Tilsvarende gis øvrige 
kvalitetstilbud +1 poeng.  

 Meddelelse om hvem som skal tildeles Trafikkavtalen 
Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles Trafikkavtalen vil bli meddelt skriftlig og 
samtidig til alle Tilbyderne i rimelig tid før Trafikkavtalen inngås (avtalesignering). Meddelelsen vil 
inneholde en begrunnelse for valget og angi klagefrist. 

 Avtalesignering 
Etter klagefristens utløp vil Oppdragsgiver initiere et møte med den valgte Tilbyder for å gjennomføre 
avtalesignering. Avtale anses inngått først ved signatur.  

5.5.1 Etablering 
Inviterte tilbydere som driver beskyttet virksomhet og inviteres til å levere Endelig tilbud må ha 
etablert en separat økonomisk enhet med selskapsmessig skille til morselskapet ved innlevering av 
Endelig tilbud. Dette gjelder inviterte tilbydere som ikke allerede har etablert en slik separat 
økonomiske enhet. 
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Garantier, forsikringer mv. skal utstedes til den separate økonomiske enheten med selskapsmessig 
skille til morselskapet. 

Inviterte tilbydere som har levert tilbud som et joint venture må ha etablert en separat økonomisk 
enhet ved innlevering av Endelig tilbud. Dette gjelder inviterte tilbydere som ikke allerede har 
etablert en slik separat økonomiske enhet. Garantier, forsikringer mv. skal utstedes til den separate 
økonomiske enheten. 

 Oppfølgingssamtale 
Alle Tilbydere gis anledning til å gjennomføre en oppfølgingssamtale etter signering av 
Trafikkavtalen. Eventuelle interessenter bes melde fra gjennom KGV. 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

Bilag 1 Krav til tilbudets disposisjon og utforming 4.0



Bilag 1 Krav til tilbudets disposisjon og utforming 4.0 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4 2 

Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 1. 05.03.2021

2.0 
Oppdatert punkt 2.2.3 med ny tekst. Oppdatert fotnote i punkt 
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28.05.2021 
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1 Disposisjon og utforming 
 Innledning 

Tilbudet skal settes opp i samsvar med disposisjon som framgår av dette Bilaget, 
Konkurransegrunnlaget for øvrig samt av KGV. 

Der hvor 0ppdragsgiver pålegger Tilbyder å benytte maler for besvarelse, er disse dokumentene 
vedlagt Konkurransegrunnlaget. 

 Tilbudets disposisjon 
Tilbudet skal disponeres med: 

• Tilbudsbrev
• Tilbyders pristilbud med henvisning til utfylt:

o «Vedlegg B-1»
o «Vedlegg B-2»
o «Bilag 1-1»
o «Bilag 1-2»

• Tilbyders kvalitetstilbud, herunder utfylt:
o «Vedlegg J», inkl. Tilbyders avvik og/eller forbehold
o «Vedlegg J-1»
o «Vedlegg J-2»

• Tilbyders rutetabeller for alle linjer for en virkedag for R24 (henvisning til utfylt «Bilag 1-4»).
• Utfylt «Bilag 1-5» med informasjon om informasjon om togproduksjon og materiellturnering
• Utfylt og signert «Vedleggene G, H, I og K»

Tilbudet skal lastes opp som et samlet PDF-dokument, med unntak av eventuelle Excel-filer slik som 
«Vedlegg B-2», «Vedlegg J-2», «Bilag 1-2» mv. som skal leveres i MS Excel-format.  

Etter opplasting av tilbudet på KGV, må tilbudet signeres. Følg instrukser fra 
Konkurransegjennomføringsverktøyet.  

 Formalia   
Tilbudet skal i sin helhet være på norsk, med unntak for: 

• «Vedlegg I» - villighetserklæring fra aktuell bank (norsk eller engelsk), jf. punkt 1.2

 Opplysninger Tilbyder anser skal unntas offentlighet 
Tilbyder skal levere en samlet oversikt over de opplysninger som Tilbyder anser skal unntas 
offentlighet med hvert tilbud i Konkurransen, med begrunnelse på hvorfor de enkelte opplysningene 
etter Tilbyders mening skal sladdes (henvisning til utfylt «Bilag 1-3»), jf. punkt 6. 
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Frist for innlevering av utfylt «Bilag 1-3» for det første tilbudet (tilbudsfrist 31.08.2021) er 
01.10.2021.  Frist for å sammenstille opplysninger som tilbyder anses skal unntas offentlighet i ev. 
endelig tilbud vil bli gitt i invitasjon til å levere endelig tilbud.  

«Bilag 1-3» skal leveres både som et PDF-dokument samt i MS Word-format. 

2 Krav til utforming av pristilbudet og 
dokumentasjon 

 Pristilbudet 
Tilbyders pristilbud skal bestå av ferdig utfylt:  

• «Vedlegg B-1» 
o Totalt vederlag per linje per år («Vedlegg B-1» punkt [1])
o Vederlag for opsjon 1 («Vedlegg B-1» punkt [1])
o Enhetspriser («Vedlegg B-1» punkt [3])

• «Vedlegg B-2» 
o Basiskalkyle for Trafikkavtalen
o Differansekalkyle for Opsjon 1
o Kalkyleskjema for togtype 75 og lokaltog type 77, navngitt med henholdsvis T75_B-

2_ og T77_B-2_ og aktuelt årstall.
• «Bilag 1-1» 
• «Bilag 1-2» 

 Krav til utfylling av «Vedlegg B-1» 

2.2.1 Totalt Avtalt fast vederlag per linje per år samt Vederlag for opsjon 1 
Pristilbudets punkt 1 i «Vedlegg B-1» skal inneholde Avtalt fast vederlag per år for hele Drifts- og 
Avviklingsfasen, inkludert år 11 og 12 (opsjoner på avtaleforlengelse), angitt i tusen kroner i faste 
2021-priser. Utfylte vederlag skal her være det samme som beregnet for de enkelte linjene og 
Vederlagsår i «Vedlegg B-2».  

Punkt 1 skal også inneholde vederlag per år for hele Drifts- og Avviklingsfasen for opsjon 1, angitt i 
tusen kroner i faste 2021-priser. Utfylte vederlag skal her være det samme som beregnet for den 
opsjon 1 og Vederlagsår i «Vedlegg B-2». 

Pristilbudets punkt 2 i «Vedlegg B-1» inneholder timepriser for andre oppdrag, jf. «Vedlegg B» punkt 5, 
og rapportering ved behov, jf. «Vedlegg D» punkt 10.5. 

Pristilbudets punkt 3 i «Vedlegg B-1» skal inneholde enhetskostnad per togsettkilometer og 
enhetskostnad per togtimer, angitt i hele kroner i faste 2021 priser.  

Pristilbudet i «Vedlegg B-1» og Tilbyders kalkyle i «Vedlegg B-2» skal oppfylle følgende krav: 

• Udiskontert sum av Avtalt fast vederlag, trafikk- og øvrige inntekter, og forventet oppnådd
bonus skal dekke alle utgifter i tilbudet for år 1 til og med 10 av Driftsfasen og
Avviklingsfasen.
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• Udiskontert sum av avtalt fast vederlag, trafikk- og øvrige inntekter, og forventet oppnådd
bonus skal dekke alle utgifter i tilbudet for hvert av årene 11 og 12 av Driftsfasen og
Avviklingsfasen.

Oppdragsgiver vurderer pristilbudet i punkt 1 på bakgrunn av netto nåverdi beregnet med 6 % 
diskonteringsrente. Diskonteringsåret er 2021. Timeprisene og enhetsprisene diskonteres ikke. 

2.2.2 Timepriser for andre oppdrag 
Timepriser i «Vedlegg B-1» punkt 2 er oppgitt i faste 2021-priser spesifisert i norske kroner, og 
prisjusteres i henhold til Ordinær prisjustering som angitt i «Vedlegg B» punkt 1.3.1. 

2.2.3 Enhetspriser  
Enhetspriser, enhetskostnad per togsettkilometer og enhetskostnad per togtimer, i «Vedlegg B-1» 
punkt 3 er oppgitt i faste 2021-priser spesifisert i norske kroner, og prisjusteres i henhold til Ordinær 
prisjustering som angitt i «Vedlegg B» punkt 1.3.1. Enhetskostnad er definert som alle kostnader 
med unntak av kostnader knyttet til Kjøretøyleie (til kjøretøyeier)/Vedlegg E-1, Salg- og 
billetteringskostnader (Entur)/Vedlegg E-2 og Kjørevegsavgift/AST. 

 Krav til utfylling av «Vedlegg B-2» 
Ved utfyllingen av «Vedlegg B-2» skal følgende legges til grunn: 

• Alle inntekter og kostnader skal spesifiseres for Oppstartsfasen og alle driftsår.
• Vederlag utbetales ikke i Oppstartsfasen
• Alle beløp skal:

o Angis i faste 2021- priser spesifisert i norske kroner.
o Angis i tusen kroner.
o Inkludere alle avgifter unntatt merverdiavgift.

• Kostnadene skal spesifiseres slik at produksjon i ulike år koster det samme i faste priser.
Antall helligdager normaliseres, slik at beregnede driftskostnader for togproduksjon er lik i
alle år med samme krav til rutetilbud (jf. «Vedleggene A-1, A-2, A-3 punkt 2 i disse). Det kan
gjøres unntak for enkeltår dersom særskilte, og av Tilbyder dokumenterte, forhold tilsier
dette.

• For alle vederlagsårene (mellom Ruteterminskiftet i desember 2023 og Ruteterminskiftet i
desember 2035), skal det legges til grunn 252 virkedager, 104 helgedager og 9 helligdager
som faller på dager som ellers ville vært hverdager.

• Kostnader og inntekter knyttet til drift av nye lokaltog (type 77) skal beregnes med
forutsetninger som angitt i punkt 2.6.2.

Opsjon 1 skal prises med differansekalkyler, men ellers like forutsetninger som for Trafikkavtalen for 
øvrig. En differansekalkyle regnes ut som differansen mellom basiskalkyle for trafikkavtalen og 
basiskalkyle for opsjon 1.  

Tilbydere skal også fylle ut kalkyleskjema for togtype 75 og lokaltog type 77. Disse 
kalkyleskjemaene, som ligger i Vedlegg B-2, skal fylles ut med like forutsetninger som for 
Trafikkavtalen for øvrig. Arkfanene som er navngitt med T75_B-2 for alle årene i kontrakten skal angi 
en komplett kalkyle for den delen av tilbudet som er knyttet til bruk av kjøretøy av type 75 som 
faktisk inngår i trafikkpakken. Arkfanene som er navngitt med T77_B-2 for alle årene i kontrakten 
skal angi en komplett kalkyle for den delen av tilbudet som er knyttet til bruk av de nye lokaltogene 
type 77. 
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Det skal redegjøres for eventuelle særskilte forhold eller store variasjoner mellom tallene som 
oppgis. Tilbyder skal benytte «Bilag 1-2» til dette formålet.  

 

 Krav til utfylling av «Bilag 1-1» 
Tilbyderen skal dokumentere sitt kontantstrømbudsjett for hele avtaleperioden (10 + 1 + 1 år). 
Tilbyder skal benytte malen som er gitt i «Bilag 1-1» til sitt kontantstrømbudsjett.  

Kontantstrømbudsjettet skal leveres i Excel-format når tilbudet leveres, jf. punkt 1.2.  

Dette skal spesifiseres slik at det fremgår hvilke inntekts-, drifts-, investerings- og 
finansieringsaktiviteter Tilbyder planlegger i de ulike årene, og hvordan disse påvirker Tilbyders 
kontantstrøm. Videre skal signifikante endringer mellom år og større investeringer omtales spesielt. 
Kontantstrømbudsjettet skal legge til grunn basiskalkylen for Trafikkavtalen. Tilbyder skal benytte 
malen som er gitt i «Bilag 1-2» for tekstuell omtale. Kontantstrømbudsjettet skal være et bilag til 
Tilbyders kalkyle i «Vedlegg B-2», men vil ikke utgjøre en del av Trafikkavtalen ved avtaleinngåelse. 

 

 Krav til utfylling av «Bilag 1-2» 
Tilbyder skal benytte malen i «Bilag 1-2» for å forklare opplysninger i «Bilag 1-1» og «Vedlegg B-2», jf. 
punkt 2.3 og 2.4. 

Det skal redegjøres for sentrale forutsetninger i «Vedlegg B-2», slik som opplysninger om 
enhetspris/kostnad og mengde. Ved behov skal også enkelte Vederlagsår kommenteres særskilt. 
Også kostnader og inntekter som påløper før første Vederlagsår skal kommenteres særskilt. For 
både «Vedlegg B-2» og «Bilag 1-1» bes tilbyder om å oppgi eventuelle særskilte forhold eller store 
variasjoner mellom tallene som oppgis. For den delen av Bilag 1-2 som dekker togtype 75 og nye 
lokaltog type 77, skal det redegjøres særskilt for forutsetninger som er lagt til grunn for 
beregningene. 

«Bilag 1-2» benyttes kun som tolkning og lesing av det enkelte tilbud. «Bilag 1-2» skal maksimalt 
inneholde 12 sider, eksklusive forside og innholdsfortegnelse. 

 

 Forutsetninger for pristilbudet 
Tilbyder skal legge følgende økonomiske forutsetninger til grunn:  

Basisprisene i «Vedlegg B-4» skal legges til grunn for perioden frem til første ordinære takstregulering 
jf. «Vedlegg B» punkt 2.5. Det er lagt til grunn prognose per juni 2020 for endring av KPI-JAE i 2022 
på 1,9 prosent og i 2023 på 2,1 prosent i disse basisprisene. Om prognose per juni 2021 for 
endring av KPI-JAE for 2022 eller per juni 2022 for endring av KPI-JAE for 2023 avviker betydelig fra 
dette, justeres basisprisene tilsvarende.  

For Andre påkrevde rabatter, jf. «Vedlegg B» punkt 2.4, skal rabattordningen beskrevet i «Bilag 2-4 
legges til grunn.  

For leie av Kjøretøy omfattet av «Vedlegg E-1», skal prisene i dette vedlegget legges til grunn. 
Eventuelle prisjusteringer kompenseres etter «Vedlegg B» punkt 1.3.2.  

For tjenester omfattet av «Vedlegg E-2» skal pris gitt i dette vedlegget legges til grunn. Entur sine 
priser kan endres før avtaleinngåelse. Oppdragsgiver vil kompensere for eventuelle endringer i 
denne prisen etter «Vedlegg B» punkt 1.3.  
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For Andre oppdrag, jf. «Vedlegg B» punkt 5, skal satser som angitt i «Vedlegg B-1» og «Vedlegg E-3» 
legges til grunn. 

Network statement 2022 skal legges til grunn for tilbudet. For tjenester omfattet av AST skal 
prismodell og 2021-priser oppgitt i AST for 2022 legges til grunn i hele avtaleperioden. Denne er 
tilgjengelig på Infrastrukturforvalters Kundeportal.  

Vinnende tilbyder kan inngå Avtale om alternativ transport med Infrastrukturforvalter. 
Avvikstransport og kostnader knyttet til dette skal inngå i tilbyders vederlag.  

2.6.1 Informasjon om indekser benyttet i prisjusteringer 
Oppdragsgiver har i Ordinær prisjustering lagt til grunn SSBs indekser for KPI-JAE og 
arbeidskraftkostnader for samferdselssektoren slik de foreligger pr. 15. oktober 2020. Indeksene 
kan finnes her:  

• KPI-JAE: https://www.ssb.no/kpi (Kildetabell 05327)
• Arbeidskraftkostnader: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aki (Kildetabell

07251)

Oppdragsgiver har i Ordinær takstregulering lagt til grunn SSBs prognoser for KPI-JAE i avtaleåret per 
juni foregående år. Denne prognosen finnes i SSBs konjunkturtendenser: 
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer?innholdstype=publikasjon-
artikkel&de=Konjunkturer&se=Konjunkturtendensene 

2.6.2 Om større investeringer i infrastruktur og Kjøretøy 

2.6.2.1 Mulige investeringer i infrastruktur og Kjøretøy som ikke skal legges til grunn for tilbudet 
Realisering av større investeringer i infrastruktur og Kjøretøy som angitt i «Bilag 2» punkt 6.3, samt 
Vedlegg F, skal ikke legges til grunn for tilbudet og vil bli håndtert gjennom endringsordre til 
Trafikkavtalen.  

2.6.2.2 Større investeringer i infrastruktur og Kjøretøy som skal legges til grunn for tilbudet 
Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad er grunnlaget for opsjon 1 og realisering skal legges til 
grunn for differansekalkylen, jf. punkt 2.3. 

Ibruktagelse av Follobanen er lagt til grunn for minstekravene i Trafikkavtalen, og skal følgelig legges 
til grunn for tilbudet.  

Tilbyder skal inkludere ibruktagelse av ERTMS som en forutsetning for sitt tilbud, Oppdragsgiver 
forutsetter at Tilbyder innhenter ytterligere informasjon om implementeringen og implikasjoner av 
denne hos Infrastrukturforvalter og Kjøreytøyeier enn det som gis i «Bilag 2» punkt 8.  

For implementering av 30 nye lokaltog henvises til https://www.norsketog.no/prosjekter/nye-
lokaltog for mer informasjon om de nye lokaltogene og grunnlaget for anskaffelsen. Det er satt krav 
om en totalkapasitet på minimum 600 sittende og stående passasjerer, hvorav minimum 250 
sitteplasser. Det vil bli etterstrebet en totalkapasitet som er høyere.  

For beregning av driftskostnader forbundet med de nye lokaltogene skal egenskaper for Type 75 
benyttes, se https://www.norsketog.no/tog/type75 .  
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Det er leieprisene for Type 75 som skal benyttes i Leverandørens beregninger, se «Vedlegg E-1», 
vedlegg C Leiepriser.  

Vedlikeholdsinformasjon for Type 75 skal benyttes som beregningsunderlag for Type 77. 

Tilbyder skal i sitt pristilbud inkludere ekstra indirekte kostnader som følge gradvis innfasing av type 
77 for L-tog Stabekk/Oslo S – Ski. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, ekstra arbeid i 
forbindelse med overordnet ressursplanlegging samt utarbeidelse, av turneringsplaner for Kjøretøy 
og personell i perioden med to ulike typer Kjøretøy på strekningen. 

I forbindelse med utskifting av Kjøretøy vil det i en kort overgangsperiode være et økt behov for 
hensettingskapasitet og det må forventes noe høyere energikostnader ved togparkering. Tilbyder må 
ta hensyn til dette i utformingen av sitt pristilbud.  

2.6.3 Forutsetninger for fylkeskommunalt pris- og billettsamarbeid 
Det vises til «Bilag 2-6» og utkast til rute-, pris- og billettsamarbeidsavtale mellom 
Brakar, ØKT, Ruter og Jernbanedirektoratet. På bakgrunn av at avtalen ikke er ferdigforhandlet, bes 
tilbyder som forutsetning for tilbudet ta utgangspunkt i et takstsamarbeid som er geografisk 
avgrenset til Ruter sitt administrasjonsområde for 2019 med følgende forutsetninger:  

Godtgjørelse fra takstsamarbeidet skal beregnes med følgende formel:  Å  =  +  Å       

 4Å  =   4Å   4 

 4 =   4  

 4 =  4 × (1 ) 

 4 =   4 4
Tilbyder bes ta utgangspunkt i følgende verdier (oppgitt i 2021-prisnivå): 

Grunninntekt TP42023: 481 000 000 NOK1 

RuterPKMTP42023: 440 000 000 Ruter-PKM  

Grunnsats TP4: 1,093 

1 Inntekt som Jernbanedirektoratet har satt for driftsåret 2023, oppgitt i 2021 prisnivå 
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Rabattfaktor og marginalsats TP4: 

• Ved økning i Ruter-PKM sammenlignet med PKM-referanse: 
o Rabattfaktor: 10% 
o Marginalsats: 0,984 

• Ved reduksjon i Ruter-PKM sammenlignet med PKM-referanse: 
o Rabattfaktor: 0% 
o Marginalsats: 1,093 

Rabattfaktor baserer seg på forventet rabattnivå som angitt i «Bilag 2-6».  

Tilbyder bes ta stilling til endringer i RuterPKMTP4 fra 2023 i utforming av tilbudet. 

Tilbyders inntekt fra fylkeskommunalt pris- og billettsamarbeid vil bestå av godtgjørelse for transport 
av passasjerer med gyldig fylkeskommunale billetter.  
 
Utført transportarbeid vil måles i Ruter-PKM, hvor 1 Ruter-PKM tilsvarer transport av én passasjer 
med gyldig Ruter-billett 1 TEN2. Togoperatørs årlige godtgjørelse fra rute, pris- og prissamarbeidet vil 
beregnes basert på en grunninntekt justert for endring i Ruter-PKM sammenlignet med PKM-
referanse.  

Grunninntekten vil tilsvare den totale godtgjørelsen allokert til Trafikkpakke 4 i overgangen fra 
gammel økonomimodell til ny økonomimodell i 2023.  

PKM-referanse vil tilsvare genererte Ruter-PKM i 2023. Forholdstallet mellom grunninntekten og 
PKM-referansen vil utgjøre grunnsatsen for trafikkpakken.  

Justeringen av grunninntekten baserer seg på endringen i genererte Ruter-PKM sammenlignet med 
PKM-referansen, multiplisert med en marginalsats.  

Marginalsatsen er identisk med grunnsatsen dersom Ruter-PKM i et valgt avtaleår er lavere enn 
PKM-referanse. Dersom Ruter-PKM er høyere enn PKM-referanse vil marginalsatsen tilsvare 
grunnsatsen justert for en rabattfaktor. Rabattfaktoren er satt til 10 prosent, noe som innebærer at 
marginalsatsen vil være 90 prosent av grunnsatsen.  

For prisjustering av Grunninntekten og marginalsatsen, skal tilbyder ta utgangspunkt KPI-JAE+1 
prosentpoeng, jf. «Vedlegg B» punkt 2.5.  

 
 

3 Krav til utforming av «Vedlegg J» 
Alle kravene som Tilbyder skal bekrefte i «Vedleggene A, A-1, A-2, A-3, B og C» er overført til «Vedlegg 
J». Skulle Tilbyder oppdage avvik mellom krav i de enkelte Vedlegg og overførte krav i «Vedlegg J», 
skal Tilbyder umiddelbart orientere Oppdragsgiver om dette.  

I punkt 1 i «Vedlegg J» skal Tilbyder bekrefte at samtlige krav er forstått, akseptert og oppfylles i de 
enkelte tabellene (punkt 1.1 til og med 1.6). Dersom Leverandøren ikke aksepterer kravene, skal 

 

 

2 TEN er jernbanens takstenhet som sikrer at distansen mellom to stasjoner er like lang uavhengig av hvilken retning toget 
kjører. 1 TEN tilsvarer 1 kilometer. 
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Tilbyder i den enkelte tabell angi kravnummer det er tatt forbehold mot, samt referanse i punkt 4 i 
«Vedlegg J». 

4 Krav til utforming av «Vedlegg J-1» og 
«Vedlegg J-2» 

 Innledning 
«Vedlegg A» med undervedlegg inneholder en rekke krav hvor det blant annet fremgår at 
«Leverandørens overordnede … plan fremgår av Vedlegg J-1». For å ivareta prinsippet om 
forutberegnelighet for Tilbyderne, gis det i «Vedlegg J-1» informasjon om hvilke forventninger 
Oppdragsgiver har til Tilbyders utfyllende leveranseforpliktelse for det enkelte krav.  

Kravene er opplistet i kategorier etter hvilket underkriterium og vurderingstema de tilhører i 
punktene 2 og 3. Tilbyder skal angi sin utfyllende leveranseforpliktelse for de enkelte kravene i den 
rekkefølgen som er angitt. Dette kan gjøres i nye punkter eller underpunkter til «Vedlegg J-1», eller 
angis i et eget dokument. Dersom Tilbyder oppretter et eget dokument for sin leveranseforpliktelse, 
skal dette tydelig fremgå av referansene som skal settes inn i «Vedlegg J-1». Videre vil en separat 
leveranseforpliktelse tas inn som nytt «Vedlegg J-1-1» til Trafikkavtalen ved avtaleinngåelse.  

Det er ikke tillatt å svare ut to eller flere krav i ett og samme svar, med mindre det eksplisitt er angitt 
i tilknytning til de enkelte kravene i «Vedlegg J-1» (Oppdragsgivers forventninger til 
leveranseforpliktelsen).  

 Sidebergrensninger, skriftstørrelser mv.  
Antall sider i utfylt «Vedlegg J-1» (Tilbyders besvarelse av de refererte kravene) skal begrenses til 125 
sider, eksklusiv ev. forside og innholdsfortegnelse.  Dette kommer i tillegg til det antall sider 
Vedlegget inneholder i endelig versjon av Konkurransegrunnlaget. Overskytende sider vil bli sett bort 
i fra i evalueringen.  

Minste tillatte skriftstørrelse for brødtekst, fotnoter, bilder og tabeller er 10 (med unntak av 
matematiske formler), med minste linjeavstand 1,00.  Topp-, bunn- og sidemarger 2,5 cm, med 
arkstørrelse tilsvarende A-4. Det er tillatt med liggende sider. Figurer og tabeller kan fylle en hel side 
(unntak fra krav til marger).  

Det praktiseres to unntak for utfyllende leveranseforpliktelser knyttet til «Vedlegg A» kravpunkt A 
1.4.3 samt A 4.1.1. Fremdriftsplan (A 1.4.3) og materiellturngeringsplan (A 4.1.1) kan presenteres i 
A3-format.  

Med mindre det eksplisitt etterspørres, aksepteres ingen henvisninger til produktblader, 
presentasjoner eller andre dokumenter fra «Vedlegg J-1», med unntak for Tilbyders 
leveranseforpliktelse i eget dokument om han velger dette. Dersom slik informasjon allikevel 
vedlegges, blir ikke informasjonen vurdert eller evaluert.  

Formatkrav, sidebegrensninger og øvrig krav til tilbudet gjelder uavhengig av om Tilbyder angir sin 
leveranseforpliktelse direkte i «Vedlegg J-1», eller i et eget dokument.  



Bilag 1 Krav til Tilbudets disposisjon og utforming 4.0 
 

 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  12 

 Krav til utfylling av «Vedlegg J-2» 
«Vedlegg J-2» skal benyttes for å oppsummere antall avganger per linje som inngår i Leveransen per 
år fra og med Trafikkstart. Minimumsproduksjonen i henhold til krav i «Vedleggene A-1, A-2 og A-3» er 
forhåndsutfylt i «Vedlegg J-2» i arket «Minimumsproduksjon», og lagt inn i arkene R24 til R35. Arket 
«Minimumsproduksjon» er låst og kan ikke redigeres. Arkene R24 til R35 kan redigeres av Tilbyder. 
Minimumsproduksjon i Opsjon 1 er ikke lagt inn i arket «Minimumsproduksjon». Tilbyder skal selv 
fylle ut antall avganger i Opsjon 1 i arkene OPSJ_27 til OPSJ_35. 

Vedlegget skal leveres i MS Excel-format ved innlevering av tilbudet, jf. Punkt 1.2. 

 

 

5 Krav til utfylling av «Vedleggene G, H, I og 
K» 

 Innledning 
«Vedleggene G, H, I og K» skal fylles ut og/eller signeres som angitt i det enkelte Vedlegg, og legges 
ved i «Vedlegg J» punkt 5.  
 
Oppdragsgiver presiserer følgende:  
 

• «Vedlegg G» fylles ut med de underleverandører Tilbyder har som intensjon å inngå avtale 
med og/eller har inngått avtale med  

• «Vedlegg H» fylles ut med de forsikringer Tilbyder har som intensjon å inngå.  
• «Vedlegg I» skal først fylles ut og signeres ved avtaleinngåelse. Tilbyder skal til «Vedlegg I» i 

tilbudet legge ved villighetserklæring fra den aktuelle banken.  
• Når Tilbyder har fylt ut og signert «Vedlegg K», skal hele Vedlegget leveres som en del av 

tilbudet.  
 

 

6 Krav til utfylling av «Bilag 1-4» og «Bilag 
1-5» 

I «Bilag 1-4» skal Tilbyder legge inn rutetabeller per linje for en representativ virkedag i rutetermin 
R24. Malen inneholder en arkfane per linje og retning for alle linjer som inngår i Trafikkpakken. For 
den enkelte avgang skal det oppgis tognummer3, kjøretøytype og antall togsett, samt avgangs-/ 
ankomsttider for de oppgitte stoppestedene i formatet tt:mm. Hvis avgangen passerer et stoppested 
oppgis ikke tid (cellen merkes med f.eks. en strek). Hvis avgangen verken betjener eller passerer et 
stoppested skal den tilhørende cellen stå tom. 

 

 

3 Endelig tognummer tildeles av Infrastrukturforvalter, så det er her tilstrekkelig med et tentativt tognummer, ev. en annen 
unik id 
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«Bilag 1-5» skal benyttes for å oppsummere antall avganger per linje som inngår i Leveransen per år 
fra og med Ruteterminskiftet i desember 2023. Det skal angis antall avganger per ukedag for alle 
uker i året som ligger til grunn for beregning av Avtalt Fast Vederlag i «Vedlegg B-1». Det skal også 
oppgis antall avganger som planlegges fremført med enkle eller doble togsett, samt Kjøretøytype for 
avgangene. Minimumsproduksjonen i henhold til krav i «Vedleggene A-1, A-2 og A3» er forhåndsutfylt 
i «Bilag 1-5» i arket «Minimumsproduksjon», og lagt inn i arkene R24 til R35. Arket 
«Minimumsproduksjon» er låst og kan ikke redigeres. Arkene R24 til R35 kan redigeres av Tilbyder. 
Minimumsproduksjon i Opsjon 1 er ikke lagt inn i arket «Minimumsproduksjon». Tilbyder skal selv 
fylle ut antall avganger i Opsjon 1 i arkene OPSJ_27 til OPSJ_35. 

 

7 Krav til utfylling av «Bilag 1-3» 
 Innledning  

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.mai 2006 nr. 16 (offl.)  gjelder for 
allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoller. Unntak fra denne retten krever hjemmel i 
Offentleglova selv eller annen lov eller forskrift gitt med grunnlag i lov, jf. offl § 3. 

Etter avtaleinngåelse, eller før klagefristens utløp, vil det kunne bli fremmet innsynsbegjæringer i de 
innleverte tilbudene. For å sikre en effektiv behandling av slike begjæringer er det nødvendig at 
Oppdragsgiver har fått overlevert en oppstilling over momentene Tilbyder mener skal unntas 
offentlighet, jf. offl. og dette punkt 6. Oppstillingen skal skje i «Bilag 1-3», jf. punkt 1.4. 

Denne veiledningen søker å synliggjøre hvilke opplysninger i tilbudet som vil være omfattet av 
unntak fra offentlighet og som derav kan sladdes. 

 

 Unntak fra hovedregelen om at innsyn skal gis 
Offl. § 13 slår fast at «Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er 
unnatekne frå innsyn». Videre fremgår det av Offl. § 23, 3 ledd at « Det kan  gjerast unntak frå 
innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av anskaffelsesloven, til valet av 
leverandør er gjort. ». Oppdragsgiver vil praktisere samme begrensning for denne anskaffelsen. I 
utgangspunktet er det dermed bare en tidsavgrenset mulighet til å unnta fra offentlighet de 
opplysninger som fremgår av tilbud og protokoll i en anskaffelse. For å unnta opplysninger utover 
tidspunktet for kontraktstildeling, må adgangen til å unnta opplysningene kunne hjemles konkret, 
videre må opplysningene i en slik sladdet versjon, beskrives. 

 

 Hva regnes som taushetsbelagte opplysninger 
I det følgende vil det gjøres rede for hvilken type opplysninger som vil kunne regnes for å være 
«taushetsbelagte», og som dermed skal være unntatt offentlighet.  

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 (fvl.) § 13, 1 ledd, nr. 2 slår fast at det skal hindres at noen 
får kjennskap til «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som 
det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen 
angår». Taushetsplikten skal hindre spredning av forretningsrelaterte næringsopplysninger, som 
f.eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, strategier for levering og forretningsmessige 
analyser og beregninger. For at disse opplysningene skal kunne holdes hemmelige må en spredning 
av disse kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for bedriften det angår. Det stilles 
dermed både krav til type opplysninger og krav til et skadepotensial ved spredning av disse. Dette 
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gjelder uavhengig av om mottakeren av opplysningene vil eller kan bruke dem i egen virksomhet, gi 
dem til andre eller gjøre noe annet som medfører fare for tap for bedriften det angår.  

Det kan tenkes tilfeller der slik informasjon skal unntas offentlighet, dersom det er sammensatt på 
en slik måte at det er egnet til å avsløre forretningsstrategi, nedskjæringer eller eksempelvis 
fusjoner. 

Det er ikke adgang til å holde hemmelig opplysninger som er allment kjent i bransjen eller 
tilgjengelig andre steder. Dersom opplysningene eksempelvis har vært omtalt i rapporter eller 
opplysningene anses for å være allment kjent i den aktuelle bransje, vil ikke opplysningene være 
underlagt taushetsplikt. Videre vil opplysninger som rent generelt kan ha uheldige virkninger for en 
virksomhet, eksempelvis opplysninger om økonomisk stilling, administrative forhold, 
produksjonskapasitet, produksjonskvantum, forurensning, etisk kritikkverdig leverandørkjede o.l. 
falle utenfor taushetsplikten.  

I tvilstilfeller må det gjøres en vurdering av hvor stor risiko- og hvor stor skade- en offentliggjøring vil 
gjøre opp mot hensynene bak loven, som er mest mulig åpenhet. Det kan ses hen til praksis i 
bransjen og man må ta hensyn til behovet for nødvendig tillit utad.  

Opplysninger om totalpriser og prismodell er ikke ansett for å være taushetsbelagt, med mindre det 
foreligger spesielle forhold ved disse som gjør at de kan anses for å gå inn under de ovenfor 
beskrevne vilkårene. Opplysninger om delpriser, enhetspriser, kostnader, kalkyler, tekniske 
spesifikasjoner og lignendedetaljer i et tilbud vil kunne anses som forretningshemmeligheter da 
disse kan regnes for å være endel av tilbyderens «forretningsforhold» som det vil være av 
«konkurransemessig betydning» å hemmeligholde.  

Den som sladder et tilbud, må kunne begrunne hvorfor de sladdede opplysningene skal unntas 
offentlighet. Dette vil det på Oppdragsgiver sin forespørsel kunne bli behov for, da vi kan trenge 
dette i vår dialog med den som begjærer innsyn. Oppdragsgiver har en plikt til å foreta en 
selvstendig vurdering av hva som skal vurderes som taushetsbelagt informasjon, men leverandørens 
egen vurdering av hvilke opplysninger som skal anses taushetsbelagt og deres begrunnelse er til 
stor hjelp. 

 

 Sladding av de unntatte opplysningene i tilbudet 
Ved sladding av dokument skal malen i «Bilag 1-3» følges. Det er ikke tillatt å fjerne linjer fra et tilbud.  

Dersom Oppdragsgiver ikke finner at sladdingen er gjennomført i henhold til overnevnte rutine og 
malen i «Bilag 1-3», må Tilbyder påregne å få sin versjon i retur og eventuelt ytterligere begrunne 
omfanget av sladdingen. Dette kan medføre utsettelser og mye ressursbruk hos Tilbyder og 
Oppdragsgiver. Oppdragsgiver ber derfor tilbyderne gjøre en grundig vurdering av hvilke opplysninger 
som skal sladdes og at den gjennomføres i henhold til overnevnte.  

Videre henviser Oppdragsgiver til Justisdepartementet sin veiledning «Rettleiar til offentleglova».  
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 1-1. 05.03.2021 

Mal for Tilbyders kontantstrømbudsjett er gitt i MS Excel-filen «Bilag 1-1 
Tilbyders kontantstrømbudsjett.xls ».
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Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 1-2. 05.03.2021 
2.0 Oppdatert med egne kapitler for Kalkyleskjema for lokaltog type 

77 og for togtype 75. 
28.05.2021 
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1 Innledende bemerkning 
I dette dokumentet skal Tilbyder skrive inn forklaringer til opplysninger i Kalkyleskjema («Vedlegg B-
2») og Kontantstrømbudsjett («Bilag 1-1»). Krav til utfylling av Bilaget er omtalt i «Bilag 1» punkt 2.5.  

Formålet med bilaget er å gi Oppdragsgiver forutsetninger til å vurdere Tilbyders økonomiske 
estimater som en del av vurderingen av Tilbudets økonomiske profil. Dette oppnås gjennom en 
forklaring av de sentrale vurderingene og forutsetningene som ligger bak hvert estimat.  

 

 

2 Forklaring til Kalkyleskjema for 
Basiskalkylen 

2.1 Inntekter 
 

 Trafikkinntekter  
Xxx 

 

 Øvrige inntekter  
Xxx 

 

 Bonus 
Xxx 

 

 Malus   
Xxx 

 

2.2 Kostnader  
 

 Togproduksjonskostnader 
Xxx 

 

 Vedlikehold  
Xxx 
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 Markedskostnader  
Xxx 

 

 Kjøretøykostnader  
Xxx 

 

 Kjørevegsavgift 
Xxx 

 

 Avvikskostnader 
Xxx 

 

 Bedriftsgenerelle kostnader (andel konsern)  
Xxx 

 

2.3 Vederlag fra Oppdragsgiver  
Xxx 

 

2.4 Bundet kapital  
Xxx 

 

 

3 Forklaring til Kalkyleskjema for 
differansekalkylen for opsjon 1 

3.1 Inntekter 
 

 Trafikkinntekter  
Xxx 

 

 Øvrige inntekter  
Xxx 

 

 Bonus 
Xxx 
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 Malus   
xxx 

 

3.2 Kostnader  
 

 Togproduksjonskostnader 
Xxx 

 

 Vedlikehold  
Xxx 

 

 Markedskostnader  
Xxx 

 

 Kjøretøykostnader  
Xxx 

 

 Kjørevegsavgift 
Xxx 

 

 Avvikskostnader 
Xxx 

 

 Bedriftsgenerelle kostnader (andel konsern)  
xxx 

 

3.3 Vederlag fra Oppdragsgiver  
xxx 

 

3.4 Bundet kapital 
Xxx 
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4 Forklaring til Kalkyleskjema for lokaltog 
type 77 

4.1 Inntekter 
 

 Trafikkinntekter  
Xxx 

 

 Øvrige inntekter  
Xxx 

 

 Bonus 
Xxx 

 

 Malus  
xxx 

 

4.2 Kostnader  
 

 Togproduksjonskostnader 
Xxx 

 

 Vedlikehold  
Xxx 

 

 Markedskostnader  
Xxx 

 

 Kjøretøykostnader  
Xxx 

 

 Kjørevegsavgift 
Xxx 
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 Avvikskostnader 
Xxx 

 

 Bedriftsgenerelle kostnader (andel konsern)  
xxx 

 

4.3 Vederlag fra Oppdragsgiver  
xxx 

 

4.4 Bundet kapital 
Xxx 

 

5 Forklaring til Kalkyleskjema for togtype 
75  

5.1 Inntekter 
 

 Trafikkinntekter  
Xxx 

 

 Øvrige inntekter  
Xxx 

 

 Bonus 
Xxx 

 

 Malus  
xxx 

 

5.2 Kostnader  
 

 Togproduksjonskostnader 
Xxx 
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 Vedlikehold  
Xxx 

 

 Markedskostnader  
Xxx 

 

 Kjøretøykostnader  
Xxx 

 

 Kjørevegsavgift 
Xxx 

 

 Avvikskostnader 
Xxx 

 

 Bedriftsgenerelle kostnader (andel konsern)  
xxx 

 

5.3 Vederlag fra Oppdragsgiver  
xxx 

 

5.4 Bundet kapital 
Xxx 

 

 

6 Forklaring til Kontantstrømbudsjett 
6.1 Basiskalkyle 
Xxx 

 

6.2 Opsjonens påvirkning på kontantstrømbudsjettet 
Xxx 
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Bilag 1-3 Taushetspliktige opplysninger og egenerklæring om bortfall
av taushetsplikt 2.0 
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Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 1-3. 05.03.2021 
2.0 Oppdatert referanse til Bilag 1 i punkt 1. 28.05.2021 
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EGENERKLÆRING  

[TILBYDERS NAVN] erklærer med dette at alle aktuelle opplysninger i vårt tilbud som vi regner som 
unntatt fra innsyn etter offentleglova er presist oppgitt i tabellen over. Vi fritar med dette 
Jernbanedirektoratet fra evt. taushetsplikt etter offentleglova § 13 for alle andre opplysninger enn de 
som er klart identifiserte over. 

  

[STED], [DATO] 
 
 

 
 
 

 Signatur og navn i blokkbokstaver 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 1-4. 05.03.2021 
2.0 Rad for ankomst Halden fjernet. 

Mal for Tilbyders rutetabeller for alle linjer for en virkedag for R24, jf. «Bilag 1» punkt 1.2, er gitt i MS 
Excel-filen «Bilag 1-4 Mal rutetabell 2.0.xlsx». 
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1 Innledning 
Bilaget inneholder informasjon som skal gjøre Tilbyder i stand til å få en oversikt over viktige 
elementer inn i tilbudsutformingen.  

Det inneholder informasjon om trafikksikkerhet, infrastruktur og serviceanlegg, obligatoriske og 
andre avtaler vinnende Tilbyder må inngå, pris og billettsamarbeid i pakken og endringer som vil 
eller kan forekomme i løpet av avtaleperioden.  

Bilaget er ikke en uttømmende liste over alle forhold som Tilbyder kan måtte komme til å forholde 
seg til. Det er viktig at Tilbyder selv aktivt søker informasjon denne mener er viktig for sitt tilbud og 
eventuelle forutsetninger for dette. 

 

 

2 Hensynet til trafikksikkerhet 
 Innledning 

Trafikken på jernbaneinfrastrukturen skal gjennomføres på en slik måte at hensynet til 
trafikksikkerheten for de reisende kan ivaretas på en tilfredsstillende måte. Sikkerheten for den 
persontogtrafikken som omfattes av Trafikkavtalen skal være i tråd med gjeldende kravforskrift til 
jernbane.  

For å kunne utføre persontransport med tog i Norge må togoperatøren til trafikkstart ha gyldig lisens 
fra en EØS-stat eller Sveits, og et gyldig sikkerhetssertifikat Del A. I tillegg må togoperatøren ha et 
gyldig sikkerhetssertifikat Del B for alle forhold som kreves i Trafikkpakken. 
Trafikksikkerhetssertifikat Del B for Norge utstedes av Statens jernbanetilsyn (SJT). 

 

 Statens jernbanetilsyn 
SJT har som oppgaver å:  

• arbeide for at virksomheten på jernbane og med taubane samt innretninger for park og tivoli 
blir utøvet på en sikker og formålstjenlig måte, til beste for de reisende, personalet ved 
banen og publikum generelt.  

• føre tilsyn med at utøvere av virksomheten oppfyller de vilkår og krav som er satt til 
virksomheten i samsvar med lovgivningen.  

• overvåke markedet for jernbane for å sikre konkurranse på like vilkår og se til at 
rettighetene til passasjerene blir ivaretatt.  

• utarbeide forskrifter  
• gi tillatelse til å drive jernbanevirksomhet  
• gi tillatelse til å ta i bruk Kjøretøy og infrastruktur.  

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.sjt.no.  

Oppdragsgiver legger til grunn at alle forhold som gjelder hensynet til trafikksikkerheten ivaretas av 
SJT på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer at Oppdragsgiver anser sikkerhet fastsatt av SJT 
som en gitt ramme.  
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3 Informasjon om infrastruktur og 
serviceanlegg

 Kundeportalen til Infrastrukturforvalter  
Infrastrukturforvalter har opprettet en kundeportal (https://www.banenor.no/kundeportal/) for 
jernbaneforetakene. På kundeportalen gis informasjon om blant annet (listen er ikke uttømmende): 

• Jernbanen i Norge, herunder infrastruktur, tjenester, lover og forskrifter. 
• Informasjon om ruter og sportilgang. 
• Informasjon om ny infrastruktur (Follobanen). 
• Regelverk og håndbøker. 
• Trafikkavvikling. 
• Verktøy og systemer. 
• Beredskap 
• E-læring og seminarer. 
• Trafikkpakker. 
• Samhandlingsarenaer. 

 

3.1.1 Avtale om sportilgang og bruk av tjenester 
Alle togoperatører plikter å inngå Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) med 
Infrastrukturforvalter. Avtalen gir tilgang til spor og fasiliteter som togoperatøren er avhengig av for å 
gjennomføre sitt oppdrag.  

AST er tilgjengelig på Infrastrukturforvalters kundeportal.  

 

3.1.2 Network statement 
Network statement er infrastrukturforvalters dokument for beskrivelse og dokumentasjon av 
infrastrukturen i Norge. Dokumentet omfatter store deler av infrastrukturen i pakken, foruten det 
som omtales i punkt 3.1.4. Hensikten med Network Statement er å gi togoperatørene nødvendig 
informasjon om tilgang til og bruk av det norske jernbanenettet, samt øvrige jernbanerelaterte 
tjenester som ytes til togoperatørene. Network Statement 2022 er tilgjengelig på 
Infrastrukturforvalters kundeportal.  

Network Statement 2022, punkt 5.7.3 informerer om Infrastrukturforvalters kompensasjonsordning 
ved Planlagte avvik. Infrastrukturforvalter vil tilby Leverandøren avtale om «Alternativ transport» for å 
avtalefeste kompensasjonsordningen. Kopi av avtale for 2020 er tilgjengelig på 
Infrastrukturforvalters kundeportal. 

 

3.1.3 Arbeider i spor (ARBIS) 
Arbeider i spor (ARBIS) (https://arbis.banenor.no/oversikt/index.php) er Infrastrukturforvalters 
oversikt over de arbeider i spor som er planlagt gjennomført i løpet av den kommende perioden. 
Listen oppdateres løpende. Spørsmål til informasjon i listen kan stilles til Infrastrukturforvalter 
gjennom kundeportalen.  
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3.1.4 Ny infrastruktur 
Sporplaner med hastigheter, avstander samt gradienter for 1) Oslo S, Ski stasjon og Follobanen 
samt 2) Sandbukta – Moss – Såstad er tilgjengelig på Infrastrukturforvalters kundeportal. 

 

 Tilgangsavtale verksteder 
Vinnende Tilbyder vil ha ansvaret for at Kjøretøy som benyttes blir vedlikeholdt på en forsvarlig måte 
og i henhold til krav i Trafikkavtalen.  

Bane NOR Eiendom (verkstedeier) kan tilby egnede verkstedfasiliteter i Lodalen, i tillegg tilbys 
Sundland og Filipstad som opsjoner. Tilgang og kommersielle betingelser er regulert i Avtale om leie 
av verksted, se «Bilag 2-3».  

 

 Andre lokaler 
Vinnende Tilbyder må selv inngå avtale med relevante eiendomsbesittere for andre lokaler enn 
verksteder og andre arealer/lokaler som ikke er dekket av AST.  

 

  Annen infrastrukturinformasjon 
En midlertidig digital infrastrukturmodell fra 2019 (I19) er tilgjengelig på 
www.jernbanedirektoratet.no/dim.  

Digital infrastrukturmodell har ikke blitt utarbeidet for bruk i forbindelse med konkurranseutsetting 
av persontrafikk på jernbane, og må kun behandles som veiledende informasjon. Oppdragsgiver kan 
ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, skader eller tap som følge av at Tilbyder bruker 
opplysningene i den midlertidige digitale infrastrukturmodellen i forbindelse med inngivelse av tilbud 
i Konkurransen. 

 

 

4 Informasjon om avtaler vinnende Tilbyder 
har plikt til å inngå 

 Innledning 
For å skape like konkurransevilkår har Oppdragsgiver fremforhandlet tre avtaler. Disse avtalene er 
vinnende Tilbyder forpliktet til å inngå på de betingelser som er fremforhandlet.  Avtalene inngår i 
«Vedlegg E»: 

• «Vedlegg E-1» Avtale om leie av Kjøretøy med Norske tog AS.  
• «Vedlegg E-2» Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og 

billetteringsløsninger med Entur AS. 
• «Vedlegg E-3» Avtale om ressurser og Kjøretøy til gjennomføring av 

Lokomotivførerutdanningen med Jernbanedirektoratet ved Norsk fagskole for 
lokomotivførere 

Tilbyder har den fulle og hele risikoen knyttet til avtaler han selv fremforhandler og som er nødvendig 
for å gjennomføre Leveransen, med mindre annet er eksplisitt angitt i Trafikkavtalen.  
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 Avtale om leie av Kjøretøy 
Det er Jernbanedirektoratet som er det offentlige organet som skal bestille og koordinere 
persontogtrafikken på det norske jernbanenettet gjennom trafikkavtaler med togoperatører, 
herunder også avgjørelser om Kjøretøy, innkjøp av nye Kjøretøy, oppgraderinger av eksisterende 
Kjøretøy og innvilgelse av restverdigaranti. Norske tog AS vil, som et virkemiddelselskap i 
jernbanesektoren, jobbe på grunnlag av Oppdragsgivers og sektorens kjøretøystrategi.  

Avtale om leie av Kjøretøy («Vedlegg E-1») er en avtale utarbeidet av Norske tog og Oppdragsgiver om 
leie av Kjøretøy som skal brukes i utførelsen av persontogtrafikken som inngår i Trafikkpakken. 
Eventuelle endringer i materielldisponeringer vil, overfor Leverandøren, i hovedsak gis i form av en 
endringsordre til Trafikkavtalen. 

Persontogtrafikken som inngår i Trafikkavtalen, skal utføres med Kjøretøy leid av Norske tog. 
Oppdragsgiver gjør Tilbyder oppmerksom på at det pågår en anskaffelse av nye lokaltog til bruk i 
Trafikkpakken, se punkt 6.4.3 og 7.  

Oppdragsgiver har kommet til enighet med Norske tog om at følgende Kjøretøy skal stilles til 
disposisjon for vinnende Tilbyder til Trafikkstart: 

• Til Lokaltog Spikkestad/Asker - Lillestrøm er det avsatt 20 stk. type 72 til driften, pluss 3 
stk. type 72 i reserve.  

• Til Lokaltog Stabekk/Oslo S - Ski er det avsatt 24 stk. type 69 til driften, pluss 6 stk. type 69 
i reserve.  

• Til Regiontog Oslo S – Hakadal/Jaren og Regionekspresstog Oslo S - Gjøvik er det avsatt 9 
stk. type 75II til driften, pluss 1 stk. type 75II i reserve.  

• Til Regiontog Stabekk - Moss er det avsatt 11 stk. type 75 til driften, pluss 1 stk. type 75 i 
reserve. 

• Til Regiontog Oslo S – Mysen/Rakkestad er det avsatt 10 stk. type 75 til driften, pluss 1 stk. 
type 75 i reserve.  

• Til Regionekspresstog Oslo S - Halden er det avsatt 11 stk. type 74 og 4 stk. type 73B til 
driften, pluss 2 stk. type 73B i reserve.  

For ytterligere informasjon om Kjøretøyene henvises det til «Bilag 4» samt Norske togs oversikt. 

 

4.2.1 Realisering av tilbudsøkning ved ibruktagelse Sandbukta – Moss - Såstad 
Ved en ev. utøving av opsjon 1, jf. «Vedlegg A-3» punkt 3, vil vinnende Tilbyder tilbys ytterligere 5 stk. 
type 75 for å kunne realisere den definerte tilbudsøkningen. 

 

4.2.2 Behov for ytterligere kjøretøy ved ibruktagelse av andre infrastrukturprosjekter 
Behov for ytterligere Kjøretøy ved ibruktagelse av infrastrukturprosjektene som er omtalt under 
punkt 6.3 og realisering av tilbudsforbedringer i tråd med Oppdragsgivers målbilde for 2030, jf. 
punkt 6.2, vil avklares i forbindelse med endringsordre til Trafikkavtalen.   

 

 Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og billetteringsløsninger 
Entur er et konkurransenøytralt virkemiddelselskap eid av Samferdselsdepartementet. Selskapet 
utvikler og drifter salgs- og billetteringsløsninger for jernbanen og øvrig kollektivtransport. Entur skal 
ivareta de reisendes behov for å ha konkurransenøytrale nasjonale salgskanaler for kjøp av 
togbilletter på tvers av togoperatørene. 
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Avtale med Entur om formidling av billetter og leveranse av salgs- og billetteringsløsninger utgjør 
«Vedlegg E-2» til Trafikkavtalen.  

For ytterligere informasjon om salgs- og billetteringsløsninger henvises det til «Bilag 2-1», utarbeidet 
av Entur. Oppdragsgiver tar ikke ansvar for informasjonen i dette bilaget. 

 

 Avtale om ressurser og Kjøretøy til gjennomføring av Lokomotivførerutdanningen 
I Norge er en del av utdanning av lokomotivførere på det nasjonale jernbanenettet etablert som 
offentlig godkjent fagskoleutdanning (NOKUT godkjent fagskole). Dette inkluderer utdanning til 
førerbevis. Oppdragsgiver drifter fagskolen Norsk fagskole for lokomotivførere som er uavhengig av 
den enkelte togoperatør.  

Kostnadene til lokomotivførerutdanning ved fagskolen dekkes gjennom offentlig tilskudd over 
Oppdragsgivers budsjett. For å gjennomføre planlagt undervisning, er det behov for å leie inn 
godkjente instruktører, sensorer og kjørelærere samt ha tilgang til aktuelt Kjøretøy fra 
togoperatørene. 

Alle som får tildelt en trafikkavtale av Oppdragsgiver er forpliktet til å stille med instruktører, 
kjørelærere og sensorer og tilby praksisplasser for lokomotivføreraspiranter etter egen avtale med 
Oppdragsgiver, jf. «Avtale om ressurser og Kjøretøy til gjennomføring av Lokomotivførerutdanningen» 
som utgjør «Vedlegg E-3» til Trafikkavtalen.  

Særskilt om Kjøretøy knyttet til opplæring 
Det antall Kjøretøy som tilbys i Trafikkpakken, gjennom «Vedlegg E-1», er det antallet som vinnende 
Tilbyder har tilgang til. Dersom det er behov for erstatningskjøretøy i forbindelse med kravene i 
«Vedlegg E-3», må disse skaffes til veie fra Norske tog på de betingelser som følger av «Vedlegg E-1».  

 

 

5 Pris- og billettsamarbeid i Trafikkpakken 
 Innledning 

Oppdragsgiver vil samarbeide med fylkeskommunene og deres administrasjonsselskaper for 
kollektivtrafikk om koordinering av ruter, priser og billetter tilpasset utfordringene i de ulike 
regionene.  

I tillegg vil Forsvaret etablere avtaler med persontogoperatører for å gi de vernepliktige rabatterte 
billettpriser på tjeneste- og permisjonsreiser med tog. 

 

 Avtale om rabatterte reiser for vernepliktig militært personell 
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) leverer blant annet logistikktjenester og tilpassede 
logistikkløsninger til Forsvaret. 

Forsvaret ønsker å tilby gode velferdsordninger for vernepliktig militært personell. Som en del av 
dette tilbudet vil Forsvaret etablere avtaler som gir de vernepliktige rabatterte billettpriser på 
tjeneste- og permisjonsreiser med tog. Alle som er tildelt en trafikkavtale av Oppdragsgiver er 
forpliktet til å inngå avtale om rabatt for militært personell med FLO for strekninger og/eller reiser 
der det ikke er et helintegrert pris- og billettsamarbeid. Avtalen fremgår av «Bilag 2-4».   
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 Pris- og billettsamarbeid med BØR-selskapene 
Organiseringen av kollektivtransporten i Norge gir staten ansvaret for jernbane, mens 
fylkeskommunene har ansvaret for øvrig kollektivtrafikk med buss, båt, metro, trikk og bybane.   

Både Jernbanereformen og Regionreformen har som overordnet mål å forbedre tjenestene til 
innbyggerne. Ved å ta utgangspunkt i kundens behov skal det samlede kollektivtilbudet gjøres mer 
attraktivt for å styrke konkurransekraften til grønn mobilitet. For å sikre at jernbanen utgjør en 
integrert del av det lokale kollektivtilbudet, foreligger et utkast til intensjonsavtale om et helintegrert 
pris- og billettsamarbeid mellom Brakar AS, Østfold kollektivtrafikk og Ruter As (fellesbetegnelse 
BØR/BØR-selskapene) og Jernbanedirektoratet. Utkastet skal behandles politisk i Oslo og Viken 
våren 2021. Resultatet av den politiske behandlingen vil kommuniseres tilbyder på egnet måte.    

I dag eksisterer det et helintegrert pris- og billettsamarbeid i Ruters administrasjonsområde, hvor 
Ruters billetter og priser gjelder på tog. For togreiser til og fra Ruterområdet og områder uten et 
tilsvarende helintegrert pris- og billettsamarbeid, tilbys de togreisende et 7- og 30-dagers tilvalg på 
togprisen, prissatt av BØR, som gir overgang til det fylkeskommunale nettverket. 

 

5.3.1 Intensjonsavtale  
Det foreligger utkast til en intensjonsavtale mellom Oppdragsgiver og BØR, se «Bilag 2-6». 

Intensjonen er å utvide det helintegrerte pris- og billettsamarbeidet med fylkeskommunal prissetting 
av persontogtransporten som i dag gjelder i Ruterområdet, til å gjelde for hele Oslo og Viken. En slik 
utvidelse til Trafikkstart forutsetter at nødvendig offentlig finansiering er avklart og vedtatt i 2023. 

 

5.3.2 Driftsavtaler 
Med basis i rute-, pris- og billettsamarbeidsavtalen mellom Oppdragsgiver og BØR, jf. «Bilag 2-6», vil 
det enkelte administrasjonsselskap og togoperatør pålegges å inngå en driftsavtale som regulerer 
det operative samarbeidet. Utkastet til Driftsavtale i «Bilag 2-6», vedlegg 3c i dette, er å anse som 
minimumsvilkår og hindrer ikke at BØR-selskap og togoperatør avtaler et utvidet samarbeid eller 
regulerer andre forhold. 

 

5.3.3 Ny økonomimodell
Pris- og billettsamarbeidet vil blant annet inkludere en ny økonomimodell hvor de fylkeskommunale 
administrasjonsselskapene godtgjør togoperatør for persontogtransporten av reisende med gyldig 
BØR-billett/-reiserett med et avtalt kronebeløp (BØR-sats) per passasjerkilometer (BØR-PKM).  

Se for øvrig «Bilag 2-6». 

5.3.4 BØR-sats og BØR-PKM 
Oppdragsgiver vet i dag ikke med sikkerhet hvor stor andel av de reisende på en toglinje som reiser 
med gyldige fylkeskommunale billetter (Ruterbilletter). En måte å avdekke et slikt transportarbeid på 
er gjennom billettundersøkelser. Pga. Covid-19-pandemien er det besluttet at billettundersøkelsene 
utsettes til 2022 (tentativt) for å kartlegge BØR-PKM og dermed ha et valid grunnlag for å fastsette 
BØR-satsen. 

Fastsettelsen av BØR-sats vil håndteres som endringsordre til Trafikkavtalen.  
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5.3.5 Deling av data 
BØR-selskapene og Oppdragsgiver er opptatt av å oppnå en effektiv utnyttelse av kapasiteten i det 
samlede kollektivsystemet i avtaleområdet, og vil legge til rette for en åpen informasjonsutveksling 
og deling av data.  

I Driftsavtalen vil Togoperatør og BØR forplikte seg til å dele data relatert til henholdsvis persontog- 
og den fylkeskommunale kollektivtrafikkproduksjonen i avtaleområdet, og som er nødvendig for å 
kunne planlegge en rutemodell som støtter opp under et godt og helhetlig kollektivtilbud.  

For å sikre tilstrekkelig transparens og etterprøvbarhet med ny økonomimodell vil det være 
nødvendig med deling av data på det detaljeringsnivå og av den datakvalitet som er nødvendig for 
forsvarlig forvaltning og bruk av økonomimodell som skal benyttes i oppgjøret mellom togoperatør og 
BØR-selskapene. 

Dette inkluderer innsyn og åpenhet om blant annet: 

• Reiseaktivitetsdata/relasjonstall på alle togstasjonspar i Samarbeidsområdet 
• Billettundersøkelsesdata, punktmålingsdata eller tilsvarende som angir andelen PKM med 

gyldig BØR-billett i Samarbeidsområdet 
• Salgsstatistikk i Samarbeidsområdet 

 Se for øvrig «Bilag 2-6». 

 

5.3.6 Salg og distribusjon 
For reiser inn og ut av samarbeidsområdet gir BØR og Togoperatør hverandre mulighet for salg av 
hverandres billetter i kombinasjon med egne billetter, slik at de reisende kan kjøpe den kollektive 
helreisen i samme operasjon. 

 

5.3.7 Forutsetninger for tilbudet knyttet til rute-, pris- og billettsamarbeid 
Inntil BØR-sats og omfang av helintegrert pris- og billettsamarbeid er fastsatt i henhold til utkast til 
intensjonsavtalen, bes Tilbyder legge til grunn de forutsetninger som fremgår av «Bilag 1» punkt 
2.6.3 for sitt tilbud.  

 

5.3.8 Utredning av ny pris- og betalingsmodell i Oslo og Viken 
BØR-selskapene fikk høsten 2020 bestilling fra sine eiere om å utrede og anbefale en ny modell for 
pris og betaling av kollektiv- og mobilitetstilbudet i Oslo og Viken. Togreiser skal være inkludert i 
anbefalt modell, og Oppdragsgiver er invitert inn i utredningsarbeidet.  

Utredningen skal være ferdig i 2021, med potensiell innføring av ny modell i 2024. 

Dagens billettinntekter utgjør en vesentlig del av finansieringen av kollektivtrafikken i avtaleområdet, 
og det vil legges til grunn at dagens økonomiske rammer videreføres. Utredningen vil ha en bred 
innfallsvinkel, og eventuell ny innretning på brukerbetalingen vil ikke være kjent ved publisering av 
konkurransegrunnlaget.   

En ev. ny pris- og betalingsmodell skal i henhold til utredningsmandatet til BØR blant annet «sikre 
inntekter, være rettferdig og motivere til at reiseatferden utvikles i en mer bærekraftig retning». 
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 Målbilde for togtilbudet i Østlandsområdet 
Oppdragsgivers målbilde for det fremtidige togtilbudet i Østlandsområdet fremgår av «Tilbudsbok iht. 
NTP 2018-2029», se «Bilag 2-9». Tilbyder gjøres oppmerksom på at dokumentet er under revisjon, og 
det kan bli aktuelt å publisere en oppdatert versjon i løpet av tilbudsfasen.  

Ibruktagelse av infrastrukturprosjektene som er omtalt i punkt 6.3, 6.4, 7 og 8 muliggjør flere 
tilbudsforbedringer i tråd med Oppdragsgivers målbilde for 2030. 

Ibruktagelse av prosjekter/investeringer som er definert i punkt 6.3 skal ikke legges til grunn for 
tilbudet og håndteres som endringsordre til trafikkavtalen, se også Trafikkavtalens «Vedlegg F».  

Ibruktagelse av prosjekter/investeringer som er definert i punktene 6.4, 7 og 8 skal legges til grunn 
for tilbudet.  

 

 Mulige investeringer i infrastruktur og Kjøretøy som ikke skal legges til grunn for 
tilbudet 

Av Trafikkavtalens «Vedlegg F» fremgår en rekke større investeringer i infrastruktur som kan bli 
realisert i løpet av avtaleperioden, hvorpå ibruktagelse av ny(e) infrastruktur og/eller Kjøretøy vil 
danne grunnlag for endringsordre, dersom det medfører vesentlig endrede kostnader og eller 
inntekter for vinnende Tilbyder.  

Ibruktagelse av den spesifikt angitte infrastrukturen og/eller Kjøretøyene i dette punkt 6.3 og 
«Vedlegg F» skal ikke legges til grunn for tilbudet, og vil bli håndtert gjennom endringsordre (jf. 
«Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 13.2 i avtaleperioden, når det foreligger et tilstrekkelig 
kunnskaps- og beregningsgrunnlag for en ev. endringsordre. «Vedlegg F» gjelder for ibruktagelse av 
de eksplisitt angitte infrastrukturprosjektene. For andre endringer gjelder «Trafikkavtalens 
avtalebestemmelser» punkt 13.  

Ved behov for ytterligere informasjon om infrastrukturprosjektene enn det som gis i dette Bilaget kan 
Tilbyder rette en hevendelse til Infrastrukturforvalter gjennom kundeportalen.  

 

6.3.1 Ringeriksbanen 
Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. 
Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg 
som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og 
gi et felles bo- og arbeidsmarked.  

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsningen, som skal gi en effektiv og miljøvennlig transport og 
et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen. Den statlige reguleringsplanen ble 
vedtatt 27. mars 2020 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Ved realisering av tiltaket vil regiontogene Stabekk – Moss forlenges (Hønefoss – Stabekk – Moss).  

 

6.3.2 Ny togtunnel Oslo 
Infrastrukturforvalter har startet arbeidet med å planlegge en ny togtunnel under Oslo for å legge til 
rette for en økning av kapasiteten gjennom Oslo.  
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6.3.3 Dobbeltspor/ny/forbedret infrastruktur Haug – Seut 
Som en del av InterCity-satsingen er det planlagt nytt dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut like 
utenfor Fredrikstad. Når strekningen Haug-Seut står ferdig, kan frekvens mellom Oslo og Fredrikstad 
økes og reisetiden forkortes.  

Infrastrukturforvalter har anbefalt en ny korridor for dobbeltsporet og planen har vært på høring fra 
26. september til 13. november 2020. Parallelt med høringen arbeider Infrastrukturforvalter med å 
se på hvilken utbyggingsrekkefølge som er mest hensiktsmessig for å få to tog i timen til Sarpsborg i 
(foreløpig) 2029. 

 

6.3.4 Dobbeltspor/ny/forbedret infrastruktur Fredrikstad - Sarpsborg 
Nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg skal gi flere tog, kortere reisetid og bedre 
punktlighet på Østfoldbanen. 

Satsingen skal også bidra til utvikling av klimavennlige og mer attraktive byer. Med stasjoner sentralt 
i byene legger man til rette for større aktivitet i sentrumsgatene og at flere kan gå, sykle eller benytte 
kollektivtransport til stasjonen. 

Planen for Seut-Grønli-Rolvsøy og Borg bryggerier-Sarpsborg stasjon-Klavestad har vært på høring i 
2019/2020. Planen for Rolvsøy-Borg bryggerier var på høring fra 10.8-16.10 2020. Bystyret i 
Fredrikstad vedtok kommunedelplanen for Seut til Rolvsøy med ny stasjon på Grønli i bystyremøtet 
torsdag 5. november 2020. 

Samtidig arbeider Infrastrukturforvalter med å se på hvilken utbyggingsrekkefølge som er mest 
hensiktsmessig for å få to tog i timen til Sarpsborg i (foreløpig) 2029. 

 

6.3.5 Dobbeltspor/ny/forbedret infrastruktur Sarpsborg - Halden 
I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det bygges dobbeltspor frem til Halden til 2034. 
Tiltaket skal gi en reisetid til og fra Oslo på om lag 1 time og 10 minutter og gir mulighet for økt 
frekvens.  

 

6.3.6 Brynsbakkenpakken, hensetting Ski og avgreining Østre linje 
Følgende prosjekter inngår i Brynsbakkenpakken: 

• Seks spor til plattform Sandvika stasjon.  
• Sikkerhetssone og sporveksel Lillestrøm 
• Asker vendespor 
• Ventespor for godstog Grorud stasjon 
• Retningsdrift Brynsbakken 

Ferdigstillelse av tiltakene i Brynsbakkenpakken kombinert med planskilt avgreining Østre linje kan 
danne grunnlag for omlegging fra 15-minuttersintervall til 10-minuttersintervall for relasjonene Ski-
Oslo S, Lillestrøm-Oslo S og Asker - Oslo S. 

Ibruktagelse av planskilt avgreining kan også danne grunnlag for avgang hvert tiende minutt over 
Follobanen i grunnrute, som følge av en ny regionekspressavgang Oslo S – Moss, samt en ekstra 
avgang til/fra Halden pr time i rush (kun rushretning) med redusert stoppmønster. 

For å legge til rette for økt kapasitet og flere avganger på Østfoldbanen planlegges det for et nytt 
hensettingsanlegg syd for Ski, ytterligere informasjon er gitt på Infrastrukturforvalters kundeportal.  
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6.3.7 Anskaffelse av ytterligere Kjøretøy til trafikkpakken 
Norske tog, Infrastrukturforvalter og Oppdragsgiver arbeider med søknad om ny restverdigaranti for 
å kunne utløse opsjon på kjøp av ytterligere Lokaltog enn de 30 som er omtalt under punkt 6.4.3 og 
7.  

Det planlegges med innfasing av ytterligere nye Lokaltog i direkte forlengelse av den første 
bekreftede leveransen for å kunne realisere tilbudsforbedringene i Oppdragsgivers målbilde for 
togtilbudet. Anskaffelsen av flere lokaltog utover de første tretti (30) avhenger av at det innvilges en 
restverdigaranti fra Stortinget. En ev. implementering av ytterligere Kjøretøy, samt endret behov for 
tilgang til verkstedanlegg og/eller hensetting som følge ytterligere Kjøretøy, vil bli håndtert som 
endringsordre til Trafikkavtalen, jf. «Vedlegg F».  

 

6.3.8 Fremtidig utvikling av Filipstad 
Som angitt i punkt 3.2 tilbys blant annet kapasitet på verksted Filipstad som en opsjon av Bane NOR 
Eiendom. Oppdragsgiver er kjent med at Oslo Havn, Oslo Kommune, Vegvesenet og Bane NOR har 
signert en felles enighet om utvikling av Filipstad, og planene er offentliggjort på Oslo Kommune sine 
nettsider: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fjordbyen/filipstad/#gref.  

 

 Større investeringer i infrastruktur og Kjøretøy som skal legges til grunn for tilbudet 

6.4.1 Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad  
Det pågår arbeid med nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad som vil muliggjøre en økning fra 
30- til 15-minutters intervall i rushtid for regiontog Stabekk – Oslo S – Moss. Denne 
tilbudsforbedringen er grunnlaget for opsjon 1, jf. «Tilbudsforespørsel for konkurransen om 
Trafikkpakke 4» punkt 1.2. 

For ytterligere informasjon om prosjektet henvises det til Infrastrukturforvalters kundeportal.  

 

6.4.2 Follobanen 
Ibruktagelse av Follobanen er lagt til grunn for minstekravene i Trafikkavtalen, og skal følgelig legges 
til grunn for tilbudet.  

 

6.4.3 Implementering av nye lokaltog og ERTMS 
Jernbanen i Norge er et politisk satsningsområde og en sentral del av det grønne skiftet. 
Produksjonsmidler som infrastruktur og Kjøretøy skal fornyes og videreutvikles for å kunne realisere 
et enda mer attraktivt togtilbud i årene som kommer. For vinnende Tilbyder vil dette spesielt gi seg 
utslag i implementeringen av det nye signalsystemet ERTMS og nye lokaltog, type 77.  

Implementeringen av nytt signalsystem og nye lokaltog vil måtte håndteres av vinnende Tilbyder i 
parallell med pågående normal produksjon av togtilbudet. Vinnende Tilbyder må organisere seg og 
planlegge for en best mulig implementering, i samspill med Infrastrukturforvalter og Norske tog.  

Ytterligere informasjon om nye Lokaltog samt ERTMS er gitt i henholdsvis punkt 7 og 8, samt i «Bilag 
1» punkt 3.6.2.  
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 Endring i metode og skjema for kundetilfredshetsundersøkelser 
Oppdragsgiver jobber med å utvikle en ny og enklere undersøkelse for å måle kundetilfredsheten 
blant togreisende i Norge. Den nye undersøkelsen skal etter planen tas i bruk fra 2021, og vil være 
godt etablert før trafikkstart for Trafikkpakken. 

Den nye KTI-undersøkelsen skal gjennomføres i regi av Oppdragsgiver med bistand fra en 
underleverandør som det inngås avtale med.  KTI-undersøkelsen har tidligere blitt gjennomført av 
togoperatørene. 

På grunn av den nye undersøkelsen og endringene i metoden vil ikke minimumskravene/-nivå for 
kundetilfredsheten for Trafikkpakken foreligge ved publisering av Konkurransegrunnlaget, og 
Oppdragiver vil sette KTI-mål for toglinjene i «Vedleggene A-1, A-2 og A-3», basert på resultater fra 
Oppdragsgivers målinger av kundetilfredshet i perioden 1. kvartal 2022 – 2. kvartal 2023.  

Så snart det nye spørreskjemaet foreligger, gjøres det tilgjengelig for Tilbyderne som en oppdatering 
av «Bilag 2-7».  

 

 Persontogtrafikk på strekningen Halden – Göteborg 
Det er i dag fri etableringsrett for internasjonal persontogtrafikk, og gjennomføring av kommersiell 
persontogtrafikk over landegrensene krever ingen avtaler med offentlige kjøpsmyndigheter. 

Dersom vinnende Tilbyder, på eget initiativ, ønsker å forlenge avganger til/fra Göteborg vil ikke dette 
være en del av Trafikkavtalen. Vinnende Tilbyder må selv kontakte Norske tog ved behov for flere 
Kjøretøy og/eller bruk av Kjøretøy som benyttes i Trafikkpakken til slik trafikk. 

Oppdragsgiver og svenske kjøpsmyndigheter vil imidlertid overvåke situasjonen nøye, og det kan bli 
aktuelt å inkludere persontogtrafikk mellom Halden og Göteborg i Trafikkavtalen gjennom bruk av 
endringsordre, dersom markedet selv ikke dekker kundens transportbehov. Ved en ev. 
endringsordre kan det bli aktuelt å åpne for at Leverandøren benytter underleverandør til selve 
togfremføringen mellom Halden og Göteborg.  

 

7 Implementering av nye lokaltog, type 77 
 Innledning 

Stortinget har innvilget en restverdigaranti for at Jernbanedirektoratet og Norske tog skal kunne 
anskaffe 30 nye lokaltog, type77, til Trafikkpakken. Type 77 skal dekke både erstatning av Type 69 
og forventet vekst for Lokaltog Spikkestad/Asker - Lillestrøm og Stabekk/ Oslo S - Ski i 
avtaleperioden.  

Anskaffelsen pågår i regi av Norske tog, og tilbudene ble innlevert tidlig november 2020. 
Togprodusent vil bli valgt og kontrahert i løpet av 2021.  

 

 Testfase 
De første lokaltogene ankommer for testing medio/ ultimo 2024 (foreløpig tidsplan). Testen av de 
fire (4) første togene vil anslagsvis pågå i ca. 8 –12 måneder.  

Hvert enkelt togsett skal være gjenstand for en individuell test før Preliminary Take Over (PTO) av 
togsettet kan signeres. En slik testperiode omfatter ca. 10´000 km kjøring utenfor ordinær drift for 
kjøretøy nummer 01, og 3´000 km for de resterende Kjøretøyene.  
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Det er Norske tog som har ansvaret for at alle tester blir gjennomført. Norske tog har ikke 
fremføringstillatelse og vil derfor kontrahere en leverandør av denne tjenesten. Det er Norske tog sitt 
ansvar å ta initiativ til å inngå en slik avtale, og en eventuell leveranse av en slik fremføringstjeneste 
for Norske tog er ikke en del av Konkurransen.  

 

 Opplæring og mottak 
Etter at PTO er gjennomført for et gitt individ kan det individet settes i ordinær drift. Med 
utgangspunkt i en testperiode som starter medio/ ultimo 2024 (foreløpig tidsplan), jf. punkt 7.2, er 
det naturlig å legge til grunn at de første togene settes i drift fra og med medio 2025. Det skal 
planlegges med at det vil bli levert tre (3) togsett per måned. Dette tilsvarer ca. ca. 12 stk. type 77 i 
R25 og resterende 18 stk. i løpet av første halvdel av R26 etter gjeldende tidsplan. 

Det er vinnende Tilbyder sitt ansvar å sikre og dokumentere at alt nødvendig personell har 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne fremføre de nye Lokaltogene. Dette inkluderer også 
vedlikeholdskompetanse.  

 

 Utfasing av Type 69 
Det er vil være vinnende Tilbyder sitt ansvar å levere tilbake Type 69 til Norske tog etter nærmere 
avtale med Norske tog. 

 

 

8 Implementering av ERTMS 
 Innledning 

Infrastrukturforvalter fornyer signalanleggene på jernbanen i Norge, og dagens signalanlegg 
erstattes med ERTMS. 

Tilbyder skal inkludere ibruktagelse av ERTMS som en forutsetning for sitt tilbud, jf. «Bilag 1» punkt 
3.6.2. Oppdragsgiver forutsetter at Tilbyder innhenter ytterligere informasjon om implementeringen 
og implikasjoner av denne hos Infrastrukturforvalter og Kjøreytøyeier enn det som gis i dette punkt 
8.  

 

 Ibruktagelse av ERTMS i Trafikkpakken 
Ibruktagelse av ERTMS på de ulike linjene som inngår i Trafikkpakken er foreløpig planlagt til:   

• Gjøvikbanen (Roa – Gjøvik), oktober 2022 
• Gjøvikbanen (Roa – Grefsen), 2028 
• Østfoldbanen (Oslo – Ski), august 2025 
• Østfoldbanen (Haug – Sarpsborg), 2029 
• Follobanen, 2030 
• Østfoldbanen (Ski – Haug), 2030 
• Østfoldbanen (Østre linje), 2034 
• Østfoldbanen (Sarpsborg - Kornsjø), 2034 
• Oslo S (Oslo S – Asker, inkl. Spikkestadbanen), desember 2026 
• Hovedbanen (Oslo S – Eidsvoll) 2030 
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Innføringen av ERTMS er et omfattende program og ansvaret for programmet ligger hos 
Infrastrukturforvalter. Det vil alltid knyttes usikkerhet til tidsplanen i et slikt program og det vises til 
Infrastrukturforvalters offisielle signalplan som kan være gjenstand for revisjoner som Tilbyder må 
forholde seg til, tidsangivelsene i dette punkt 8.2 og påfølgende punk 8.3 er derfor kun ment som 
veiledende informasjon. For ytterligere informasjon henvises det til Infrastrukturforvalters 
kundeportal.  

 

 Ombygging av kjøretøy 
Før ibruktagelse av ERTMS på den enkelte linje, må alle Kjøretøy som skal trafikkere linjen være 
utrustet med nødvendig ERTMS-teknologi. Utover de nye lokaltogene, som leveres med nødvendig 
ERTMS-teknologi, må alle eksisterende Kjøretøy bygges om, bortsett fra Type 69. Det er Norske tog 
som har ansvaret for å sikre at ombyggingen er gjennomført før ibruktagelse av ERTMS. Det er 
Alstom som står for selve ombyggingen som leverandør til Norske tog.  

For vinnende Tilbyder innebærer dette at Kjøretøy vil turneres ut av drift for ombygging. 
Ombyggingstiden vil variere fra type til type. Første individ i typeserien (First of Class, FoC) vil være 
ute av drift i ca. 11 måneder, som inkluderer ca. 5 måneder typegodkjenning. Deretter vil 
ombyggingstiden være bratt regressiv, og de fleste individene i en serie vil være ute av drift for 
ombygging i ca. 11 – 18 dager.  

 

8.3.1 Opplæring 
Det er vinnende Tilbyder sitt ansvar å sikre og dokumentere at alt nødvendig personell har 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne fremføre tog etter implementering av ERTMS. Dette inkluderer 
også vedlikeholdskompetanse. Opplæringen på ERTMS kan kjøpes av Alstom (leverandør av 
kjøretøyutrustning), andre aktører som leverer opplæring som fører til godkjent sertifisering, eller 
Leverandøren kan tilegne seg denne kompetansen på egenhånd. Se Infrastrukturforvalter sin 
informasjon om opplæring.   

Ibruktagelse av ERTMS mellom Gjøvik - Roa skal etter planen skje i oktober 2022. Dette innebærer 
at personell og Kjøretøy vil være henholdsvis opplært og ombygget av dagens togoperatør på 
strekningen, forutsatt at ibruktagelse skjer etter plan.  

8.3.2 ERTMS Oslo S – Ski (Østfoldbanen) 
Oslo – Ski går etter planen til Bane NOR til ERTMS i august 2025. Slik ombyggingsplanene ligger nå 
vil Type 72 være bygget om til årsskiftet 2023/ 2024. Tilbyder bør planlegge med at ombyggingen av 
Type 74, Type 75 og Type 73B vil foregå i perioden mellom trafikkstart for Trafikkpakke 4 og at Oslo 
– Ski går til ERTMS. Detaljert informasjon om ombyggingsplan må innhentes fra Norske tog.  

 

8.3.3 Type 69 og ERTMS 
Type 69 skal ikke bygges om til å kunne håndtere ERTMS. Type 69 benyttes på Østfoldbanen 
(Stabekk - Oslo S - Ski) i dag.  

Vinnende Tilbyder vil ikke ha mottatt et tilstrekkelig antall type 77 for utskiftning av type 69 dersom  
ibruktagelse av ERTMS på Oslo - Ski skjer i henhold til nasjonal signalplan i august 2025. Ved en slik 
fremdrift kan det bli nødvendig å foreta et kryssbytte av Kjøretøy mellom Lokaltog Stabekk – Oslo S 
– Ski og Spikkestad/Asker - Oslo S – Lillestrøm. Det vil si at type 72 (planlagt ombygget til ERTMS i 
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2023) må overføres fra Spikkestad/Asker - Oslo S – Lillestrøm til Stabekk – Oslo S – Ski og motsatt 
for type 69. Etter hvert som type 77 innføres i drift på Stabekk – Oslo S – Ski, kan type 72 flyttes 
tilbake til Spikkestad/Asker - Oslo S – Lillestrøm. Oppdragsgiver henviser imidlertid til 
Infrastrukturforvalters offisielle signalplan som kan være gjenstand for revisjoner som Tilbyder må 
forholde seg til. For ytterligere informasjon henvises det til Infrastrukturforvalters kundeportal.  

Det vil bli stilt til rådighet totalt 24 stk. type 72 fra og med R25, jf. punkt 4.2. Dette antallet er 
tilstrekkelig for å kunne produsere det planlagte tilbudet, men antallet inkluderer ikke en 
kjøretøyreserve. For å sikre et best mulig tilbud bør vinnende Tilbyder vurdere tidspunktet for 
innsetting av Type 72 på L2, slik at perioden uten en kjøretøyreserve blir så kort som mulig.  

Enkelte av plattformene som betjenes av L-tog Stabekk - Oslo S – Ski har ikke lange nok plattformer 
til å betjene doble togsett med type 72. I perioden frem til levering av Type 77 kan det derfor bli 
aktuelt for vinnende Tilbyder å finne en akseptabel operativ løsning, dersom type 72 skal trafikkere 
strekningen med doble togsett 

 

 

9 Fordeling av inntekter mellom flere 
togoperatører 

Det er utviklet modeller som skal danne grunnlag for fordeling av inntekter mellom togoperatører 
som betjener de samme delstrekningene i Østlandsområdet.  

Statistisk modell er utviklet for å regne ut og estimere det totale passasjertallet for strekningene i 
Trafikkavtalen. Modellen baserer seg på trafikktellinger mottatt fra togoperatør gjennom APC-utstyr 
på tog. Resultatet fra den statistiske modellen brukes som grunnlag for fordeling av inntekter fra 
salg av billetter for persontransport i det sentrale Østlandsområdet (inntektsfordelingsmodell). Det er 
Entur som drifter Inntektsfordelingsmodellen. For en nærmere beskrivelse av modellene vises det til 
«Bilag 2-10» og «Bilag 2-11».  

Oppdragsgiver har inngått avtale med Fluxloop AS for drift av statistisk modell, og som vil være 
mottager av telledata fra togene. Se for øvrig «Bilag 2-12» for avtale om support på statistisk modell.    

Spørsmål vedr. APC-utstyr og eksisterende kommunikasjonsløsninger kan rettes til Norske tog, se 
«Tilbudsforespørsel for konkurransen om Trafikkpakke 4» punkt 3.7.2.  

Øvrige spørsmål knyttet til statistisk modell eller inntektsfordelingsmodell rettes til Oppdragsgiver, se 
«Tilbudsforespørsel for konkurransen om Trafikkpakke 4» punkt 3.6.2. 
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Dette dokumentet er ment å gi tilbyder informasjon om Entur, Enturs leveranser, systemer og tilstedeværelse 
utover det som er regulert i Avtale om leveranse av salgs- og billetteringsløsninger (vedlegg E-2). Innholdet i 
dette dokumentet er ikke å anse som den del av avtalen. Videre beskriver dokumentet mulighetene for 
samhandling mellom tilbyder og Entur i tilbudsfasen.  
 

Entur eies 100 % av Samferdselsdepartementet (SD) og er etablert med utgangspunktet i tidligere salgs- og 
billetteringsfunksjoner for den norske jernbanen (tidligere eid av NSB), prosjektet nasjonal reiseplanlegger 
(NRP), selskapet Norsk Reiseinformasjon AS (NRI) og selskapet Interoperabilitetstjenester AS (IO).  
 
Entur er opprettet for å:   

- Drive infrastrukturen for informasjonsutveksling, transaksjoner, samhandling og innovasjon i 
kollektivsektoren.   

- Utføre oppgaver knyttet til å hente inn og gjøre tilgjengelig rutedata, nasjonal reiseplanlegger og 
elektronisk billettering for all kollektivtransport.  

- Gi de reisende en enkel mulighet for kjøp av kollektivbilletter uten å sette seg inn i hvem som 
trafikkerer de ulike strekningene, og også kjøpe en reise som går på tvers av transportselskaper. 

 
Enturs formål er å tilby tjenester på konkurransenøytrale vilkår for reiseplanlegging og billettering for 
kollektivtransportsektoren i Norge, og nært relaterte tjenester, herunder yte personlig service for alle togreisende.   
 
Hensikten er å sikre at:   
  

- TOGOPERATØRER og andre tilbydere av kollektivreiser stimuleres til samhandling og bruk av felles 
løsninger som gir samfunnet bedre utnyttelse av ressursene.  

- De reisende kan søke all informasjon om sin reise hos en konkurransenøytral aktør.  
- De reisende får kjøpt en rett til å reise på en ønsket strekning og betaler korrekt pris for dette.   
- Reisetilbydere får riktig oppgjør for reisen. 
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Entur har en applikasjonsportefølje bestående av egenutviklede løsninger og anskaffede produkter. Det pågår 
omfattende modernisering av porteføljen for å sikre endringsdyktighet, innovasjonsevne samt stabil og 
kostnadseffektiv drift. Mange elementer av dagens portefølje vil derfor bli vesentlig endret innen 
TOGOPERATØRS driftsstart. Endringene vil ikke påvirke avtalen mellom TOGPOERATØR og Entur.  

Den moderniserte porteføljen består av et sett moduler. I det følgende avsnittet er de relevante modulene kort 
beskrevet.  

Under teknologi for hver modul er forventet status ved TOGOPERATØRS driftsstart beskrevet. Entur 
forbeholder seg retten til å endre teknologi fortløpende for å optimalisere funksjonalitet og kvalitet på tjenestene, 
eventuelle endringer som påvirker grensesnitt og funksjonalitet for eksterne parter vil varsles i henhold til 
avtalens bilag 3. 
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Modulen håndterer nettverksdata og rutedata. Den mottar og validerer nettverksdata og rutedata fra 
dataleverandører. Modulen håndterer sanntidsinformasjon om reiser og tilpasser reiseinformasjonen etter dette. I 
tillegg mottar den data om innstillinger og alternativ transport. 

Informasjon publiseres som åpne data, som strømmer av sanntidsinformasjon eller via API. 

Funksjoner: 

• Rutedatabase 
• Nettverks- og holdeplassdatabase 
• Sanntid og trafikkinformasjon 
• Abonnement og varsling 

 
Teknologi: 
Entur har for tiden flere løsninger som dekker modulens funksjoner, Hafas og TPSI fra Hacon og OTP, Chouette 
og holdeplassregister fra prosjekt for Nasjonal reiseplanlegger. Nettverks- og ruteinformasjon mottas, lagres og 
tilgjengeliggjøres på TransModel-format i tråd med norsk profil av NeTEx part 1 og 2. Import og eksport av data 
på andre formater gjøres ev. via en egen modul for dataintegrasjon (se nedenfor).  
 
Sanntidsinformasjon følger Siri standard og inkluderer støtte for Siri PT, ET, SX og VM informasjon der hvor 
dette er tilgjengelig fra operatør. 

Varelageret holder rede på beholdning og forbruk for produkter som er aktuelle å begrense i antall. Eksempler på 
slike produkter er seter, reiseprodukter, artikler, ombordprodukter, rullestoler og sykler. Modulen holder rede på 
forbruk av varer ut fra salg og refusjoner.  

Modulen leverer verktøy for innlasting og endringer i varelageret. Den holder videre rede på planlagt benyttet 
materiell og setekart. Modulen støtter endringer i materiell og kapasitet. 

Funksjoner: 

• Varelager 
• Materiell-database 
• Setekart 
• Plassreservasjon 
• Antallskontroller 

 

Teknologi: 
Entur har for tiden felles løsning for varelager og plassreservasjon sammen med DSB (Danske Statsbaner), og et 
egenutviklet system for vedlikehold og presentasjon av setekart. I tillegg omfatter denne modulen funksjonalitet 
for Yield Management av antallsbegrensede produkter og kvotebaserte rabattordninger etc. Sistnevnte kjører enn 
så lenge på egenutviklet kode. 

  



 

6 
 

Produktmodulen holder rede på produkter og egenskaper som håndteres av løsningen. Egenskaper for 
produktene inkluderer priser, prismodeller og andre salgsbetingelser.  

Modulen holder rede på geografisk og tidsmessig gyldighet for produktene. 

Nødvendige produktegenskaper for elektronisk validering og billettering for løsningens distribusjonskanaler 
vedlikeholdes også i modulen. 

Funksjoner: 

• Produktdatabase 
• Prisberegning 
• Import og eksport 

 
Teknologi: 
Modulen er egenutviklet og basert på en norsk tilpasset profil av NeTEx part 3 som standard format for 
modellering av produkt og prisstrukturer i kollektivtransport. På samme måte som for modul 1 forutsettes 
datautveksling på NeTEx-format med bruk av TransModell begreper eller eventuell integrasjon via egen 
integrasjonsmodul (se nedenfor). 

Modulen holder rede på identifiserbare kunder på vegne av Entur og operatørene. En kunde i denne 
sammenhengen er de som i) kjøper kollektivreiser, ii) som gjennomfører reiser eller iii) har registrert en profil.  

Kundemodulen begrenser innsyn i opplysninger basert på eierskap og personvern. 

Modulen holder kundens kontaktinformasjon og tilbyr mulighet for å lagre preferanser for tilbud, salg og 
billettering. Videre håndterer modulen lojalitetsprogram. 

Kundemodulen tilbyr også nødvendig funksjonalitet for å drive god kundeservice, inkludert oppfølging av saker 
innmeldt fra kunder. 

Funksjoner: 

• Profildatabase 
• Kunde- og saksoppfølging 
• Innsynsbegrensninger 

 
Teknologi:  
Entur har for tiden en egenutviklet profildatabase som håndterer grunndata for kunder samt kundenes pålogging 
til selvbetjente kanaler. For kunde- og saksoppfølging benyttes Telia og Centuri. Datasett fra profilbasen vil 
tilgjengeliggjøres for agenter og operatører i tråd med avtaler om datautveksling, behovsprøvet mot utførelse av 
TOGOPERATØRs oppdrag eller agentenes ansvar overfor de reisende og myndigheter. 
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Avtaler og kanalstyring holder rede på hva slags forhold øvrige aktører har til Enturs tjenester. Her lagres 
informasjon om aktørene, inkludert klassifiseringer som transportør, myndighet, agent eller annet.  

I modulen reguleres hvilke tjenester som ytes til aktørene og aktørenes kunder. Dette inkluderer styring av 
hvorvidt produkter tilgjengeliggjøres i kanalene. 

Funksjoner: 

• Avtaledatabase 
• Organisasjonsregister 
• Ansvarssteder 
• Salgsstedregister 

 
 

Ordre-modulen holder rede på alle bestillinger og kjøp av jernbanereiser som gjøres gjennom Entur sine 
løsninger, OPERATØRENS egne kanaler eller andre agenter. 

Det holdes rede på innholdet av hva som er kjøpt, kobling til identifiserbare kunder, samt ordrens status i forhold 
til bestilling, betaling og refusjoner. 

Ordre-modulen tilbyr uttrekk av ordre optimalisert for kundeservice, kjøpshistorikk, samt beleggslister for bruk 
ombord. 

Funksjoner: 

• Ordre-database 
• Refusjons-database 
• Kjøpshistorikk 
• Beleggslister 

 

Denne modulen holder rede på billetters livssyklus i en billett-database.  

Modulen leverer distribusjonsmekanismer for billetter. Disse mekanismene understøtter flere billettmedier og 
tilrettelegger for validering, inntektssikring og kontroll. Billetter-modulen realiserer også supplerende 
mekanismer for interoperabilitet mellom elektroniske kort og billetter. 

Funksjoner: 

• Billettdatabase 
• Billettdistribusjon 
• Blankettkontroll 
• Mekanismer for validering og kontroll 
• Billettmedier 
• Nøkkel- og transaksjonsutveksling 
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Betalings-modulen tilbyr tjenester som kan benyttes for å betale ordre som er lagret i Enturs systemer. Her tilbys 
betaling mot kredittkortselskaper og andre relevante tilbydere av betalingsløsninger. Videre kan modulen tilby 
betalingsmåter som gavekort og faktura. Det tilbys også tjenester for kansellering av betalinger, eller 
tilbakeføring av del-beløp (oppad begrenset til ordrens totalsum).  

Modulen har en database over betalinger og tilbakeføringer for feilsøking og oppfølging.  

Funksjoner: 

• Databaser for betalingsmåter og transaksjoner 
• Online betaling 
• Faktura 
• Gavekort 

 
Teknologi: 
Betalingstjenester er en del av Enturs leveranse til TOGOPERATØR. Alle korttransaksjoner håndteres gjennom 
Enturs underleverandører. Entur har således ikke egen PCI-DSS sertifisering for håndtering av 
kredittkortinformasjon. Betalingsmodulen er langt på veg en samling integrasjoner mot eksterne systemer og 
aktører, men inneholder i tillegg en database over gjennomførte betalingstransaksjoner med relasjon til kunde og 
ordre.  

Oppgjørsmodulen behandler økonomiske transaksjoner og avregning. 

Oppgjørsmodulen inntektsfører transaksjoner basert på produktinformasjon og avtaleforhold. Det inkluderer 
fordeling av inntekter ved takstsamarbeid og for gjennomgående reiser. Modulen produserer grunnlag for 
utbetaling og fakturering mot operatører og agenter, med tilhørende rapporter.  

Oppgjørsmodulen håndterer regnskapsperiode slik at tidligere rapporter og resultater kan reproduseres. For sent 
ankomne data vil rapporteres på etterfølgende perioder.  

Funksjoner: 

• Kontering 
• Rapportering 
• Utbetalinger 
• Faktura til operatører og agenter 
• Avslutning av regnskapsperiode 

Funksjonsområdet henter og setter sammen tilbud om kollektivreiser til publikum. Tilbudene inkluderer relevant 
produktinformasjon og betingelser. Her tilbys funksjonalitet for reiseplanlegging, alene eller i kombinasjon med 
uthente av priser og produkter for reisende.  

Tilbuds-modulen tilbyr funksjonalitet for å optimalisere sammensetningen av reiseprodukter for et reisefølge. 
Tilbudene tilpasses basert på preferanser og rettigheter lagret i kundemodulen eller basert på annen input. 
Tilbudet tar hensyn til kapasitet på produkter og transportmidler. 
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Funksjoner: 

• Reiseplanlegging med produkt- og tilgjengelighetsinformasjon 
• Optimalisering av søkeresultat i forhold til pris, reisetid, gangtider etc 
• Personalisering og filtrering 
• Lojalitetsprogram og rabattrettigheter 

 
Teknologi: 
Rutesøk og reiseplanlegging gjøres med en kombinasjon av Hafas fra Hacon og OTP (Open Trip Planner). 
Resultatene berikes og filtreres med bruk av informasjon fra øvrige underliggende datasett inkludert produkter, 
ledige plasser/billetter, personlige profildata og lignende. 

Funksjonslaget for salg har ansvar for gjennomføring av salgsprosessen. Modulen sikrer at billetter blir betalt før 
de kan utstedes, og at betalte billetter klargjøres for bruk. Salgsfunksjonen tar særskilt ansvar for konsistens og 
datakvalitet på transaksjonsdata. 

Salgsfunksjonene tilbyr også refusjon som reversering av salgene. Dette kan inkludere inndragning av utstedte 
billetter. Salgsfunksjonene gjør det mulig å delbetale ordre samt å endre på eksisterende ordre.  

Funksjoner: 

• Billettkjøp 
• Refusjon 
• Endringer 
• Inntektssikring og sporbarhet 
• Produsere transaksjoner til avregning 

Servicefunksjonene er tjenester som ikke innebærer økonomiske transaksjoner. Her sammenstilles nødvendig 
informasjon for å yte god service til brukere av betjente eller selvbetjente kanaler. Aktuelt område for Service 
kan være relatert til feil og hendelser, utfordringer med produkter og tjenester, eller til bruk av billetter og 
distribusjonsmekanismer. 

Funksjoner: 

• Salgshistorikk 
• Reisekort historikk og rekonstruksjon 
• Informasjon om avvik og driftsstatus 
• Gjenreservering og andre tiltak relatert til avvik 
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Modulen for dataintegrasjon håndterer fremmede filformater, meldingsformater, begrepsmodeller og kodeverk 
på vegne av Enturs systemer. Modulen mapper filer og meldinger fra andre formater til Enturs formater. 
Modulen mapper også innhold fra eksterne koder og identifikatorer til Enturs koder og identifikatorer. 

Modulen tilbyr også tjenester og integrasjoner utover Enturs standardformater.  

Funksjoner:Hovedavtale - Entur versjon 24.02 kl. 18.24 

• Konvertere og berike filer og meldinger 

Teknologi: 
Modulen transformerer datasett mellom Enturs primære formater og andre bransjestandard formater som GTFS, 
MERITS, PRIFIS. Datasett som importeres eller eksporteres på Enturs standardformater (TransModel-basert) 
benytter kun Dataintegrasjonsmodulen når det er behov for konvertering av datainnhold i tillegg til 
eksport/import.   

Modulen håndterer livssyklus for identiteter som har behov for tilgang til deler av Enturs systemportefølje. 
Arbeidsflyt for identitetsforvaltningen omfatter både teknologikomponenter og personer. 

Modulen bekrefter identiteten til brukere eller teknologikomponenter ved bruk av relevante 
autentiseringsmekanismer. Flerfaktorautentisering er implementert etter behov. 

Modulen styrer tilgang til systemer og teknologikomponenter gjennom rollebaserte rettighetsgrupper. 

Funksjoner: 

• Identitetsregister 
• Autentiseringsmekanismer 
• Rolledefinisjoner 
• Tilgangsregler 
• Tilgangslogg 

Operatører, agenter og andre samarbeidspartnere benytter Enturs løsninger til å vise informasjon, selge og 
refundere billetter samt distribuere billetter. Kanalene kan realiseres ved hjelp av Enturs sofware development 
kit, eller realiseres mot Enturs APIer.  

Funksjoner: 

• Sofware development kit  
• API portal 

 

Teknologi: 
Enturs APIer vil primært være REST-baserte, supplert med GraphQL-funksjonalitet. APIene er dokumentert 
med swagger og tilgjengeliggjøres åpent for registrerte brukere og organisasjoner basert på en kombinasjon av 
API-nøkler og sertifikater. Utviklere som skal benytte Enturs APIer må søke om tilgang til Enturs Utviklerportal 
eller tilhøre en organisasjon som har avtale om selvbetjent administrasjon av slike tilganger. 



 

11 
 

Enturs nettbaserte kanaler tilbyr digitale kontaktpunkter for kunder på deres eget utstyr. Kanalene viser 
informasjon om reiser og tilbud i egnede flater. Flatene gjør det mulig å kjøpe og få utstedt billetter. I tillegg 
tilbyr flatene håndtering av kundens ordre- og profilinformasjon. 

Kanalene kan personalisere informasjon og tjenester for brukere som ønsker dette.  

Funksjoner: 

• Funksjonsflyt for sluttbrukere 
• Enturs digitale flater for sluttbruker 
• Enturs sofware development kit for aktører 
• Frontendkomponenter for tilbud, salg og service 
• Backend for frontend 

 

Teknologi: 
Enturs nettbutikk og mobil applikasjon ble lansert vinteren 2017 med reisesøk funksjonalitet for all 
kollektivtrafikk i Norge og salg av de fleste togprodukter. Entur vil gi TOGOPERATØR innsyn i konsept på 
forespørsel.  

Modulen tilbyr selvbetjeningsløsninger til publikum på stasjonært utstyr, montert på destinasjoner det reises fra. 

Det finnes løsninger som viser informasjon om reiser og tilbud og gjør det mulig å kjøpe og få utstedt billetter 
samt å uthente forhåndsbetalte billetter. I tillegg tilbys håndtering av kundens ordre- og 
profilinformasjon. Kunder skal kunne benytte fastmontert utstyr til å kjøpe billetter anonymt, samt betale 
kontant. 

Løsningene tilbyr ulike funksjoner for distribusjon og validering av billetter, avhengig av utstyrets utforming og 
type billettmedium. 

Funksjoner: 

• Funksjonsflyt for sluttbrukere 
• Frontend komponenter for tilbud, salg og service 
• Automater  
• Kontanthåndtering og deponering 

Modulen inneholder arbeidsverktøyene for Enturs ansatte i Betjent service. Verktøyene understøtter relevant 
informasjon til ansatte og reisende. Det er mulig å selge og utstede billetter for enkeltreisende og grupper. I 
tillegg kan verktøyene brukes til håndtering av ordre- og profilinformasjon for kunder.  

Ansatte kan bruke verktøyene til saksbehandling og kundeoppfølging. 

Modulen tilbyr løsninger for interaksjon med publikum.  

Funksjoner: 

• Salgs- og service applikasjon, for Enturs medarbeidere og servicefunksjoner hos TOGOPERATØR 
• Saksbehandling og hittegods 
• Callsenter og chat 
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• Service for elektroniske kort og billetter 
• Kunnskapsdatabase 
• Kontant- og verdipapirhåndtering 

Modulen inneholder arbeidsverktøyet som tilbyder trenger for å håndtere billettsalg og kontroll om bord i toget. 
Verktøyet understøtter relevant informasjon til ansatte og reisende. 

Funksjoner: 

• Håndholdt enhet med salgsapplikasjon for billetter og kontroll/validering (inkludert lese interoperable 
reisekort og QR-koder). Løsningen støtter også uthente av forhåndskjøpte billetter.  

• Telling av antall reisende 
• Oversikt over ledige plasser i plassreserverte tog (med informasjon om avstigende, påstigende etc) 
• Betalingsterminal for kortbetaling og utskrift av billett, kvittering og faktura for kontrollgebyr 

 
Den håndholdte enheten er i dag en Android- basert (versjon 8.1) PointMobile PM45. Betalingsterminalen er en 
Verifone V400M. Enhetene kommuniserer seg imellom via Bluetooth. Pidion-enheten er koblet på mobilnettet 
og dedikert trådløst nettverk på oppgjørsrom for kommunikasjon med baksystemer for betalingstransaksjoner, 
salgstransaksjoner og oppdateringer. Salg av billetter foregår i dag online med støtte for offline salg. 

Tilbyder kan få tilgang på testutstyr på forespørsel.  

Modulen inneholder arbeidsverktøyene som Entur og TOGOPERATØR trenger for være selvbetjent i 
vedlikehold av sine nøkkeldata (f.eks ruter, holdeplasser, materiell, vognsammensetning, priser og produkter). 
Videre vil modulen kunne tilgjengeliggjøre transaksjonsstatistikk. 

Funksjoner: 

• Selvbetjening i vedlikehold av data 
 

Entur Partner vil bli utviklet i samarbeid med TOGOPERATØR. 

Informasjon om grensesnitt, dokumentasjon av disse med veiledning samt informasjon om endringer gjøres 
tilgjengelig på Enturs utviklerportal – developer.entur.org. 
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Senest ved tidspunktet for inngåelse av avtale med Entur skal TOGOPERATØR for egen regning sørge for at det 
er stilt sikkerhet for oppfyllelse av TOGOPERATØRS forpliktelser etter avtalen (E2), herunder 
forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. 

Sikkerheten skal stilles som en påkravsgaranti («on demand») fra en bank eller et forsikringsselskap med 
kredittrating fastsatt av Moody’s eller S&P på A2/A eller bedre hjemmehørende innenfor EØS-området, eller 
annen finansinstitusjon godkjent av Entur. Utkast til påkravsgaranti skal fremlegges for godkjennelse av Entur 
før inngåelse.  

Påkravsgarantien skal ved inngåelse av avtale være begrenset oppad til 16 ukers formidlingshonorar som ved 
oppstart tilsvarer NOK [42 435 904] eks. prisjustering. Garantibeløpet vil bli justert årlig. 
 

 

Som beskrevet i Avtale om leveranse av salgs- og billetteringsløsninger Bilag 1 kan Entur utføre dataforvaltning 
av tilbyders nøkkeldata. Forvaltning av priser (5.4.2), produkter (5.4.4) og plassreservering (5.4.3) er for 
Trafikkpakke 4 beregnet til 1.000.000 NOK pr år. Det presiseres at dette kun er et estimat.     

Entur tar forbehold om at omfanget knyttet til dataforvaltning i stor grad er styrt av tilbyders endringsønsker og 
produksjon. 

Som beskrevet i bilag 8 punkt 1.3.1 belastes operatør for andel av transaksjonskostnader knyttet til betaling. 
Andelen for Trafikkpakke 4 estimert til 7.500.000 NOK pr år. Estimatet er basert på forventet omsetning 
Trafikkpakke 4 i forhold til total omsetning og dagens nivå på transaksjonskostnader.   
 

 

Entur er til stede på et utvalg jernbanestasjoner i Norge. Hvilke er definert i Avtale om leveranse av salgs- og 
billetteringsløsninger Bilag 1 – punkt 2.6. Salgsområdene vil fremme det totale persontogtilbudet i Norge, og 
ikke kun den/de enkelte operatør(er) som betjener de ulike stasjonene. Stasjonene er utformet med en 
konkurransenøytral profil med utgangspunkt i den reisendes behov for informasjon og kjøp av togbillett. 
Stasjonene er utformet med utgangspunkt i en enhetlig servicekonsept/visuelt konsept på tvers av togpakker. 
Entur vil fremkomme som en nøytral tjeneste- leverandør, men der samtlige operatører som har avtale om 
persontogtrafikk i Norge får sin logo synliggjort på definerte områder og innenfor gitte retningslinjer på 
salgsområdet. Operatørens logoer vil få høy synlighet. 

Stasjonsvertene vil fremkomme med en enhetlig og konkurransenøytral uniform, der Entur vil fremkomme som 
tjeneste-leverandør. Det vil være lik uniformering på tvers av de betjente stasjonene. 

Billettautomatene er utformet med en konkurransenøytral profil med utgangspunkt i den reisendes behov for 
kjøp av togbillett. Entur vil fremkomme som nøytral tjeneste- leverandør som del av profilen på automatene. Det 
vil være lik profilering på billettautomatene uavhengig av strekning.  
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I dialog med den enkelte tilbyder, kan det vurderes å tilby skreddersydde kommunikasjons- og 
kundebehandlingskonsepter knyttet til blant annet: 

- Servicenivå og betjening av kundehenvendelser til kundesenter utover fastsatt tjenestenivå 
- Håndtering av kundehenvendelser definert som TOGOPERATØRs ansvar i trafikkpakken, herunder 

reklamasjoner, kontrollgebyr, tilbakemeldinger, prisavslag og kompensasjoner hjemlet i transportvilkår 
eller kundestrategier.  Dette kan håndteres helt og holdent av Entur, eller avtale kan inngås om at disse 
håndteres utenfor normal kontortid (f.eks. helg og kveld) eller Entur kan stille med ressurser ved ekstra 
pågang (overflow).   

- Åpningstider på kundesenter utover fastsatt tjenestenivå 
- Servicenivå og betjening av kundehenvendelser til stasjon  
- Åpningstider på salgsområder stasjon utover fastsatt SLA nivå 
- Utvidet kundestøtte knyttet til avvikshåndtering, f.eks. relatert til ombooking av forsinkede reiser eller 

leveranse av tilleggsprodukter som del av en reisegaranti 
- Levere løsninger for selvbetjent service i operatørens digitale kanaler som chat-bot, FAQ, 

kunnskapsbase 
- Bidra til utforming, implementering og drift av operatørens kommunikasjonsstrategi i sosiale medier 
- Bistå til kampanjestøtte på dedikerte kampanjekanaler, f.eks. i sosiale medier 
- Oppfølging av salgsleads i forbindelse med gruppereise-salg 
- Førstelinjesupport, brukerstøtte og feilsøking på operatørens digitale løsninger, produkter, tjenester og 

løsninger utover de som er inkludert i avtalen. 
- Salg og kundeoppfølging av produkter som ikke er inkludert i avtalen. 
- Dedikerte bestilling eller faktureringstjenester for B2B kunder. Herunder turoperatører, reisebyrå, 

fylkeskommuner, etater eller bedrifter. 
- Andre tjenester det kan være naturlig å se i sammenheng med betjent service på kundesenter og stasjon. 
-   og andre servicekanaler. 

 

Slike utvidede kundebehandlingskonsepter anses som tilleggsbestilling fra tilbyder til Entur, med egne 
tilleggsavtaler inkludert kompensasjonsmodell. Leveransetidspunkt for slike konsepter avtales spesielt, men vil 
ha prioritet etter standardleveranser i oppstartfasen av implementering ved vunnet anbud. Konseptene kan ikke 
gå ut over/undergrave de tjenester Entur er forpliktet å levere til togoperatører eller andre kollektivtrafikkaktører 
som følger av inngåtte avtaler. Konseptene skal ikke gå utover Enturs evne til å levere sitt samfunnsoppdrag. 

Der flere togoperatører deler på samme tjenester og det ikke er mulig å avgrense leveransen til en operatør, må 
det oppnås en enighet mellom operatørene om delte servicekonsepter før disse eventuelt implementeres. Dette 
kan for eksempel gjelde utvidede åpningstider stasjon, der flere operatører får nytte av en slik endring i 
servicenivå. 

 

 
I dette avsnittet beskrives tilbyders anledning til å samhandle med Entur i tilbudsfasen.  

Tilbyder får utnevnt en fast kontaktperson hos Entur, som skal være mottaker for alle henvendelser.  

Entur kan delta på 2 workshops på inntil 3 timer hver for spørsmål og avklaringer per tilbyder. Entur forventer at 
tilbyder på forhånd presiserer hvilke områder som ønskes diskutert. Workshops gjennomføres i Oslo.  

Tilbyder får også anledning til å få utført tekniske utredninger (f. eks vurdering av utviklingskostnader knyttet til 
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implementering av et definert konsept) på totalt inntil 50 persontimer.  Entur har som målsetning å levere 
utredning innen 4 uker etter mottatt bestilling.  

Overnevnte workshops og utredninger tilbys kostnadsfritt for tilbyder.  

Både Entur og tilbyder er avhengig av forutsigbarhet og planmessighet i tilbudsfasen. Entur ber derfor tilbyder 
meddele forventet ressursbehov med ønskede møtetidspunkter og leveranser innen 06.04.21, slik at arbeidet kan 
planlegges og ressurser allokeres.  

Entur er opptatt av å sikre lik informasjon til alle tilbydere. Spørsmål og informasjon som anses som relevant for 
alle vil derfor bli formidlet til samtlige tilbydere. Entur vil konferere spørsmålsstiller før informasjon blir 
distribuert, og det vil være anledning til å trekke tilbake forespørselen. Deling av informasjon gjelder ikke 
spørsmål og informasjon knyttet til tilbyders konsepter, forretningsmodell, ønsker om tilpasninger eller lignende.  

Dersom det i togoperatørens skriftlige kvalitetstilbud til Jernbanedirektoratet er beskrevet løsninger og leveranser 
som avhenger av Enturs tjenester og leveranser som ikke inngår i Enturs obligatoriske tjenester, må dette avtales 
skriftlig med Entur for at det skal være bindende for Entur. I utgangspunktet vil Entur til salgsstart og kjørestart 
ha fokus på å levere de obligatoriske tjenestene. 
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• Regiontog (R-tog) Oslo S – Halden 
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Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 2-2.  05.03.2021 
2.0 Oppdatert med signert versjon av avtalen. 28.05.2021 
   
   

 

Merk: Vedlegg 3 til avtalen er ikke relevant og er derfor ikke vedlagt.  







































Bilaget er utarbeidet av Bane NOR Eiendom i forbindelse med konkurranseutsetting 
av Trafikkpakken. Oppdragsgiver tar ikke ansvar for informasjonen i dette bilaget.  
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1 Innledning 
Avtalen er obligatorisk å tegne med Forsvarets logistikkorganisasjon for strekninger og/eller reiser 
der det ikke er et helintegrert pris- og billettsamarbeid, jf. «Bilag 2» punkt 5.2.  

Bilaget inneholder avtalen som skal gjelde mellom vinneren tilbyder og Forsvarets 
logistikkorganisasjon (FLO). 

Kontakt for signering av avtale med FLO:  
   

Forsvarets sentrale oppgaver er ivaretakelse av norsk suverenitet, rettighetsutøvelse og sikre norsk 
handlefrihet mot militære og sivile trusler. Som del av NATO skal Norge ved Forsvaret beskytte Norge 
og våre allierte mot alvorlige trusler og angrep. Forsvarets organisasjon består av 14 driftsenheter 
med ulike arbeidsoppgaver. Mer informasjon om Forsvaret er tilgjengelig på www.forsvaret.no.   

Med 2000 ansatte er FLO en av de største driftsenhetene i Forsvaret og har et bredt spekter av 
kompetanse. I tillegg til å levere logistikktjenester og tilpassede logistikkonsepter til Forsvaret sikrer 
FLO hele Forsvaret driftsmateriell gjennom inngåelse og forvaltning av kontrakter og rammeavtaler 
med norske og utenlandske leverandører. Med ansvaret for driftsanskaffelser og strategiske avtaler 
forvalter FLO ca. 13,7 milliarder kroner for hele Forsvaret årlig. 
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1 Godstrafikk 
 Innledning 

I tillegg til persontogtilbudet, må det settes av tilstrekkelig kapasitet til å kunne fremføre godstrafikk. 
Dette bilaget inneholder informasjon om det forventede omfanget av godstrafikk på de ulike 
banestrekningene ved Trafikkstart. Tilbudet er framstilt som antall ruteleier fordelt over driftsdøgnet 
for dimensjonerende døgn. Framstillingen er fordelt på fem tabeller som viser tilbudet strukturert 
etter Figur 1.  

For enkelte delstrekninger vil godstogene som trafikkerer strekningen være fordelt over flere 
tabeller. For delstrekning Alnabru – Lillestrøm, må antall godstog fra Tabell 3, 4 og 5 summeres for å 
vise det totale antall godstog på delstrekningen.  

Der linjeveien krever det kan enkelte linjer vises i flere tabeller. Godstog fra Hønefoss til Halden 
vises f.eks. i Tabell 1 og Tabell 4. Kjøretøyegenskaper som skal legges til grunn for 
kjøretidsberegninger oppsummeres i Tabell 6.  

Eksakt godsproduksjon vil framkomme gjennom kapasitetsfordelingsprosessen, og vil kunne avvike 
noe fra det som er oppgitt i dette bilaget. 
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Figur 1 - Tilbudsstruktur i tabellene 
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1 Innledning 
Punktene 2,3, 5 og 6 angir hvordan Kundetilfredshetsundersøkelser har vært gjennomført til og med 
høsten 2020, og presenterer dermed den metoden som er benyttet for å få de historiske KTI-
resultatene Tilbyder har tilgang til i «Bilag 3».  

Se for øvrig «Bilag 2» punkt 6.5 om endring i metode og skjema for kundetilfredshetsundersøkelser.  

 

 

2 Undersøkelsesopplegg 
 Omfang/målgruppe 

Undersøkelsen skal måle kundetilfredshet totalt for leverandøren, samt enkeltvis for de ulike linjene 
i Trafikkpakken. Målgruppen er alle kunder som reiser med Leverandøren på utvalgte togavganger i 
undersøkelsesperioden. 

I tillegg til total KTI, skal det i undersøkelsen også måles tilfredshet på følgende områder: 

• Punktlighet 
• Rutetilbud (antall avganger og kapasitet) 
• Billettkjøp  
• Stasjonsområdet 
• Informasjon på stasjonsområdet 
• Ombordpersonalet 
• Togtype 
• Informasjon på toget  
• Informasjon ved avvik 
• Buss for tog  
• Kupékomfort 
• Renhold 
• Ombordstigning  

Dersom det er relevant for linjen, anbefales det at det også måles tilfredshet på følgende områder: 

• Avdelingen 
• Serveringstilbudet 

 

 Utvalg  

Utgangspunktet for utvalgsstørrelsene er å sikre at det kommer inn tilstrekkelig med skjema per 
linje. Det er derfor designet et disproporsjonalt utvalg med mål om minimum 117 netto skjema per 
strekning. 
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For å sikre sammenlignbarhet med tidligere utførte undersøkelser, er utvalget i denne 
undersøkelsen spesifisert i detalj for hver linje 1. Utvalget består av et sett med togavganger og 
tilhørende antall spørreskjema som skal leveres ut til kundene på disse togavgangene. Det er ingen 
krav til stratifisering av kundegrupper, men feltmannskapet skal ha klare instrukser som definert i 
punkt 2.4. 

 

2.2.1 Utvalg Regiontog og Lokaltog 

Bilag 2-7-1 angir hvilke linjer undersøkelsen skal gjennomføres på, på hvilken ukedag, tidspunkt for 
togavgangen fra utgangsstasjon og antall skjema som skal leveres ut. Tidspunktene i tabellen er 
rundet av til nærmeste halvtime, og undersøkelsen skal gjøres på den togavgangen som har 
rutemessig avgangstid nærmest dette oppgitte tidspunktet.  

Vær oppmerksom på at avgangene kan ha en annen utgangs- eller ankomststasjon enn oppgitt i 
tabellen, men undersøkelsen skal likevel gjennomføres på den delen av strekningen, og til angitt 
tidspunkt, som er oppgitt i tabellen.  

Tabellen viser også hvor mange skjemaer som gis ut og hvor mange innsamlende skjemaer som er 
mottatt i snitt i perioden 2009 til 2014.  

 

 Spørreskjema 

Spørreskjema skal utvikles og tilpasses slik at respondenten skal kunne fylle ut skjemaet på 
egenhånd uten bistand fra intervjuer. Det skal legges til rette for maskinell scanning av skjemaet. 

Høsten 2020 ble det besluttet å rekruttere respondentene om bord i togene ved å be om 
mobilnummer, undersøkelsen ble deretter sendt til dem som link på SMS. Dette for å unngå å dele 
ut og samle inn papir pga. smittevern for covid-19 

Tabell 2 inneholder minimumsspørsmålene som skal inngå i undersøkelsen. Tabellene viser også 
hvordan svaralternativer skal formuleres, samt hvilke spørsmål som er obligatoriske (obl.) og hvilke 
som er valgfrie for undersøkelsen. Det anbefales å gjennomføre de valgfrie spørsmålene på 
togstrekninger der dette er aktuelt. Leverandøren har anledning til å supplere spørreskjemaene slik 
at nye eller endrede produkter og tilbud fanges opp av undersøkelsen. Skjemaene for de enkelte 
strekningene skal derfor tilpasses slik at korrekt navn på Leverandør og kun de spørsmål som er 
aktuelle for strekningen trykkes på skjemaene. 

For en del av spørsmålene gjelder to kategorier av svaralternativer. Disse er definert slik: 

Svarkategori A: 

• Helt uenig 
• Litt uenig 
• Verken uenig eller enig 

 

 

1 Det er ikke foretatt en trekning av et tilfeldig utvalg, men det er definert et sett med togavganger som skal 
inngå i undersøkelsen i hver periode. Undersøkelsen søker derfor ikke å gi et korrekt bilde av populasjonens 
sanne resultat, men vil være en god indikator for endringer i kundetilfredshet for det valgte utvalget fra periode 
til periode. 























Bilag 2-7 Metodikk Kundetilfredshetsundersøkelser 2.0 
 

Tilbudsforespørsel for konkurransen om Trafikkpakke 4  16 

Tabell 1 – Spørsmål og svaralternativer Region- og Lokaltog 

 

 Datainnsamling 

Undersøkelsen skal gjennomføres to ganger i året, om våren og om høsten. Datainnsamlingen for 
vårundersøkelsen skal gjennomføres i løpet av perioden uke 9–uke 12, mens høstundersøkelsen 
skal gjennomføres i løpet av perioden uke 37 – uke 39. Hvis det er særlige forhold i togtrafikken (slik 
som vedlikehold av infrastrukturen eller skoleferie) i løpet av 3-ukersperioden, skal 
datainnsamlingen gjøres i den delen av perioden med normal trafikk. Ved ekstraordinære forhold 
(f.eks. streik eller lengre brudd i togtrafikken), kan undersøkelsen gjennomføres i andre nærliggende 
perioder. Leverandør plikter å opplyse Oppdragsgiver snarest dersom dette er tilfelle. 

Spørreskjemaer skal leveres ut til kundene og samles inn igjen om bord på togene innen en 
halvtime. For strekningene der tiden på toget er for kort til å bli ferdig med spørreskjemaet får 
kundene med seg en ferdigadressert og frankert konvolutt slik at de kan fylle ut og sende inn 
skjemaet selv. 

For å sikre anonymitet skal det ikke utføres personlig intervju, og skjemainnsamler skal ikke hjelpe 
til med utfylling av skjemaene. Spørsmålene i undersøkelsen er selvforklarende og det skal ikke 
være behov for bistand i utfyllingen. Kunden skal få utdelt penn til utfylling. 

Det er ingen krav til stratifisering, men feltmannskapet skal ha klare instrukser om å dele ut skjema 
til kunder uavhengig av alder, kjønn, reisemål, plassering i toget og tilsvarende.  

Hvis feltmannskapet ikke får levert ut alle skjemaene på den enkelte togavgang, så rapporteres 
dette som tomme skjema. Feltmannskapet skal ikke utvide utvalget ved å bruke tomme skjema på 
andre togavganger enn opprinnelig satt opp i utvalgsplanen (punkt 2.2 Utvalg). 

 

 Insentiver 

Kunder som deltar i undersøkelsen skal inviteres til å være med i trekningen av 4 reisegavekort, ett 
med verdi på Kr. 7 500,- og tre på Kr. 2 500,-. Informasjon om dette skal være synlig på 
spørreskjemaet. 

 

 Kontroll og revisjon 

Innsamlede skjema skal skannes maskinelt. Skjema som ikke går gjennom maskinell skann skal 
sjekkes manuelt og punches for hånd. Det skal gjennomføres kontroll av svarkonsistens og kvalitet 
på utfyllingen for å unngå skjema med lav kvalitet. 

Ved ufullstendige utfylte skjema forkastes ikke hele skjemaet, og spørsmål som er besvart benyttes i 
undersøkelsen. Tomme skjema, og skjemaer der kvaliteten på utfyllingen ikke er akseptabel, 
forkastes. 
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5 Datasett 
Det skal leveres en SPSS-fil (eller tilsvarende egnet filformat) som inneholder samtlige spørsmål og 
svaralternativer fra undersøkelsen, alle i fulltekst. 

I tillegg til dette skal filen inneholde følgende variabler: 

• Variabel som angir hvilken togavgang og strekning observasjonen gjelder for 
• Variabel som angir dato og ukedag for observasjonen 
• En kobling av tognummer med materielltype benyttet på den faktiske avgangen 
• Historikk, inkludert en variabel som kan dele datafilen per undersøkelse 
• Vektvariabel basert på antall reiser 

I tillegg skal det leveres en separat fil som viser utregnet KTI totalt for leverandøren, samt 
tilfredshetsindekser utregnet med skalagjennomsnitt for hvert leveranseområde på hver strekning  

 

 

6 Annet 
Hvis Leverandøren eller 3.-part ønsker endringer i undersøkelsesopplegget, beregningsmetodikken 
eller på andre områder som vil kunne påvirke resultatet av undersøkelsen, skal det sendes skriftlig 
søknad om dette til Oppdragsgiver. Hvis Oppdragsgiver innvilger en slik søknad, kan det pålegges at 
både ny og gammel metode brukes i en overgangsperiode og at indeksen kjedes for å sikre 
sammenlignbarhet over tid. 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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Utvalg for KTI-undersøkelser som har vært gjennomført til og med høsten 2020 følger av filen «Bilag 
2-7-1 Utvalg KTI.xlsx», og presenterer dermed deler av den metoden som er benyttet for å få de 
historiske KTI-resultatene Tilbyder har tilgang til i «Bilag 3». 
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2Designprinsipper for profilering av tog Innhold



Under jernbanereformen ble togtilbudet i Norge delt inn i 
trafikkpakker som potensielt kan drives av hver sin operatør. 
Utlysingen av trafikkpakkene ble så delt to faser:

→ Fase 1: Trafikkpakke 1-3: Sør, Nord og Vest

→ Fase 2: Trafikkpakke 4-5: Øst

Mens pakkene i den første fasen har etablert  lokale profiler 
for de tre ulike togstrekningene, som kan  videreføres etter  
at avtaleperioden utgår, har man sett at trafikkpakkene i  
fase 2 har andre behov. 

Bakgrunn1 I motsetning til pakkene i første fase åpnet man i  
Øst for muligheten for at flere operatører kan  trafikkere de 
samme toglinjene. Det vil også være flere tog typer på det 
samme sporet, noe som kan påvirke de  reisendes evne til å 
orientere seg om tilbudet på stasjons området. For å utrede 
problemstillingen startet Jernbanedirektoratet prosjektet 
Profilering av kjøretøy. Første prosjektfase ble gjennomført 
av  Dinamo, som direktoratet har rammeavtale med innen 
kommunikasjons tjenester. Prosjektfasen bestod av en 
kvalitativ undersøkelse med to fokusgrupper og en kvantitativ 
webundersøkelse for å kartlegge  kundenes behov og ønsker 
til det fremtidige tog tilbudet for  Østlandet. 

Basert på funnene i undersøkelsene fant 
 Jernbanedirektoratet det nødvendig å utarbeide 
 standardiserte retningslinjer for design av kjøretøyene  
som skal  trafikkere området, og utlyste i andre fase av 
prosjektet en konkurranse for å utarbeide dette.  
Utlysningen ble vunnet av Scandinavian Design Group.

Denne rapporten beskriver funn og  konklusjoner fra  
denne andre fasen av prosjektet. Det vil si en  beskrivelse  
av hvordan kjøretøyenes profilering skal  utformes for lokal-  
og regiontog i fremtiden, samt  innsikt og prinsipper som 
danner utgangspunkt for det valgte designet.
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Innsikt 2 Undersøkelsene gjennomført i fase 1 av  prosjektet  
Profilering av kjøretøy utgjorde et veldig  viktig  grunnlag  
for designprinsippene man landet på. Rådene fra disse  
undersøkelsene ble stort sett  etterfulgt.  
 
Det var ett område man i de innledende under søkelsene  
ikke hadde hatt anledning til å gå i dybden, og det var 
universell utforming. Persontransport via tog har en  
ekstremt vid målgruppe – alle har behov for reise.  
Enkelte av disse reisende har en lovbestemt rett til  
at togsettene og kommunikasjonen knyttet til dem  
tilpasses dem.  
 
For å sørge for at man hadde tilstrekkelig kunnskap  
om disse særskilte behovene, ble det gjennomført 
 intervjuer med representanter for disse reisendes 
 interesseorganisasjoner:

→ Blindeforbundet

→ Hørselshemmedes Landsforbund

→ Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Med innsikten fra disse intervjuene og fra  tidligere 
gjennomførte undersøkelser ble det utarbeidet 
designprinsipper som det endelige designforslaget ble 
basert på. 
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Designprinsipper3 Designprinsipp 1

Designprinsipp 2

Designprinsipp 3

Designprinsipp 4

Designprinsipp 5

Designprinsipp 6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Som et bakteppe for designprinsippene ligger 
Jernbanedirektoratets egne strategiske føringer.  
Direktoratet har som oppdrag å utvikle jernbanen som en 
del av det samlede transportsystemet. Sektoren skal drives 
mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de 
reisende, godstransporten og samfunnet.  
 
Budskapet skal være:  
Det skal bli enklere å reise helt frem, helt hjem. 
 
Med dette som utgangspunkt ble det etablert  
6 designprinsipper.

Legge til rette for en  
helhetlig reise

Designet skal tilpasses en  
bred målgruppe

Det skal være lett å forstå  
om kjøretøyet er et lokal-  
eller regiontog

Profileringen skal ta høyde 
for operatørens rolle som 
tjenesteleverandør

Profileringen skal ta hensyn til 
togenes praktiske utforming

Profileringen skal ta  
hensyn til forutsetningene  
i togenes omgivelser
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3.1 Designprinsipp 1 
  Legge til rette for en  
  helhetlig reise

For mange reisende er togreisen kun del av en helhetlig    
reise opplevelse, som inkluderer mange aktører. 

Eksempel på slike aktører kan være:

→ Togoperatører som Vy, Go-Ahead Nordic, SJ og Flytoget osv.

→ Busselskaper som Ruter, Vy, Vestfold Kollektivtrafikk,  
 NOR-WAY osv.

→ Taxiselskaper som Oslo Taxi, Norgestaxi, Asker & Bærum taxi osv.

→ Tjenesteleverandører innen sektoren, som BaneNOR,  
 Entur og Norske tog

Den reisende vil benytte ulike transportmidler etter behov, og man 
bør etterstrebe å gjøre denne prosessen så enkel og  problemfri 
som mulig. Profilen bør derfor fungere sammen med annen 
 kommunikasjon og ikke være i konflikt med den, slik at man skaper 
forutsigbarhet på tvers.

Brukerbehov

Togreisen vil ofte være del av en lengre reise, hvor passasjeren vil 
gjennomføre flere delreiser med ulike transportører. Dette bør kunne 
gjennomføres på en så enkel måte som mulig, med overganger 
mellom transportmidler som ikke fremstår som utfordrende for 
den reisende. Det bør med andre ord etterstrebes å harmonisere 
kommunikasjonen mellom ulike deler av reisen, for å sikre god 
brukervennlighet på tvers.

Føringer for designet 

→ Profilen skal ikke være i konflikt med kommunikasjon fra  
 operatører som kan komme til å svare på utlysningen av de  
 kommende trafikkpakkene

→ Det skal benyttes et ikonsett som er standard for bransjen.

→ Man skal unngå fargebruk som er meningsbærende i sektoren.  
 Eksempel på dette er fargen gul som brukes for å kommunisere  
 avvik eller fare.

→ Andre aktører skal kunne bruke elementer fra profilen i sin egen  
 kommunikasjon, dersom de finner det hensiktsmessig.
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3.2 Designprinsipp 2
  Designet skal tilpasses  
  en bred målgruppe

Alle skal ha mulighet til å reise med toget – uavhengig av den  
reisendes erfaring, forutsetninger eller situasjonen han eller hun 
er i. Den reisende vil ikke bare ha praktiske, men også sosiale og 
 emosjonelle behov under reisen. Reisen kan eksempelvis være en 
stressende opplevelse for de som ikke reiser på daglig basis. 

Enkelte reisende har behov for særlig tilrettelegging.  
Eksempel på målgrupper med behov for tilrettelegging kan være 
de med nedsettelse i syn eller hørsel, rullestolbrukere, allergikere, 
fargeblinde, dyslektikere eller personer med nedsatt kognitiv funksjon  
(vær oppmerksom på at listen er ikke uttømmende). Behovet for 
tilrettelegging kan også være situasjonsbetinget, som eksempelvis 
reise med barnevogn eller mye bagasje. Det er viktig at man 
tilrettelegger for disse gruppene uten å sette dem opp mot hverandre.

Det er viktig at man ikke tenker på disse målgruppene som siloer.  
En person kan ha mer enn én utfordring. Det bør derfor, så langt det 
er mulig, etterstrebes å etterleve prinsippet om universell utforming.

Brukerbehov

Profileringen skal ta hensyn til alle reisendes situasjon og 
 forutsetninger, og spesielt ta hensyn til de med behov for særlig 
 tilrettelegging. Funn fra behovskartleggingen for disse gruppene  
er beskrevet i egne avsnitt under.

Føringer for designet

Profileringen skal ta hensyn til bredden av målgrupper som reiser  
med tog uten å prioritere en gruppe over andre. Det er særlig viktig å 
ta hensyn til målgrupper som har særlige kommunikasjonsbehov eller 
har forutsetninger som kan påvirke kommunikasjonens effektivitet:

→ Designet bør legge opp til forutsigbarhet for å redusere   
 opplevelse av stress under reisen.

→ De ulike typene reisende skal likebehandles. Kommunikasjon  
 rettet mot én målgruppe skal ikke gå på bekostning av andre.

→ Tilrettelegging i togsettet må kommuniseres tydelig, slik at det  
 er lett for den reisende å orientere seg.

→ Meningsbærende kommunikasjon må kunne oppfattes av alle  
 målgrupper uavhengig av om forutsetninger.

→ Elementer må være av en størrelse som kan oppfattes både  
 nært og på avstand.

→ Utformingen må etterfølge regelverket i Kommisjonsforordning  
 (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 (TSI PRM)
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Alle tog er ikke like godt tilrettelagt, og selv de som er det har ikke 
tilpasning til rullestolbrukere i hele togsettet. I togtypene vi har tatt 
 utgangspunkt i, er det kun én dør som har rampe eller mulighet til 
å rulle direkte på toget. For rullestoler av stor størrelse og vekt kan 
 stasjonsutformingen også være utfordrende. 

Togvognene med tilrettelegging for rullestolbrukere har egne plasser 
hvor rullestolen skal stå. Her kan man finne sikring som gjør at   
rulle stolen står stødig under fart.

Beskrivelse av behov og føringer for designet 

→ Rullestolbrukere ser toget fra en lavere synsvinkel enn gående.  
 Piktogrammer som gjelder dem må plasseres tilstrekkelig høyt  
 på togsettene for at de skal kunne oppfattes.

→ Rullestolbrukere kan ikke benytte alle dørene. Det må være  
 tydelig hvilken dør som skal benyttes.

→ Man bør kommunisere hvilken løype en rullestolbruker bør  
 be nytte for å raskest mulig finne rullestolplassene  
 ved ankomst på toget.

→ Funksjoner for tilrettelegging må være godt synlig og med  
 instruksjoner for bruk.

→ Hvis mulig bør man ta hensyn til at rullestolbrukeren kan reise  
 med en gående, som bør sitte i nærheten av rullestolen.

Behovskartlegging 
Rullestolbruker

Forenklet tjenestereise for reisende i rullestol

Kjøpe billett

Billetter må normalt kjøpes via kundeservice for å være sikret at man  
får plass i rullestoltilpasset vogn. 

Ønsker man å kjøpe via automat, er disse ofte for høy for en  
rullestolbruker. Har man tilleggsutfordringer med  mobilitet eller syn  
kan touch screen være vanskelig å bruke.

På stasjonen

Adgang til perrongen kan være en annen for rullestolbrukere enn gående, 
noe som bør være merket på en forutsigbar måte. Skifte av perrong kan 
være utfordrende om det ikke kommuniseres i tide og med informasjon 
om hvordan man skal komme seg til den nye perrongen. Enkelte steder 
har man assistansetjeneste for rullestolbrukere på stasjonen. 

På perrongen

Rullestolbrukere sitter lavere plassert enn de fleste. Dette skaper  
utfordringer om perrongen er full, siden man ikke kan se informasjon 
plassert lavt på toget.

Ombordstigning

Rullestolbrukere kan ikke benytte alle dørene i et tog  
– det er egne vogner med tilrettelegging som må være tydelig  
markert utenfor toget.

På toget

Vognene er utformet slik at rullestoler skal plasseres på egne plasser.  
Om det ikke er åpenbart hvor disse er plassert når rullestolbrukeren  
ankommer vognen, vil det kunne skape kø ved døren. Sikringsmekanismer 
bør være enkle å finne.

Rullestolbrukere har sosiale behov og klappseter ved rullestolplassen  
bør være reservert ledsagere. Andre passasjerer bør oppfordres til å  
bruke andre plasser.

Toalettene på toget er universelt tilpasset, noe som betyr at det benyttes 
andre løsninger enn det de reisende er vant til. Løsningene, f.eks. 
låsemekanismen, trenger instruksjon for å kunne brukes.

Avstigning

Som ved påstigning er det ikke alle dører som er  
tilrettelagt for enkel avstigning for rullestolbrukere.
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Behovskartlegging 
Synsnedsettelse

Forenklet tjenestereise for reisende  

med synsnedsettelse

Kjøpe billett

Touch screen fungerer ikke, og det er ikke alle som er komfortabel med å  
benytte digitale løsninger. Billetter må derfor kjøpes på stasjonen eller på toget.

På stasjonen

Det skal være ledelinjer på stasjonen, men på flere stasjoner er disse 
mangelfullt installert. For å finne riktig perrong må nummereringen være 
preget, slik at de blir taktile. Slik er det ikke i dag. Enkelte stasjoner kan  
tilby assistansetjeneste.

På perrongen

Høyttalermeldinger er vesentlig for å motta god  informasjon, men 
meldingene preges av støy på  perrongen. Tilsvarende kan visuell støy  
være vanskelig for svaksynte. Reklame og annen ikke relevant informasjon 
forstyrrer muligheten til å navigere og gjør at svaksynte bruker unødig tid på  
å tolke informasjon.

Ombordstigning

Ombordstigning er vanskelig. Det er avgjørende at dører og knapper har 
 tilstrekkelig kontrast og at nøkkel informasjon er plasser på en forutsigbar 
måte. Viktig informasjon er betjent vogn, siden mange ikke kan kjøpe billetter 
på forhånd, og informasjon om dyrefri vogn, siden førerhund ikke kan tas inn i 
denne vognen. Avstand til plattform kan være vanskelig å bedømme.

På toget

Dersom det er nummererte seter er det viktig at disse er preget, slik at blinde 
lese dem taktilt. Dette gjelder også sikkerhetsinformasjon som det er viktig at 
en synshemmet forholder seg til. 

Svaksynte vil ofte ha problemer med å oppfatte hvordan interiøret er utformet 
om det ikke er tilstrekkelig kontrast på utstikkere.

Toalettene fremstår som problematisk siden de ikke følger standard.  
Instruksjoner må også kunne leses av noen som er blinde.

Avstigning

På samme måte som påstigning, er avstigning  problematisk. Dørknapper uten 
kontrast og avstand til plattform kan være vanskelig.

Synsnedsettelser omfatter i denne sammenhengen alt fra noe  svekket 
syn til blindhet. Nedsatt fargesyn, som eksempelvis fargeblindhet, 
inkluderes også i denne kategorien. En reise er utfordrende for de 
med nedsatt syn, siden man er helt avhengig av godt fungerende 
alternativer til digital kommunikasjon på en skjerm, noe som kan 
være et problem i dag. Moderne hjelpemidler som iBeacons kunne 
kompensere for dette. Reklame og annen ikke relevant informasjon 
kan lett forstyrre evnen til å navigere.

Personer med synsnedsettelser trenger tilstrekkelig kontrast for 
å  identifisere dører eller andre nøkkelfunksjoner, og for å unngå 
 hindringer inne i toget. Kontrasttesting har vist seg å være  utfordrende, 
siden opplevelsen av kontraster kan påvirkes av de generelle  lys-
forholdene på stasjonsområdet. Blinde har behov for taktile eller 
 auditive alternativer for å oppfatte et budskap.

Beskrivelse av behov og føringer for designet 

→ Kontrasten må være tilstrekkelig under alle lysforhold.

→ Nøkkelfunksjoner som dører, knapper eller beskrivelser av  
 tjenester på innsiden av toget, må ha tilstrekkelig kontrast og ha  
 en forutsigbar plassering. Dette gjelder særlig betjent vogn,  
 siden det er vanskelig for mange å kjøpe billett før de går  
 på toget.

→ Hindringer må merkes med kontrastfarge

→ Tall og skrift, f.eks. på setenummerering eller sikkerhets - 
 meldinger, må ha en taktil utforming.
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Behovskartlegging 
Hørselsnedsettelse

I likhet med de med synsnedsettelse, synes hørselshemmede at reise 
er utfordrende, siden de ikke har en like rik forståelse av situasjonen 
som hørende. Dette er også en stor gruppe, siden mange eldre får 
hørselsnedsettelse. Visuelt har gruppen mange praktiske behov som 
ofte taper i kampen mot en estetisk vakker eller merkevarebyggende 
utforming. Meningsbærende bruk av farger oppleves som fordelaktig.

Siden visuell informasjon er veldig viktig for denne målgruppen, 
er man sensitiv for visuell støy. Der det er mulig bør opplevelsen 
  for enkles, og man må unngå å sperre for skjermer og andre  flater 
hvor det  formidles visuell kommunikasjon. Piktogrammer som er 
  gjenkjennelige over flere kommunikasjonsflater er viktig for denne 
 mål gruppen. Mange tog er  utstyrt med teleslynge som gjør det lettere  
å høre meldinger over høyttaleranlegget. Det må kommuniseres,  
slik at den reisende er oppmerksom på at funksjonaliteten  eksisterer. 
 Teleslyngen er særlig viktig ved uforutsette hendelser, siden det da 
sjelden er anledning til å utforme skriftlige meldinger. Rutiner for  
hvordan man bør opptre ved slike hendelser kan med fordel få en 
fast plassering i togets interiør. Tilsvarende kan et signal før auditive 
meldinger være fordelaktig, siden man da forstår at man trenger å 
koble høreapparatet til teleslyngen og slik forbedre lytteopplevelsen.

Beskrivelse av behov og føringer for designet

→ Farger bør brukes aktivt som meningsbærende symboler.

→ Om toget er utstyrt med hjelpemidler som teleslynge må dette  
 være tydelig markert både utenfor og inne i toget. Dersom det  
 ikke finnes i alle vogner, må man kunne identifisere dette  
 fra utsiden.

→ Dersom det er mulig bør man benytte lydsignal for å starte  
 høyttalermeldinger. Disse kan gis en lokal/region-identitet.

Forenklet tjenestereise for reisende  

med hørselsnedsettelse 

Kjøpe billett

Fargebruken på billetter kunne gjerne være mer tydelig, f.eks. ved at billetter 
med lokaltog kan få et annet uttrykk enn med regiontog. 

På stasjonen

Sanntidsinformasjon er utfordrende, særlig på store stasjoner hvor det finnes 
områder det ikke eksisterer  informasjonstavler. Lydmeldinger og visuelle 
meldinger er ikke alltid koordinert.

På perrongen

Høytalerbeskjeder går ofte tapt, så man er helt avhengig av at den visuelle 
kommunikasjonen er rask å oppfatte og lett å forstå.

Ombordstigning

Det bør informeres om at det finnes teleslynge på  utsiden av toget,  
særlig dersom de ikke er utplassert i alle vognene. 

På toget

Det er avgjørende å kunne finne telelyngen. Dette må  
ikke bare kommuniseres utenfor toget, men også på togets innside. 

Dersom det finnes serveringstilbud bør utvalget kommuniseres på avstand 
slik at man kan forberede kjøpet uten å stå i veien for andre passasjerer.  
Dette inkluderer informasjon om allergener, pris etc. 

Sikkerhetsinformasjon er særlig viktig for hørsels hemmede, og burde være 
plassert på en forutsigbar måte.
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3.3 Designprinsipp 3
  Det skal være lett å forstå  
  om kjøretøyet er et lokal-  
  eller regiontog

Profilen skal utvikles for tog som skal gå i trafikk i Østlandsområdet 
(trafikkpakke 4 og 5), og skal omfatte både lokal- og regionavganger. 
I dette området vil lokaltog og regiontog i stor grad følge de samme 
toglinjene, men har egenskaper som gjør dem ulike:

→ Lokaltog betjener korte strekninger, mens regiontogene vil  
  betjene mellomlange strekninger.

→ Lokaltog stopper generelt på flere stasjoner enn regiontog,  
 siden de stopper på mindre stasjoner som regiontogene  
 ikke betjener.

→ Togselskapene kan velge å tilby ulike tjenester for lokaltog  
 og regiontog. Det kan eksempelvis være tjenester som  
 setekategorier i premium-segmentet, stillevogn, eller om  
 noen vogner er ubetjente. 

Det skal være mulig for de reisende raskt å forstå hvorvidt toget er en 
lokal- eller en regionavgang. Det vil i størst grad være aktuelt for togets 
utside, men det bør også være mulig å forstå forskjellen når  
man  befinner seg inne i toget.

Brukerbehov

Den reisende skal kunne forstå hvorvidt toget er en lokal- eller  
regionavgang basert på togets profilering. 

Føringer for designet 

→ Togets utside må gjøre det klart for de reisende hvorvidt toget  
 er et lokaltog eller regiontog

→ Det bør finnes elementer på togets innside som gjør at de  
 reisende kan forstå om de befinner seg på et lokaltog eller  
 regiontog, men dette trenger ikke å ha tilsvarende dominerende  
 plass som på togets ytterside
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3.4 Designprinsipp 4 
  Profileringen skal ha høyde  
  for operatørens rolle som  
  tjenesteleverandør

Det norske togmarkedet er åpnet for konkurranse, og det vil  derfor 
være mer enn én operatør av togtjenester. Den norske modellen 
 innebærer at operatøren er synlig for den reisende. 

Merkevareopplevelse

Togreisen er del av en større tjenesteopplevelse. Den reisende har  
mest sannsynlig allerede vært i kontakt med operatøren gjennom  
andre kommunikasjonskanaler når han eller hun ankommer toget. 
 Billettkjøp kan eksempelvis gjennomføres i operatørens egne salg s-
kanaler.  Operatørens merkevare vil derfor være en bekreftelse på at 
den reisende har funnet riktig tog.

Tjenester i togene

Operatørene har mulighet til å etablere egne tjenester i toget, som 
stillevogn, premiumavdeling eller lignende. Disse tjenestene kan ha en 
binding mot billettype, så det er viktig at den reisende vet om dette før 
han eller hun setter seg.

Betjente og ubetjente vogner

Operatørene kan velge å la noen vogner være ubetjente. Siden 
dette kan variere fra operatør til operatør er det særlig viktig at 
dette  kommuniseres på en forutsigbar og tydelig måte på tvers av 
 operatører slik at man unngår ubehageligheter for den reisende.

Brukerbehov

Den reisende har behov for å identifisere både operatøren av togene  
og tjenestene de tilbyr, slik at de velger riktig tog og riktig togvogn. 

Føringer for designet 

→ Operatørenes merkevare skal tydelig fremkomme på togsettene.

→ Det skal settes av plass slik at operatørene kan kommunisere  
 tjenestene de har i de ulike togvognene.

→ Det må finnes et design som signaliserer at enkelte vogner  
 er ubetjente.

→ Uttrykket bør ikke favorisere ett togselskap over de andre, f.eks.  
 ved at fargebruk harmonerer bedre med ett selskaps merkevare.
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3.5 Designprinsipp 5 
  Profileringen skal ta hensyn til  
  togenes praktiske utforming

Togene på Østlandet har ulik utforming. Utgangspunktet for dette 
 prosjektet skal være togmodellene 74 og 75, men uttrykket skal også 
kunne fungere for andre modeller. Det vil eksempelvis gjelde Type 72 
og nye lokaltog Type 77, når disse settes i trafikk. Det skal beskrives 
prinsipper for utformingen – detaljering vil gjøres av andre. 

Funksjoner på togets innside

Togsettene består av flere vogner som har noe ulik utforming.  
Det er eksempelvis egne vogner som er tilrettelagt for visse aktiviteter 
eller grupper reisende. Det er viktig at de reisende får informasjon om 
slike funksjoner før de ankommer toget. 

Hensynet til sikkerheten 

Sikkerhetsfunksjoner som brukes i en nødsituasjon har et 
 standardisert uttrykk som man ikke skal avvike fra. Glassdører 
og  vinduer må ikke tildekkes for å garantere sikten under en 
 eventuell nødssituasjon. 

Samtidig er det viktig at hensynet til kommunikasjon under en 
 nød situasjon ikke går på bekostning av personlig sikkerhet eller 
 hensynet til sårbare grupper reisende. Glassdører må derfor ha en 
eller annen form for markering slik at de reisende oppfatter at det er 
en dør der og ikke kolliderer med den. 

Teknisk informasjon

Det finnes teknisk informasjon som ikke er kunderettet både på  
togets utside og innside. Dette kan ikke endres, men må fremstå som 
det er i dag. 

Brukerbehov

Det skal være lett for de reisende å forstå hvor spesielle funksjoner  
som rullestolplasser er plassert i toget allerede før de går om bord. 
Profileringen må ikke gå på bekostning av sikkerheten eller teknisk 
kommunikasjon som benyttes av jernbanepersonell.

Føringer for designet

→ Designet skal ta utgangspunkt i togmodellene 74 og 75,  
 men må også kunne fungere for andre modeller. I dette  
 prosjektet skal det ikke detaljeres ut design for alle togsett.  
 Det vil gjøres i en senere fase.

→ Dersom den reisende må benytte bestemte inngangsveier fordi  
 togets interiør er spesielt tilrettelagt eller tjenester kun tilbys i  
 visse vogner, skal dette vises i profileringen på togets utside. 

→ Profileringen skal ikke gå på bekostning av sikkerheten. 

→ Profileringen skal ikke gå på bekostning av standardisert  
 informasjon som har fast plassering på toget.
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3.6 Designprinsipp 6
  Profileringen skal ta  
  hensyn til forutsetningene i  
  togenes omgivelser

Stasjonenes utforming og passasjerenes bevegelser på stasjonen vil 
påvirke hvordan man opplever toget. 

Stasjonenes utforming

Stasjonene i østlandsområdet har ulik utforming, som gjør at 
 passasjerene beveger seg mot toget på fra ulike retninger.  
På Oslo S er nedgangen til perrongen utformet slik at man tilnærmer 
seg toget fra front eller akter, mens mindre stasjoner i større grad har 
en  adkomst til perrongen som gjør at man først ser togets side.

Aktivitet på perrongen

Aktiviteten på perrongen vil variere med tid på døgnet. I rushtiden vil 
stasjonen ofte være full og kommunikasjon som er plassert lavt kan bli 
dekket av menneskemengden. 

En togreise har en tidsfaktor som er oppmerksomhetskrevende for 
mange reisende. Det gjør at man er sårbar for informasjon som ikke 
direkte omhandler reisen, som eksempelvis reklame, dersom man ikke 
raskt forstår at det ikke er relevant. Man må derfor kunne  oppfatte 
budskap knyttet til reisesituasjonen hurtig, og lett skille det fra 
 annen  kommunikasjon.  

Lysforhold

Norge har sterkt varierende lysforhold både innenfor et døgn og 
 innenfor et år. Kontrast mellom farger som er sterk i dagslys midt på 
dagen, kan fremstå som svak i skumring eller under kunstig belysning. 
Profileringen må ta hensyn til dette.

Brukerbehov

Kommunikasjonen skal fremstå som like tydelig uavhengig av 
 forutsetningene som legges av omgivelsene, enten det er hvordan 
 stasjonen er utformet, aktiviteter rundt toget eller endrede lysforhold.

Føringer for designet

→ Kommunikasjon på toget må ta hensyn til at stasjonene har ulik  
 utforming, slik at man kan lese meningsbærende informasjon  
 fra alle aktuelle vinkler.

→ Det må være mulig for de reisende å motta nødvendig  
 informasjon uavhengig av om man allerede står på stasjonen   
 eller om man tilnærmer seg toget fra siden, fra front eller akter.

→ Utformingen må ta hensyn til at stasjonen kan være  
 full av mennesker som kan stå i veien for meningsbærende  
 informasjon.

→ Opplevelsen av togene vil påvirkes av tid på dagen og tid  
 på året. Kommunikasjonen må derfor være like tydelig under  
 ulike lysforhold, og fungere godt uansett om lyset er naturlig  
 eller kunstig.
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Designkonsept

Konseptet ble utarbeidet som et svar på designprinsippene. 
I dette prosjektet ble de praktiske trekkene ved utformingen 
prioritert før det rent estetiske. Det betyr blant annet  
at skillet mellom lokal- og regiontog og tilrettelegging  
for alle målgrupper, var viktigere enn designets  
generelle attraktivitet.  
 
Det valgte designet har derfor sterke former og farger med 
tydelig kontrast optimalisert for en universell utforming. 
Fonter og ikoner fremstår som nøytrale og tilbaketrukket 
for å gi spillerom for operatørene, og harmonisere med 
kontaktflater i eventuelle andre ledd av reisen. 

4 Farger
Typografi og språk
Symbolmerker
Piktogrammer 
Operatørlogoer

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
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4.1
Farger

Under intervjuene med interesse organisasjonene 
ble behovet for en fargebruk med sterke 
 kontraster nevnt av flere.  Reisende med nedsatt 
syn har behov for ekstra støtte for eksempelvis 
å skille lokal- og regiontog fra hverandre, finne 
dører eller oppfatte  hindringer. 

Fargebruken skal aldri fremstå som eneste 
meningsbærende designelement, men være en 
støtte til annen kommunikasjon. Det vil si at det 
alltid skal finnes symboler eller tekst som bærer 
budskapet, mens fargene gjør det lettere for de 
reisende å oppfatte  budskapet  hurtig. 

Farger kan også benyttes som en støtte 
for reisende med nedsatt syn, for å tydelig-
gjøre  hindringer eller utstikkere som kan være 
 vanskelig å oppfatte uten en sterk kontrast. 

Svart og hvit er fargene med sterkest  kontrast,  
og er derfor valgt som hovedfarger. Disse  fargene 
skiller regiontog fra lokaltog.  Region  presenteres 
med hvitt på svart bakgrunn, mens lokal 
 presenteres med svart på hvit bakgrunn.

Ved siden av hovedfargene svart og hvit, er det 
også introdusert en blå og en rød støttefarge i 
paletten. Disse er valgt fordi de gir god kontrast 
til hovedfargene, og brukes for å gi særlig fokus 
til eksempelvis dører.

JBD Ren Region-Sort 
RAL 9005 (Jet black)

JBD Ren Lokal-Hvit 
RAL 9016 (Traffic white)

JBD Ren Blå  
RAL 5012  
(Light blue)

JBD Ren Rød  
RAL 3024  
(Luminous red)
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4.2
Typografi 
og språk

Typografien skal fremstå som nøytral og 
tilbaketrukket, for ikke å stå i konkurranse med 
andre elementer på togsettene. En særlig viktig 
avveiing har vært forholdet til operatørlogoene – 
det har vært avgjørende for valget av skrifttype 
at den ikke fremstår som særlig tilpasset noen 
av operatørene, men har en form som kan 
harmonere med dem alle. 

Typografien i Jernbanedirektoratets egen profil, 
Theinhardt, har en utforming som tilfreds stiller 
kravene til nøytralitet, og ble derfor valgt videre-
ført i profileringen av kjøretøyene.

Togsettene skal kjøre i Øst-Norge, og norsk er 
derfor foretrukket språk. I den grad det skal 
kommuniseres på engelsk for å legge til rette 
for ikke-norskspråklige reisende, skal dette være 
underordnet det norske språket. For å signalisere 
denne vektingen skal tekstlige fremstillinger 
på norsk presenteres med en tyngre skrifttype, 
Theinhardt  Regular, enn fremstillinger på engelsk, 
som skal  presenteres med Theinhardt Light. 

Theinhardt® ble designet av François 
Rappo etter å ha studert opprinnelsen til de 
moderne Grotesk-skrifter fra begynnelsen 
av 1900-tallet. Den er oppkalt etter 
Ferdinand Theinhardt, en slagkutter og 
typedesigner, med sin visjonære tilnærming 
betydelig formet moderne typografi.

Regiontog
Lokaltog

Lokaltog

Regional train

Local train

Gyldig billett

Valid ticket

74102

74102Theinhardt® was designed by François 

Rappo after studying the origin of the 

modern Grotesks from the early 20th 

century. It is named after Ferdinand 

Theinhardt, a punchcutter and type designer 

whose visionary approach significantly 

shaped modern typography.

Theinhardt Regular
(Norsk)

Theinhardt Light
(English)

Regiontog

Theinhardt® ble designet av François 
Rappo etter å ha studert opprinnelsen til de 
moderne Grotesk-skrifter fra begynnelsen 
av 1900-tallet. Den er oppkalt etter 
Ferdinand Theinhardt, en slagkutter og 
typedesigner, med sin visjonære tilnærming 
betydelig formet moderne typografi.

Regiontog
Lokaltog

Regional train

Local train

Gyldig billett

Valid ticket

74102

74102Theinhardt® was designed by François 

Rappo after studying the origin of the 

modern Grotesks from the early 20th 

century. It is named after Ferdinand 

Theinhardt, a punchcutter and type designer 

whose visionary approach significantly 

shaped modern typography.
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Implementering5 Togets utside
Togets innside
Eventuell implementering 
på digitale flater
Områder hvor det bør 
vises aktsomhet
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5.4
Områder hvor 
det bør vises 
aktsomhet

Sikkerhetskommunikasjon

Informasjon som markering av nødvernutstyr eller fluktruter må  
ikke tildekkes. 

Jernbaneteknisk informasjon

Alle tog har en del jernbaneteknisk  informasjon, som er kritisk  
for daglig drift. Slik informasjon må være tilgjengelig for  
jernbane personell til enhver tid og kan ikke tildekkes.

Tildekking av glassflater

Det er kritisk nødvendig at profileringen på glassflater gjøres med 
sikkerhet i tankene. Alle reisende må kunne identifisere at glass flaten 
eksisterer slik at man ikke kolliderer med dem, men samtidig må 
 nødetater kunne ha god sikt både inn i og gjennom togsettet i  
en krise situasjon. 

Kommersiell kommunikasjon

Man bør utvise forsiktighet ved utforming og plassering av 
 kommersiell kommunikasjon som reklame, siden dette kan være 
til  hinder for nødetater og fremstå forstyrrende for enkelte sårbare 
 grupper reisende. Man bør forsøke å unngå heldekkende foliering eller 
utforming som kan fremstå som viktig  informasjon de reisende må 
forholde seg til, som sikkerhets- eller reiseinformasjon. 

34Designprinsipper for profilering av tog 5.3 Områder hvor det bør vises aktsomhet5 Implementering





 

 

 

 

  

Tilbudsforespørsel for konkurranse om 
Trafikkpakke 4 

 
• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Bilag 2-9  Målbilde for persontogtilbudet i Østlandsområdet 

 



Bilag 2-9 Målbilde for persontogtilbudet i Østlandsområdet 
 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  

Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 2-9. 05.03.2021 
   
   
   



 

 

 

 

  

Tilbudsforespørsel for konkurranse om 
Trafikkpakke 4 

 
• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Bilag 2-10 Dokumentasjon statistisk modell 2.0  

 



Bilag 2-10 Dokumentasjon statistisk modell 2.0 
 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  

Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 2-10. 05.03.2021 
2.0 Oppdatert presisjonstall og presisering av RMSE. 

 
Gjennomgående (ikke endringsmarkert): begrepet «påstigere» 
erstattet med «påstigende», «avstigere» erstattet med 
«avstigende».  

26.03.2021 

   
   



Bilag 2-10 Dokumentasjon statistisk modell 2.0 
 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  

Innhold 
1 Sammendrag .................................................................................................................................................. 4 

2 Formål .............................................................................................................................................................. 5 
 Begrepsbruk i dokumentet ............................................................................................................. 5 

3 Den statistiske modellen .............................................................................................................................. 6 
 Modellens kontekst ......................................................................................................................... 7 

4 Inputdata ......................................................................................................................................................... 7 
 Primære datakilder ......................................................................................................................... 8 

4.1.1 APC................................................................................................................................................ 8 
4.1.2 Produksjonsdata .......................................................................................................................... 8 

 Sekundære datakilder .................................................................................................................... 8 
4.2.1 Vær ............................................................................................................................................... 9 
4.2.2 Trafikkdata ................................................................................................................................... 9 
4.2.3 Kalenderinformasjon ................................................................................................................... 9 
4.2.4 Stasjonsinformasjon .................................................................................................................... 9 

 Korreksjoner i dataene ................................................................................................................... 9 
4.3.1 APC................................................................................................................................................ 9 
4.3.2 Produksjonsdata ....................................................................................................................... 11 

5 Operasjonalisering av variabler................................................................................................................. 12 
 Hva er feature-engineering? ........................................................................................................ 12 
 Koding av anvendte variabler ...................................................................................................... 12 
 Utvelgelse av de endelige prediktorene i modellen ................................................................... 12 

6 Modelbeskrivelse ......................................................................................................................................... 15 
 Generelt om Random Forest ....................................................................................................... 15 

6.1.1 Hva er en Random forest modell ............................................................................................. 16 
 Modellkvaliteter og -utvelgelse .................................................................................................... 17 

7 Output data .................................................................................................................................................. 20 
 Leveranse til Entur ....................................................................................................................... 20 

8 Endringslogg ................................................................................................................................................. 21 

9 Bilag 1: Variabelbeskrivelse ...................................................................................................................... 22 
 

  



Bilag 2-10 Dokumentasjon statistisk modell 2.0 
 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  

1 Sammendrag 
Formålet med dette dokumentet er å gi innsikt i innholdet og utviklingen av den statistiske modellen 
for estimering av det totale passasjertallet på de 13 togstrekningene i trafikpakke 4 og 5. 
Dokumentet dekker både den statistiske modellen anvendt til historiske estimeringer (Fase A), og 
den løpende modellen som vil operasjonaliseres i fase B.  

Dokumentet er delt inn i syv kapitler som starter med dette innledende sammendraget. 

Andre kapittel beskriver dokumentets formål og relaterer det til prosjektets øvrige leveranser. 

Tredje kapittel beskriver bakgrunnen og tankene bak utarbeidelsen av den statistiske modellen. I 
flere av de eksisterende togene i trafikpakke 4 er det installert automatiske passasjertellinger (APC). 
Disse teller hvor mange passasjerer som går inn og ut av hver togdør. Aktuelt er APC-utstyret 
installert i ca. 60% av togene i trafikpakke 4. Videre forkastes ca. 30% av tellingene før de 
konsolideres i dataene. For å beregne det totale passasjerantallet, er det derfor nødvendig å foreta 
en statistisk utregning fra de eksisterende passasjertellingene.  

Den statistiske modellen utvikles på bakgrunn av de historiske APC-dataene fra 2018 og 2019 og 
har to formål: 1) Utregning av historiske passasjertall på avganger uten APC-utstyr i 2018 og 2019 
for å gi tilbydere til TP4 en innsikt i hvilke passasjertall som kan forventes og 2) Være grunnlag for 
utregning av fremtidige passasjertall på avganger uten APC-utstyr, slik at disse kan inngå i 
inntektsfordeling. 

Fjerde kapittel beskriver de forskjellige datakildene som ligger til grunn for modellen, samt hvordan 
de justeres. Dokumentet skiller mellom to primære datakilder: APC-data og produksjonsdata. APC-
dataene kommer fra tog med tellinger fra installert APC-utstyr og gir informasjon om mønstre i 
passasjertall, som derfor kan trene modellen og brukes til å teste våre estimater. 
Produksjonsdataene beskriver blant annet avgangstid, forsinkelse og kapasitet for både tog med og 
uten APC-utstyr. Disse dataene muliggjør estimering av passasjertall for tog uten APC-utstyr. 
Prosjektet anvender også sekundære datakilder som værdata, trafikkdata, kalenderinformasjon og 
stasjonsinformasjon. Disse benyttes for å berike modellen og forbedre estimeringsevnen.  

I tillegg til den eksisterende datavasken av de primære datakildene, justerer vi APC-dataene for å 
sikre at de overholder viktige logiske regler. For eksempel at det er null passasjerer ved siste 
stasjon, slik at det ikke eksisterer et negativt antall passasjerer på toget. Vi foretar også en del 
forenklinger i dataene. For eksempel samles dørene ovenfor hverandre i par, og avganger med buss 
for tog fjernes. Til slutt fyller vi også ut en del hull i produksjonsdataene ved hjelp av matching med 
andre datakilder. Dette gjør at vi sikrer et fullstendig informasjonsgrunnlag. 

Femte kapittel beskriver overgangen fra rådata til variabler, såkalte features som kan forutsi 
passasjertall på de undersøkte togstrekningene. Dette refereres til som ‘feature engineering’. Vi 
strekker oss etter å sikre transparens ved å la feature engineeringen danne et så høyt 
prediksjonsnivå som mulig, ved bruk av så enkle variabelomkodinger som mulig.  Vi anvender tre 
analytiske faser i modellestimeringen for å velge de mest effektive variablene til den statistiske 
modellen. Gjennom denne prosessen beregnes i alt 39 variabler som enten inngår i en endelig 
modell for prediksjon av antall påstigende, en endelig modell for prediksjon av passasjerer, eller 
begge modellene.   

Dokumentets sjette kapittel inneholder en modellbeskrivelse. Maskinlæringsalgoritmen ‘Random 
Forest’ utgjør en effektiv og presis modell i det bredere feltet av statistiske modeller for prediksjon 
av passasjertall. Random Forest metoden scorer i de innledende testene av fire forskjellige 
modelltyper, som en presis modell med fornuftig estimeringstid. Derfor utvelges Random Forest 
modellen til den siste modelltesten, hvor den leverer en gjennomsnittlig feilmargin på 11,20 
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Leveransen er delt inn i to faser. Første fase inneholder en utregning av totalt antall passasjerer, 
påstigende og avstigende for historiske data i 2018 og 2019. De historiske tallene er overlevert fra 
leverandør i starten av september.   

Neste fase av prosjektet er å sette modellen i drift og vedlikeholde utregningen, samt etablere en 
plattform hvor modellen operasjonaliseres.  

 

 Modellens kontekst 
Den statistiske modellen utvikles på bakgrunn av de historiske APC-dataene fra 2018 og 2019 og 
har to formål: 

1. Utregning av historiske passasjertall på avganger uten APC-utstyr i 2018 og 2019, for å gi 
tilbydere til TP4 en innsikt i hvilke passasjertall som kan forventes. 

2. Være grunnlag for utregning av fremtidige passasjertall på avganger uten APC-utstyr, slik at 
disse kan inngå i inntektsfordeling. 

 

Følgende punkter til data og modellutvikling er viktige å bemerke ved utregningen av passasjertall: 

• Vi kommer til å foreta mindre justeringer til datakildene. Dette er særlig i forhold til de to 
primære datakildene. Med hensyn til telledata, har vi i de historiske dataene benyttet 
vaskede data. I fremtiden vil vi selv kontrollere vaskeprosedyren og benytte rådata direkte 
fra telleutstyret. Utover vil vi i fremtiden skifte datakilde for produksjonsdata. Som historisk 
datakilde har vi benyttet TIOS data, mens vi i fremtiden vil benytte Enturs SIRI ET data. Dette 
er også datakilde i den resterende inntektsfordelingsmodellen.  Enturs SIRI ET data var 
opprinnelig tiltenkt kilde også for de historiske dataene, men ble valgt bort grunnet 
manglende datagrunnlag i 2018. Ved å benytte TIOS data i modelleringsfasen får vi dermed 
et toårig datagrunnlag, fremfor et ettårig. Dette sikrer et bedre fundament for en presis 
modell. 

• For det andre er det viktig å fremheve at modellen blir utviklet på bakgrunn av historiske 
data, og kanskje særlig viktig, at det er historiske data innsamlet før COVID-19 situasjonens 
påvirkning på reisemønsteret. Dette innebærer at modellen løpende må retrenes. Slik sikrer 
vi at den fanger opp den nyeste atferden og ikke foreldes. Nærmere frekvens for vedlikehold 
avtales i forbindelse med fase B i prosjektet. Retrening sikrer at modellen opprettholder 
høyst mulig kvalitet over tid.  

 
 
 

4 Inputdata 
Modellen bygger på flere forskjellige datakilder som på forskjellig vis kan være med på å fylle ut hull i 
dataene. I det følgende avsnittet beskriver vi først de to grunnleggende primære datakildene, og 
deretter de sekundære datakildene. Først presenterer vi en oversikt, og deretter en mer utdypende 
beskrivelse av de enkelte elementene: 

Tabell - Oversikt over datakilder 

Type data Beskrivelse Datakilde 
Primærdata: 
APC-tellinger Avganger med APC og opplysninger om antallet av 

på- og avstigende på hvert stopp 
 

1. Historiske data, fase A 
2. Live strøm data, fase B, C 
og drift 
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Produksjons-data Inneholder opplysninger om avganger uten APC, 
og en rekke opplysninger om alle togene: 

• Toginformasjon 
• Ruteplan 

1. TIOS data fra Entur, fase A 
2. Siri ET data, fase B, C og 
drift 

Sekundære datakilder   

Værdata Diverse opplysninger om været som er med på å 
belyse passasjerstrømmer 

Frost.met.no 

Kalenderdata Kalenderdata, som er med på å beskrive sesong 
og periodiske fenomener som ferie, årstider, 
måneder osv.  

Kalenderscript (fluxLoop) 

Trafikkdata Forskjellige opplysninger om trafikken som kan 
være med på å fange den nåværende situasjonen 
i trafikken.  

Statens vegvesen 

Områdedata/ geografi  SSB 
Andre statiske filer Diverse enkeltvariabler som kobles for å f.eks. 

beskrive togtype  
1. EnTur mapping table 
2. Norske Tog 
3. Toginfo 

 

 Primære datakilder  
Vi arbeider med to sentrale inputkilder som beskriver togtrafikken. Disse to datakildene er 
uunnværlige for modellen. Den første datakilden inneholder alle tellingene som modellen blir trent 
på. Den neste datakilden er produksjonsdata, altså alle togavganger som modellen estimerer ut ifra 
og informasjon som er input for modellen. 

 

4.1.1 APC 
Den første er de tidligere omtalte APC-dataene som inneholder opplysninger om passasjertall. 
Dataene inneholder alle opplysninger om antallet på- og avstigninger på stasjonen, på et tog ved en 
dør, på en avgang. Ut fra disse opplysningene om påstigende og avstigende, kan vi også utregne pax 
på et gitt tog. APC-dataene utgjør dermed fundamentet for input til modellen. Vi behandler dataene 
ytterligere, slik at de blir optimalisert som modellinput. Dette er beskrevet nærmere i avsnitt 4.3. 

 

4.1.2 Produksjonsdata 
Den andre sentrale inputkilden er produksjonsdata (Rutetidsdata). Denne inneholder primært to 
typer av opplysninger som er interessante for modellen. For det første gir produksjonsdata oss 
informasjon om alle tog, også togene som ikke har APC-utstyr. Vi er avhengig av å vite hvor og når 
det kjører et tog, og hvilke tog som kjører, for å kunne estimere antallet passasjerer. Utover dette gir 
produksjonsdataene opplysninger om produksjonen, samt flere forskjellige variabler relatert til 
produksjonen, f.eks. forsinkelse, avlysninger, lokasjon, avgangstid, kapasitet osv. Data hentes fra 
TIOS for å sikre det mest rettvisende datagrunnlaget historisk. Fra og med Fase B vil vi benytte oss 
av Enturs API for SIRI ET data. Dette er mer hensiktsmessig for å sikre en robust operasjonalisering 
av modellen.  SIRI ET data var opprinnelig tiltenkt kilde, også for de historiske dataene, men ble valgt 
bort grunnet manglende datagrunnlag i 2018. Det er viktig å påpeke at innholdet i dataene vil være 
likt, samt gjennomgå samme rens og transformasjon. Bytte av datakilde har derfor ingen praktisk 
betydning for modellens presisjon. 

 

 Sekundære datakilder  
Utover de interne datakildene berikes datainputet til modellen med en rekke eksterne datakilder. 
Disse eksterne datainputtene består av vær, trafikk, kalender- og stasjonsinformasjon. Denne listen 
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av inputkilder skal betraktes som en bruttoliste. Det kan altså være kilder som utgår i den endelige 
modellen.  

 

4.2.1 Vær 
Værdata har som formål å beskrive hvordan været er på den gjeldende avgang og dag. Dette er med 
på å beskrive forskjeller i den aktuelle transportsituasjon, og flere studier viser at været påvirker 
transportatferd. Data dekker over temperatur, nedbør, vind og lufttrykk. Granulariteten av 
informasjonen er på timenivå, og informasjoner hentet fra nærmeste værstasjon.  

Kilden til denne informasjonen er https://frost.met.no/  

 

4.2.2 Trafikkdata 
Trafikkdata og reisetider kan være en proxy for flaskehals i trafikken som smitter av på den 
kollektive trafikken. Det kan f.eks. være stengte linjer på ruten, antall stopp til nærmeste stengte 
stopp, samt om stoppet før eller ett på ruten er stengt.  Granulariteten av denne informasjon er hver 
time/hvert 5. minutt. Kilden er Statens Vegvesen forskjellige API’er: 
https://dataut.vegvesen.no/dataset 

 

4.2.3 Kalenderinformasjon 
Kalenderdata er sentralt i forhold til å fange opp systematiske, temporale variasjoner ved dataene. 
Kalenderinformasjon definerer typiske informasjoner om datoer som f.eks. helligdager, helger, ferier 
osv. Kalenderinformasjon kan også fange opp systematiske, daglige variasjoner som rushtid. 
Granulariteten av data er derfor helt ned på minutt og timenivå for noen variabler, mens det er på 
dagsnivå for andre. Kilden til kalenderinformasjon er i de historiske dataene, et manuelt definert 
script. Når modellen settes i produksjon og live-data skal analyseres, utvikles det en mer generisk 
løsning.    

 

4.2.4 Stasjonsinformasjon 
Modelleringen berikes ytterligere med del data om området for stasjonens plassering, f.eks. 
befolkningstetthet, antall stasjoner i området, antall pendlere, antall biler, og medianinntekt. Den 
numeriske beskrivelsen av stasjoner kan gjøre modellen sterkere, mer robust, og dermed også 
mindre sårbar ovenfor nye stasjoner. Dessuten vil vi minimere problemer som følge av høy-
dimensjonale data. Dataene vil være på stasjon, eller stasjon pr år/kvartal, avhengig av hva som er 
mulig. Kilden til denne informasjonen er tabeller fra SSB. 

 

 Korreksjoner i dataene 
Før vi starter modelleringen, er det nødvendig å rense dataene på forskjellige måter. Vi har foretatt 
forskjellige justeringer av APC og produksjonsdataene. Disse justeringene er med på å forbedre 
datakvaliteten før vi starter videre modellering.  

 

4.3.1 APC 
Historiske data har vært gjennom en innledende vask. Vi foretar ytterligere justeringer til dataene for 
å sikre datakvaliteten. De viktigste justeringene er en nullstilling av togene, slik at det alltid er null 
passasjerer ved siste stasjon (DatedServiceJourneyID), samt at det ikke eksisterer et negativt antall 
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passasjerer på toget i løpet av reisen. For å gjøre dette, gjør vi først opp differensen ved endt tur, for 
å så fordele differensen ut over hele turen proporsjonalt med antallet av talte passasjerer ved 
stoppet. Dette sikrer at hver tur slutter med null passasjerer. Har vi et negativt antall passasjerer 
ombord underveis, utlignes dette ved å tilføye påstigende og avstigende passasjerer. Hvis det ikke er 
mulig å utjevne hennsiktsmessig, betrakter vi tellingene som utroverdige og frasorterer dem.  

Utjevningen av passasjertallene er avhengig av en del forutsetninger om telleutstyret. Overordnet er 
det viktig at målefeil på telleutstyret er tilfeldige og videre forutsetninger er eksempelvis at: 

• Telleutstyret har like begrensninger med tanke på å telle mange passasjerer, eller få 
passasjerer. Med andre ord antas det at evt. målefeil ikke varierer med antall påstigende.  

• Det er noe systematikk i hvor, og når telleutstyret feiler, slik at vi ikke får laget en 
registrering.  

• Telleutstyret teller barn, hunder, rullestoler, sykler eller lignende på en ensartet måte, og 
f.eks. en sykkel gjør ikke at personer telles dobbelt. 

• Presisjonen til telleutstyret avhenger ikke av årstid, tid på dagen eller lignende variasjoner. 
Vi antar også at overtøy, eller kofferter og annet reiseutstyr ikke fører til at personer blir talt 
dobbelt.  

• Vaskeprosedyren på telleutstyret før vi får dataene er ikke systematiske, og vasker særlige 
tellinger bort 

• Telleutstyret er presist og teller ikke skjevt 
 
Utover dette er det også foretatt en rekke forenklinger av dataene. Ettersom vi ikke har supplerende 
data som kan belyse punktene, er disse forenklingene implementert med hensikt om å skape best 
mulige forutsetninger for modellen.: 

 
• For det første fjerner vi en del observasjoner som ikke oppfyller definerte logiske regler. 

Denne datavasken er beskrevet fullt ut i metodebeskrivelsens kapittel 1.1 og fjerner: 
o Reiser hvor det er flere APC-tellinger på samme stopp på samme avgang. For å 

unngå dobbelttellinger kan en observasjon kun inngå én gang i modellen. 
o Reiser som er innstilthelt fjernes fullstendig. Dette ettersom vi da vet at det ikke 

eksisterer noen passasjerer. Reiser hvor enkelte stopp er innstilt beholdes, 
ettersom vi ellers ville vært nødt til å fjerne store mengder informative data. Det 
innstiltestoppet fjernes siden vi her vet at ingen går hverken på eller av. 

o Reiser som ikke er komplette fjernes. Det vil si at en reise må ha et første og siste 
stopp, samt alle stoppene imellom (bortsett fra innstiltee stopp). For disse 
ukomplette rutene er det ikke mulig å avgjøre hvorfor et stopp mangler. Derfor kan 
vi ikke vite, hvor mange av og påstigende som er på stoppet. For å sikre kvalitet i 
modellen, blir disse rutene frasortert. Disse inkomplette reisene tas dog med i 
endelig prediksjon for å sikre høyest mulig dekningsgrad.  

o Vi har fjernet alle avganger med buss for tog, slik at vi kun har togavganger med i 
datasettet. Vi har ikke noen APC-tellinger i bussene, og derfor ikke mulighet til å 
estimere antallet av passasjerer i bussene.  
 

• For det andre samler vi det gitte togets dører i par. Vi vet ikke på hvilken side av toget, døren 
er åpen. I APC-dataene kan vi se at det av og til er åpent på begge sider av toget (eks. 
tellinger ved dør 1 og 2). I Trafikkpakke 4 og 5 finnes det ikke noen stasjoner med 
dobbeltutstigning, og vi summerer derfor antallet av påstigende og avstigende på 
dørparnivå (høyre og venstre side). Ved å samle dørene i par, gjør vi datasettet halvparten 
så stort. Dette muliggjør en raskere estimering, og dermed mer effektive modeller uten at 
informasjon blir forkastet.  

• For det tredje vet vi ikke hvilken vei toget kjører. Dette betyr at vi ikke vet om dør 1 og 2 er 
de første 2 dørene som kjører inn på stasjonen, eller de siste. For å ikke skape unødig mye 
støy i modellen, koder vi dørene sammen, slik at vi identifiserer de fremste og siste dørpar 
som ender, og de midterste dørnumrene som midtdører. 
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4.3.2 Produksjonsdata 
Før vi kan benytte produksjonsdata, er det nødvendig å fylle ut enkelte hull i dataene og matche med 
andre kilder. På denne måten sikrer vi at vi får fullstendig informasjon om togene, slik at vi har mest 
mulig informasjon å bygge modellen utfra.  

Vi implementerer følgende regler for behandling av data som grunnlag for å utfylle enkelte hull i 
dataene. Disse prosedyrene sikrer at dataene har nødvendig kvalitet, før de blir brukt til estimering. 

• I dataene forekommer det at ankomsttiden er etter avgangstiden, og at det er manglende 
tidsangivelser. Vi fyller hullene ut ved å estimere kjøretidene mellom stasjonene. Hvis det er 
en sammenheng med de manglende tidsangivelsene og for eksempel forsinkelse, så vil vi 
kunne underestimere antallet forsinkede tog, som igjen vil kunne påvirke modellen. Vi 
mener uansett at denne metoden er den som best sikrer effektiv estimering.  

• For å finne antall dører og kjøretøy for avganger, må man vite hvilken kjøretøystype og hvor 
mange kjøretøy som håndterer avgangen. Datakilden for dette er data om 
togsammensetning som inneholder Dato og Tognummer, samt modell og antall kjøretøy. I 
en del tilfeller vil man ikke få treff i denne listen pga. hull i datagrunnlaget. På bakgrunn av 
datakilden for togsammensetning, er det derfor laget en mapping basert på hvilke 
togsammensetninger som er vanligst per TogNummer (uten dato). Denne brukes så for å 
avgjøre modell og antall kjøretøy for avganger som mangler faktisk avgang i datakilden for 
togsammensetning. I de tilfeller hvor det fortsatt ikke finnes togsammensetningsdata på 
tognummer-nivå, brukes tilsvarende mapping på linjenivå 

• TIOS data inneholder en del opplysninger om stopp hvor det ikke har vært 
passasjerutvekslinger. I forhold til modellen og arbeidet med antall påstigende og 
avstigende, er det kun relevant å ha med stopp hvor det faktisk har vært 
passasjerutvekslinger. Vi identifiserer disse stoppene basert på rutetabellene. De 
resterende stoppene tas med i beregningen når vi til slutt estimerer passasjertellinger for 
tog uten APC-utstyr. Dette gjøres for å unngå at vi rapporterer stopp som ikke er en del av 
ruten, men som fremstår med planlagt ankomst/avgang i TIOS. (F.eks dersom R10 kjører 
utenfor tunnel mellom Oslo S og Lillestrøm) 

• TIOS og APC opererer innimellom med operative Tognummer fremfor kommersielle. F.eks er 
Operativt Tognummer 80231 lik Kommersielt Tognummer 231. For å kunne gjøre oppslag 
mot mapping-datakilder for LinjeNummer og Togsammensetning, gjøres derfor disse 
oppslagene basert kommersielt tognummer. 

• I enkelte tilfeller, mangler Linjenummer fra TIOS. Ettersom modellen kun skal beregne 
trafikkpakke 4 og 5, filtreres alle TIOS-data som mangler Linjenummer ut. Derfor er det 
ønskelig å ha færrest mulig avganger som mangler linjenummer. Tognummer og 
LinjeNummer henger i høy grad sammen. Det er derfor laget en mapping på bakgrunn av 
tidligere rapporterte linjenummer for et tognummer for å fylle disse hullene. I tillegg er det 
blitt oversendt gjeldende tognummer for Bratsbergbanen ettersom disse avgangene 
mangler LinjeNummer for alle avganger. Til slutt er det gjort en manuell gjennomgang av 
TIOS-data som mangler LinjeNummer i samarbeid med JDIR og laget en mapping-kilde for 
linjenummer basert på stoppemønster. 

• Dersom det er buss for tog «midt i» en avgang – eksempelvis tog Eidsvoll-Asker, buss Asker-
Drammen og tog Drammen-Skien, rapporterer TIOS dette som to forskjellige tognummer i 
noen tilfeller, mens det i andre tilfeller rapporteres med samme tognummer både før og 
etter buss for tog, men med kansellerte stopp på strekningen som håndteres av buss. For at 
modellen skal beregne dette som to avganger, genereres en ny avgang basert på om det 
har vært et stopp med kanselleringskode "A" tidligere på reisen. Dette er gjort på bakgrunn 
av at TIOS i disse tilfellene rapporterer kansellert ved avgang (D) på siste stopp før buss for 
tog, og kansellert ved ankomst (A) på første stopp etter buss for tog. På denne måten vil 
modellen se på dette som to avganger fremfor én 
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5 Operasjonalisering av variabler 
Det er ikke på forhånd gitt at datakildene som ble presentert i kapittel 4, kan inngå direkte i den 
statistiske modellen. Noen av inputdataene må ‘oversettes’ eller operasjonaliseres, før de kan 
benyttes for statistisk bruk. I dette kapittelet beskriver vi denne ‘oversettelsen’ referert til som 
feature engineering. Denne prosessen ble utført på datamaterialet før modellen ble estimert. Til slutt 
oppsummerer og beskriver vi alle variablene som inngår i de ferdige modellene. 

 

 Hva er feature-engineering? 
Selv med eksakt likt datagrunnlag kan utvelgelsen, kombinasjonen og kodingen av inputvariabler 
påvirke en statistisk modells evne til at forutsi ukjente data. Derfor er prosessen med utvelgelse, 
kombinasjon, og koding av inputvariabler essensiell i estimeringen av en statistisk modell. Denne 
prosessen kalles feature engineering. 

Feature engineering beskriver bruken av datateknikker med hensikt å hente ut featuresfra rådata til 
prediksjon via maskinlæring. Disse datateknikkene kan være mer eller mindre kompliserte, rangert 
fra enkle kategoriske omkodinger til avanserte kompleksitetsreduserende algoritmer.  

 

 Koding av anvendte variabler 
Et hovedkriterie for den endelige modellen er transparens. De mest kompliserte teknikkene innen 
feature engineering beregner underliggende dimensjoner i dataene, og slører dermed til bilde om 
hvilke variabler som inngår i modellene. For å unngå dette anlegger vi følgende dogme for feature 
engineeringen vår: Vi arbeider mot å sikre en så høy prediksjonskraft fra så enkle 
variabelomkodinger som mulig.  

Vi tilstreber derfor å gjøre omkodingene transparente, slik at de kan spores tilbake til de originale 
variablene. 

 

 Utvelgelse av de endelige prediktorene i modellen 
En vesentlig del av feature engineering prosessen består av utvelgelse av variablene som skal inngå 
i modellen. Det kan virke intuitivt å inkludere alle tenkelige variabler til bruk i modellen. En slik 
tilgang er imidlertid ikke hennsiktsmessig, ettersom mange variabler  

1) øker estimeringstiden 

2) øker sannsynligheten for at noen av variable bidrar med støy.  

Vi ønsker derfor kun å inkludere de variablene som faktisk forbedrer prediksjonsevnen til modellen. 

Vår utvelgelse av variablene foregår i følgende steg, og er uført på et 100.000 observasjoners 
tilfeldig subset av de anvendte dataene. Ved kun å arbeide med et subset på < 2% av de 
opprinnelige dataene, kan vi senke prosesseringstiden betraktelig og dermed utføre flere tester. De 
tre stegene gjennomføres for både antall påstigende og antall passasjerer ombord på toget, pax. Vi 
skiller derfor generelt mellom påstigermodellen og paxmodellen. I kapittel 7 beskriver vi nærmere 
hvordan alle de nødvendige nøkkeltallene estimeres fra en påstigermodell og en paxmodell.  
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I transportlitteraturen er Random Forest tidligere blitt valgt som den foretrukne modellen til å 
modellere data. Blant annet benytter Liu, Chen, Zhao & Zhu (2019) Random Forest til at prediktere 
passasjerflyt i togtrafikken på Taipei Main Station, og Nakashima, Arai & Fujikawa (2019) drar nytte 
av Random Forest til å forutsi passasjertall på busser i Japan.  

 

6.1.1 Hva er en Random forest modell 
Random Forest baseres på et”beslutningstre”-pro. Det vil si at modellen lærer fra dataene om hvilke 
regler som skal til for å splitte data i homogene grupper, hvor det etterpå predikeres en verdi for det 
utfallet modellen prøver å forutsi. De forskjellige reglene som læres fra dataene blir ofte visualisert 
som illustrert under.  

 
Et enkelt beslutningstre Enkle enkeltstående beslutningstrær er ofte ikke 

særlig egnet til bruk på egenhånd for å generere 
effektive estimater. Dette skyldes at algoritmen for 
hvert steg i trebyggingen vil foreta splitt av dataene, 
som resulterer i den største reduksjonen i den 
såkalte” loss-function”. Dette gjøres uten blikk for 
hvordan det beste treet overordnet bygges i forhold til 
presisjonen. Derfor har enkeltstående trær store 
svingninger i kvalitet og dermed kraftig underlagt 
risiko for tilfeldige feil. 

 

 
 
En mer presis algoritme er derfor Random Forest, som i stedet for kun å basere sine forutsigelser på 
bakgrunn av et beslutningstre, tar gjennomsnittet av estimater fra flere beslutningstrær.  

Random Forest er en utvidelse av ‘bagging’ prosedyren hvor det benyttes et tilfeldig utsnitt av input-
variabler og observasjoner, for å skape tilfeldig variasjon mellom forskjellige beslutningstrær. De 
tilfeldige feilene utligner på denne måten hverandre i den samlede modellen, ettersom denne 
baseres på gjennomsnittet av de estimerte beslutningstrærne. Denne logikk presenteres i figuren 
under.  

 
 

En random forest modell med tre trær 
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Figur - Påstigermodellens feil på tvers av timer i døgnet 

 
 
 
Figur - Paxmodellens feil på tvers av timer i døgnet 

 
Note: Rød: Random Forest-modellen; Blå: Tidsserieregresjonen; Lilla: Begge 

For å oppsummere velger vi derfor Random Forest modellen, ettersom den har klart høyere presisjon 
enn tidsserieregresjonen, både for påstigende og pax. Selv om tidsserieregresjonen er en smule 
bedre enn Random Forest-modellen i forhold til transparens og anvender et mer begrenset antall 
datakilder, vurderte vi at Random Forest modellens klart høyere presisjon talte for et valg av denne 
som den utvalgte statistiske modellen.  

I modellutvelgelsen har vi utelukkende basert våre valg på RMSE, som angir gjennomsnittlige feil i 
våre estimater. For ytterligere å senke risikoen for at den endelige modellen systematisk over- eller 
undervurderer antallet passasjerer, har vi også optimalisert den utvalgte Random Forest modellen 
for å minimere modellens aggregerte feil. 
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7 Output data 
De ferdige modellene består av to Random Forest modeller: En som estimerer antall påstigende, og 
en som estimerer antallet av passasjerer (pax.) Begge modellene beregnes på tognivå. Vi benytter 
disse to modellene til å beregne følgende nøkkeltall på tognivå: 

1. Antall reisende om bord i toget etter passasjerutveksling (pax) 
2. Brutto påstigende per tog  
3. Netto passasjerutveksling per tog  
4. Brutto avstigende per tog 

Modellene predikerte verdier som direkte kan benyttes til å estimere de første to nøkkeltallene, 
ettersom modellene estimerer antall passasjerer og antall påstigende. Vi benytter disse to 
nøkkeltallene til å utregne de to siste nøkkeltallene. Nøkkeltall nr. 3; netto passasjerutveksling per 
tog, beregnes ved å utregne forskjellen mellom pax på et gitt stopp, og pax på det forrige stoppet på 
en gitt reise. Heretter kan vi trekke netto passasjerutvekslingen fra antallet påstigende på et gitt 
stopp, for å så regne ut brutto avstigende per tog som er det fjerde nøkkeltallet. 

Ved å benytte de to statistiske modellene til å estimere alle fire nøkkeltallene i stedet for å bygge en 
separat modell for hver av de fire nøkkeltallene, sikrer vi både konsistens og ressursbesparelser. 
Ved å hente alle nøkkeltallene fra de samme to modellene, sikres en større konsistens på tvers av 
nøkkeltallene. Ved å estimere to fremfor fire modeller, reduserer vi kraftig behovet for estimering og 
‘modelltuning’.   

Det fullstendige datasettet på tognivå er strukturert på et langt format. Hver linje angir et vognsett i 
et tog, på et stopp, på en gitt reise. Tabellen under eksemplifiser dette: 

Ved siden av de ovenstående fire nøkkeltallene på tognivå, utregner vi brutto påstigende og 
avstigende per dør. I stedet for å estimere separate modeller på dørnivå, fordeler vi nøkkeltall 2 og 4 
på antallet dører i det gjeldende toget. Konkret betyr dette at vi er sikre på å kunne aggregere 
nøkkeltallene fra et nivå til et annet nivå, og at nøkkeltallene dermed er like. I fordelingen av 
påstigende og avstigende brukes de historiske APC-dataene til å utregne en fordelingsnøkkel, som 
for eksempel tar høyde for at flere passasjerer benytter dørene i togets ender til påstigning. Hele 
denne prosessen beskrives i detalj i metodebeskrivelsens avsnitt 6.4.  

 

 Leveranse til Entur 
Utover nøkkeltallene beskrevet over, inneholder løsningen en spesifikk leveranse til Entur i et 
annerledes format. Leveransen er fortsatt på tognivå, men hver linje identifiserer en avgangs- og 
ankomststasjon. 
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situations where it’s impossible to know, we default to Type 75, as this is the most 
common vehicle model. 

The data derived from this, is used to calculate the number of vehicles, capacity and 
number of doors from journeys where APC data are missing. If APC data is available, 
we use data from the APC equipment to determine the vehicle type (and thus the 
capacity) in addition to number of doors. 

Other filters and rules 

1. If more than two vehicles are reporting APC data on the same trip, the APC data 
are discarded and kept as Tios only 

2. If actual arrival time is greater than actual departure time, the delay from the 
previous stop is applied to the planned arrival and departure times on the current 
row 

3. If Actual Arrival Time is empty, it's not the first stop and there's no related 
cancellation, Actual Arrival Time is calculated by applying the last known delay 
to the Planned Arrival Time 

4. If Actual Departure Time is empty, it's not the last stop and there's no related 
cancellation, Actual Arrival Time is calculated by applying the last known delay 
to the Planned Arrival Time 

5. Tios are reporting all stops regardless of if it’s served on the line or not. By 
removing rows missing both PlannedArrival and PlannedDeparture, in addition 
to remove all rows where the StopId is not a “Stasjon” or “Holdeplass”, we end 
up with stop patterns matching that of APC data. 

6. Data about stations and municipalities are based on Quays from Entur, matched 
with BSU (Grunnkretser) for 2018 and 2019 to find the municipality of the Quay 
(Station). 

7. All trains reporting with anything other than “Pt” (Persontog) or “EPt” (Ekstra 
Persontog) are discarded from the data. 
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Inntektsfordelingsmodellen er gitt i MS Excel-filen «Bilag 2-11-2 Ruter fordelingsnøkkel 2.0.xlsx».
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Avtale om support på statistisk modell 
  

  

  

  

  

  

  

mellom 

  

Fluxloop AS 

  

og 

  

Togoperatør 
 
  

Avtale om supporttjenester 

  

Avtale om 

supporttjenester 

  

  

er inngått mellom: 

[Skriv her] 
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_____________________________________________________ 

(heretter kalt Leverandøren] 

  

og 

[Skriv her] 

_____________________________________________________ 

(heretter kalt Togoperatør) 

  

Sted og dato: 

[Skriv sted og dato her] 

_____________________________________________________ 

  

  

[Kundens navn her] [Leverandørens navn her] 

  

____________________________ 

Kundens underskrift 

  

______________________________ 

Leverandørens underskrift 

  

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part 

  

Varighet (regnet fra faktisk oppstartsdag for ordinær drift): [X] år 

  

Oppstartsdag regnes fra: 

  

Avtalt oppstartsdag: [dato] Faktisk oppstartsdag: [dato] 

  

Henvendelser 

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: 
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Hos Togoperatør Hos Leverandøren 

Navn: Navn: 

Stilling: Stilling: 

Telefon: Telefon: 

E-post: E-post: 

  

  

 
  

Innhold 
1.  Definisjoner 

2.  Avtalens varighet 

3.  Bakgrunn og formål 

4.  Leveransen 

5.  Underleverandører 

6.  Vederlag/Pris 

7.  Administrativt 

8.  Tilgjengelighet Systemforvalter 

9.  FluxLoops plikter 

10.    Togoperatørs plikter 

11.    Konfidensialitet 
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Onboarding av togoperatører 
 
Dette inkluderer å få satt opp alle tilganger, API, nødvendig tilpassing for tilkobling av APC-
strøm fra togoperatør, nødvendig opplæring og oppsett av automatiske varsler og rapporter til 
riktig personell. 
 
Tilganger: 

- Brukertilgang til portal 
- API tilgang 
- Dokumentasjon 
- Tilgang til å lage support tickets 

 
Kostnad per operatør: 35.000,- 
 
Om nytt personell skal læres opp i løsningen eller tilganger legges til / fjernest faktureres det 
time and material etter gjeldende satser. 

Fakturering 
Vederlag for support faktureres etterskuddsvis månedlig. 
Alle fakturaer skal ha 30 dagers betalingsforfall. 
 
Fakturaadresse: 
XXX 
XXX 
XXX XXX 
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Kategori* Responstid Retting av feil og 
rapportering 

Brukerstøttehenvendelse 
via et online skjema (link 
deles før løsningen 
driftsettes) 

Minimum neste 
virkedag 

Mål for løsningstid settes 
med Kunde og det 
rapporteres status på 
feilretting etter avtale med 
Kunde. 

  

  

8.   FluxLoops plikter 
● Tilgjengeliggjøre rapporter og evt pålogging for å hente dette 

 Daglig APC-statusrapport pr. togleverandør 
 Månedlig oppetidsrapport 
 Oppetidsrapport via en portal 
 Platform Status-dashboard via en portal 
 Rapporter og data tilgjengelig via API 
 Rapport og data tilgjengelig via streaming tjenester (eks. Kafka-stream) 
 Månedlig rapport på statistisk modell 

● Tilgjengeliggjøre oppdatert dokumentasjon, evt pålogging for å hente dette 
● Varslingsrutiner ved planlagt/ikke planlagt driftsstans 
● Følge opp utestående utfordringer med å motta data generelt 
● Onboarding av togoperatører til fastsatt vederlag 

 Tilgjengelig for support ved behov, se punkt 7 for tilgjengelighet 
 

  

9.   Togoperatørs plikter 
-     Definere/formidle endepunkt for mottak av automatiske varsler fra Systemforvalter 
-     Ansvarlig for å aktivt drive prosessen med utbedring av feil knyttet til APC utstyr som ikke 

avleverer data eller data med lav datakvalitet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i daglig rapport 
oversendt fra Systemforvalter 

-     Togoperatør plikter å avlevere statusrapport på dette løpende arbeidet til Systemforvalter 
sin SPOC 

-     Behov for support meldes inn via definert kanal, punkt 7 
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10.     Konfidensialitet 
Systemforvalter og Togoperatør er enige om at innholdet i denne Avtalen er å anse som konfidensiell 
informasjon. Ingen av Partene skal videreformidle slik konfidensiell informasjon uten den andre Parts 
tillatelse. 

All informasjon utvekslet mellom Partene under eller i forbindelse med Avtalen, inkludert dokumenter, 
kommersiell eller teknisk knowhow skal anses som konfidensiell informasjon. 

Partene plikter å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til 
konfidensiell informasjon, og skal påse at ansatte, herunder ansatte som fratrer sin stilling, er underlagt 
en taushetsplikt tilsvarende den som følger av Avtalen.  

Uavhengig av om informasjonen er konfidensiell, har Partene rett til å gi slik informasjon i den 
utstrekning Parten plikter å fremlegge denne i henhold til lov eller forskrift, herunder lov om rett til 
innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) og bindende beslutninger 
fra domstoler eller offentlige myndigheter. 

Informasjon som uavhengig av Partenes mislighold uansett er eller vil bli alminnelig kjent, eller som er 
av en slik art at ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, skal ikke anses som 
konfidensiell informasjon. 
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Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 3.  05.03.2021 
2.0 Kapittel 2 og 3 er oppdatert med beskrivelser av nye outputfiler, og 

informasjon om dummydata og informasjon som ettersendes er fjernet 
 
Følgende datafiler er oppdatert og/eller nye: 

• «Trafikkinntekter per linje 2018-2020 versjon 2.0.xlsx» 
• «Produserte togkm 2018-2020 versjon 2.0.xlsx» 
• «Produserte setekm 2018-2020 versjon 2.0.xlsx» 
• «SM Output.zip» med filene «SM – Output_2018.csv» og «SM – 

Output_2019.csv» 
• Beskrivelse av felter i outputfiler 2.0.xlsx 
• IFM - Output 1.csv 
• IFM - Output 2.csv 
• IFM - Output 3.csv 
• IFM - Output 4.csv 
• Ruter fordelingsnøkkel 2.0.xlsx 
• Tognr-tabell 2.0.csv 

26.03.2021 

3.0 

Følgende datafiler er nye: 
• Antall billetter solgt med sosiale rabatter 2020.xlsx 
• Antall billetter Ordinær pris 2018.xlsx 
• Antall billetter Ordinær pris 2020.xlsx 
• Billettinntekter fra og antall reiser med militær rabatter 

2020.xlsx 
• Inntekter fra Rutersamarbeid produktfordelt 2020.xlsx 
• Billettomsetning 90 dager før avreise 2020.xlsx 
• Kostnader til refusjon pr strekning iht transportvilkårenes §7J 

og §7B 2020.xlsx 
• Gjennomført kontroller og utstedte gebyrer 2020.xlsx 
• Antall busskm planlagt og ikke-planlagt avvik 2020.xlsx 
• Antall togtimer i normaluke 2020.xlsx 
• Antall passasjerkilometer 2020.xlsx 
• Kanalfordeling enkeltbilletter 2020.xlsx 

14.04.2021 

4.0 

Filene «Antall togtimer i normaluke 2018-2019.xlsx» og «Antall 
togtimer i normaluke 2020.xlsx» erstattes av filen «Antall togtimer 
i normaluke 2018-2020 2.0.xlsx» (sendt som vedlegg til melding i 
KGV 23. april 2021). 
 
Filene «Rådata KTI Trafikkpakke 4 2016-2020.xlsx» og 
«Trafikkinntekter pr linje 2018-2019.xlsx» er lagt til i katalogen 
«Bilag 3 Markedsinformasjon».  
 

28.05.2021 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 4. 05.03.2021 
2.0 Informasjonen på KGV er oppdatert med vedlikeholdsstatus for 

type74 og type75. 
26.03.2021 

3.0 Informasjonen på KGV er oppdatert med en korrigert versjon av 
vedlikeholdsprogram for type74 og type75. 

14.04.2021 

4.0 
Informasjonen på KGV er oppdatert med en korrigert versjon av 
vedlikeholdsprogram for type73b (sendt som vedlegg til melding i 
KGV 14. mai 2021) 

28.05.2021 

Vedlikeholdsinformasjon mv. for enkeltindividene slik de er listet i «Vedlegg E-1», vedlegg B i dette 
(Enkeltindivider), finnes i katalogen ‘Bilag 4 Informasjon om Kjøretøy på KGV. 



 

 

 

 

  

Tilbudsforespørsel for konkurranse om 
Trafikkpakke 4 

 
• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Bilag 5 Virksomhetsoverdragelse 

 

 



Bilag 5 Virksomhetsoverdragelse  

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  2 

Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Bilag 5.  05.03.2021 
   
   
   

  



Bilag 5 Virksomhetsoverdragelse  

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  3 

Innhold 
1 Informasjon ..................................................................................................................................................... 4 

 Innledning ........................................................................................................................................ 4 
 Brev fra Samferdselsdepartementet til NSB AS ............................................................................ 5 
 Brev fra Jernbanedirektoratet om personell til virksomhetsoverdragelse i TP4 og TP5. ............ 7 
 Svar fra Vygruppen 8. juni 2020 ................................................................................................. 12 
 Svar fra Vygruppen 5. januar 2021 ............................................................................................ 13 
 Oppdatering med 2020 tall ......................................................................................................... 14 
 Svar fra Vygruppen 28. januar 2021 .......................................................................................... 14 

2 Ansattlister og arbeidsavtaler ................................................................................................................... 15 
 Ansattliste ..................................................................................................................................... 15 
 Arbeidsvilkår samt eksisterende tariffavtaler............................................................................. 15 

3 Eksempler på arbeidsavtaler hos dagens togoperatør ......................................................................... 15 
 Arbeidsavtale ................................................................................................................................ 15 
 Arbeidsavtale 2 ............................................................................................................................ 19 
 Rammeavtale tilkalling ................................................................................................................ 22 
 Oppdragsbekreftelse .................................................................................................................... 26 



Bilag 5 Virksomhetsoverdragelse  
 

Tilbudsforespørsel for konkurranse om Trafikkpakke 4  4 

1 Informasjon 
 Innledning 

«Bilag 5-8» er underlagt samme regler om konfidensialitet som er beskrevet i «Bilag 1» punkt 6. 

Jernbanelovens § 8 d innebærer at reglene i Arbeidsmiljølovens §§ 16-2 – 16-7 om arbeidstagerens 
rettigheter ved virksomhetsoverdragelse gjelder ved Leverandørens overtakelse av virksomheten til 
dagens togoperatør.

Virksomhetsoverdragelsen er et forhold mellom dagens togoperatør og den nye leverandøren, som 
Oppdragsgiver ikke er part i. Oppdragsgiver ønsker likevel å bidra til at ny leverandør får best mulig 
informasjon om de ansatte hos dagens togoperatør. Oppdragsgiver har derfor pålagt dagens 
togoperatør å utlevere de opplysningene som fremgår av vedleggene til dette bilaget. 

Den vedlagte informasjonen gir et øyeblikksbilde av virksomheten til dagens togoperatør, på det 
tidspunkt informasjonen ble innhentet/overlevert til Oppdragsgiver. Informasjonen er derfor ikke 
nødvendigvis dekkende for situasjonen på det tidspunkt virksomhetsoverdragelsen skjer.  

Det følger av Samferdselsdepartementets vedtak av 9. juni 2016 at informasjonen skal oppdateres 
når kontrakten med vinnende tilbyder er signert, jf. brev nedenfor. 

Informasjonen er hentet ut 30. november 2020 og oppdatert med 2020 tall 28. januar 2021.  

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at Vygruppen har opplyst følgende: Personnummer 2001 - 2090 
i «Bilag 5-8» er årsverk som leverer tjenester til det som i dag er Øst [Vygruppens inndeling av deres 
virksomhet som innebefatter områdene innenfor Trafikkpakkene 4 og 5]. Disse årsverkene knyttes 
ikke opp mot enkeltpersoner, fordi de ansatte som utfører tjenestene ikke jobber 50 prosent eller 
mer for det som vil tilsvare en av trafikkpakkene. Vi har valgt å ta de med som anonymiserte årsverk 
for å synliggjøre kostnadene knyttet til disse tjenestene i Øst. Ved en eventuell fremtidig endring i Vys 
organisering, vil årsverkene kunne bli knyttet opp til enkeltpersoner som har oppgaver som utgjør 50 
prosent eller mer for en av trafikkpakkene.  

Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for eventuelle feil i informasjonen. Oppdragsgiver vil kunne bistå 
med å forsøke å etablere et samarbeid mellom vinnende tilbyder og eksisterende togoperatør i 
Oppstartsfasen. 

Personopplysninger og annen informasjon som er underlagt retningslinjer om personvern, samt 
informasjon som er med på å identifisere en spesiell arbeidstager, er sladdet i dokumentene.  
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 Brev fra Samferdselsdepartementet til NSB AS 
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 Brev fra Jernbanedirektoratet om personell til virksomhetsoverdragelse i TP4 og TP5. 
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Ansattlisten følger av MS Excel-filen «Bilag 5-8 Ansattliste 2.0.xlsx». 
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1 Informasjon 
Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har inngått avtale med operatører om kollegastøtteordning. 
Dette for å kunne stille opp med støtte til lokomotivførere som har vært involvert i en uønsket 
hendelse. Avtalen gjelder støtte uavhengig selskapsgrenene, og man får støtte uavhengig hvor man 
er ansatt. Oppdatert liste over kollegastøtter oppdateres av NLF og sendes til kontaktperson i de 
enkelte selskap som har undertegnet avtalen. 

Avtalen er obligatorisk å tegne med Norsk Lokomotivmannsforbund, jf. «Vedlegg A» punkt 3.4. 

 

 

2 Avtalen 
Avtale om varslings- støtteordninger for togpersonale mellom 
Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og [XXX] (Leverandøren) 
 

1 Bakgrunn for avtalen 
De nordiske fagforbundene SEKO, DJF NJF og NLF ønsker å formalisere et samarbeid 
mellom jernbaneselskaper og de nevnte fagforbund om varsling- og støtteordninger.  
 
2 Hensikt 
For å forhindre langvarig sykefravær og utstøting av arbeidslivet, skal denne avtalen 
sikre at togpersonell som utsettes for uhell og ulykker på nordiske jernbanestrekninger 
får rask og umiddelbar støtte, bistand og oppfølging etter hendelsen. Dette uavhengig 
av organisasjonstilknytning. 
 
3 Avtalen omfatter 
 
For arbeidsgiver 
[XXX] og de selskaper [XXX] har inngått avtale med 
 
For arbeidstaker 
NLF og det personalet som tilhører de selskaper [XXX] har inngått avtale med. 
 
4 Plikter i avtalen 
 
[XXX] 

 Oppnevner en kontaktperson som er ansvarlig administrering av ordningen i 
selskapet 

 Sørger for at operativ ledelse i selskapet forestår varsling til de aktuelle lokale 
tillitsvalgte/verneombud som står oppført på de felles varslingslistene. 

 Sørger for at annet selskap sin operative ledelse kontaktes slik at de kan forestå 
varsling til sine tillitsvalgte/verneombud dersom det skal bes om hjelp til 
støtteordninger i annet land. 
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NLF 

 Oppnevner en kontaktperson som er ansvarlig administrering av ordningen i fra 
forbundet sin side. 

 Sørger for utarbeidelse og ajourføring av lister over tillitsvalgte og verneombud 
og at disse blir distribuert til kontaktpersonen i selskapet 

 
5 Samordning av ressurser 
Selskapene inngår de nødvendige avtaler seg imellom av økonomisk art om utveksling 
av tillitsvalgt/verneombudressurser slik at den tillitsvalgte eller verneombud som 
oppholder seg nærmest hendelsesstedet kan rykke ut. 
 
Bistand  
Det påligger det berørte selskap å igangsette de nødvendige varslingsrutiner, med 
anmodning til tillitsvalgte/verneombud om bistand etter at følgende hendelser har 
inntruffet: 

 Når en ansatt innblandes i eller er vitne til en ulykkeshendelse der mennesker er 
drept eller hardt skadd- og/eller når det er inntruffet store materielle skader 

 Når en ansatt utsettes for vold eller trussel om vold 
 Når en ulykkeshendelse av annen karakter har skjedd, hvor den ansatte ber om 

å bli avløst 
 Når det oppstår situasjoner hvor politi eller andre undersøkelsesmyndigheter 

begjærer en ansatt avhørt 
 
Informasjon og forholdsregler 
Der utarbeides informasjonsmateriell som inneholder regler, råd og tips om hvordan de 
som rykker ut til slike hendelser skal/bør forholde seg. De aktuelle selskapene forplikter 
seg til å bekoste utgiftene til dette materiellet. 
 
Oslo [xx.xx.xxxx] 
 
 
 
For [XXX]                                               For Norsk Lokomotivmannsforbund 
 



 

 

 

 

 

  

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 

Mellom Jernbanedirektoratet (org.nr. 916 810 962), heretter 

Oppdragsgiver og [Avtalepart] (org.nr. [xxx xxx xxx]), heretter 

Leverandøren. 

• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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1 Trafikkavtalens bakgrunn og formål 

 Trafikkavtalens bakgrunn 
Samferdselsdepartementet legger gjennom jernbanereformen opp til en gradvis innføring av 

konkurranse på det norske jernbanenettet, jf. St. meld nr. 27 (2014-2015) samt Prop. 1 S (2017-

2018). 

Konkurransen om Trafikkpakke 4 (Trafikkpakken) ble kunngjort på Doffin 

(https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-310591) og TED 

(https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414421-2019:TEXT:EN:HTML&src=0) 3. september 

2019 av Jernbanedirektoratet. 

Etter gjennomført Konkurranse med forhandlinger er det inngått Trafikkavtale mellom Leverandør og 

Oppdragsgiver om utførelse av offentlig persontransport med tog som inngår i Trafikkpakken. 

 

 Trafikkavtalens formål 
Trafikkavtalen skal sikre utførelse av persontransport med tog på linjene som inngår i Trafikkpakken. 

Målet med den offentlige tjenesteforpliktelsen som omfattes av Trafikkavtalen er å utnytte togets 

egenskaper i samspill med andre transportformer for å dekke befolkningens og næringslivets 

transportbehov. Et godt togtilbud til kundene skal bidra til mer fornøyde kunder og at flere reisende 

velger toget. Et attraktivt togtilbud skal også bidra til å nå nullvekstmålet for personbiltransporten i 

og rundt de store byene, og lokale mål om reduksjon i personbiltransporten.  

Et godt togtilbud innebærer som minimum at de reisende får et minst like godt togtilbud som før 

Trafikkstart, dette inkluderer; 

• høy sikkerhet og pålitelighet i togtilbudet,  

• helhetlig og behovstilpasset rutetilbud som gjenspeiler kundenes etterspørsel og drives 

kostnadseffektiv, og  

• høy grad av koordinering, åpenhet og samarbeid med relevante aktører i transportsystemet.  

Leverandøren skal opptre lojalt for å oppfylle formålet med Trafikkavtalen og prioritere løsninger som 

kommer kunden og samfunnet til gode. 

Partene avtaler herved at Leverandøren skal utføre persontogtransport i Trafikkpakken på de vilkår 

som følger av denne Trafikkavtalen, og at Oppdragsgiver skal betale og motta Leveransen i samsvar 

med vilkårene i Trafikkavtalen. 

 

 

2 Avtaledokumenter 

Trafikkavtalen består av følgende dokumenter: 

Trafikkavtalens signaturdokument (dette dokumentet) 

Trafikkavtalens avtalebestemmelser  

Vedlegg A Leveransebeskrivelse, fellesbestemmelser. 
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Vedlegg A-1 Leveransebeskrivelse RE-tog Oslo S – Gjøvik og R-Tog Oslo S - Jaren 

Vedlegg A-2 Leveransebeskrivelse L-togene Spikkestad - Lillestrøm og Stabekk - Ski 

Vedlegg A-3 Leveransebeskrivelse R-tog Stabekk- Moss, Oslo S-Mysen/Rakkestad 

og RE-tog Oslo S-Halden  

Vedlegg A-4 Metodikk kundetilfredshetsundersøkelser under driftsavvik 

Vedlegg A-5 Personalbillettordningen 

Vedlegg A-6 Standard transportvilkår 

Vedlegg A-7 Kontrollplan med krav til omfang av billettkontroll per linje 

Vedlegg B Vederlag og andre økonomiske forhold 
 

Vedlegg B-1 Prisliste 

Vedlegg B-2 Kalkyleskjema 

Vedlegg B-3 TEN-matrise 

Vedlegg B-4 Taksttabell 

Vedlegg B-5 Nøkkel for utregning av passasjerkm 

Vedlegg B-6 Statistisk modell 

 Vedlegg B-7 Inntektsfordelingsmodell 

Vedlegg B-7-1 Toglegmaster for FEN  

Vedlegg C Krav til Oppstartsfasen 

Vedlegg D Administrative bestemmelser og rapportering 
 

Vedlegg D-1 Anmodning om Endringsordre 

Vedlegg D-2 Endringsordre 

Vedlegg D-3 Detaljering av rapporteringskrav 

Vedlegg E Obligatoriske Avtaler 

 Vedlegg E-1 Avtale om leie av Kjøretøy, med tilhørende Vedlegg 

Vedlegg E-2 Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og 

billetteringsløsninger, med tilhørende Bilag og Vedlegg 

Vedlegg E-3 Avtale om ressurser og kjøretøy til gjennomføring av 

Lokomotivførerutdanningen, med tilhørende Vedlegg 

Vedlegg F Ibruktagelse av ny infrastruktur og nye Kjøretøy 

Vedlegg G Underleverandører 

Vedlegg H Forsikringer 

Vedlegg I Garantier 

Vedlegg J Leverandørens utfyllende leveransebekreftelse 

 Vedlegg J-1 Leverandørens utfyllende leveranseforpliktelse 

Vedlegg J-1-1 Leverandørens leveranseforpliktelse etter Vedlegg J-1 

Vedlegg J-2 Leverandørens bekreftelse på antall avganger per linje fra og med 

Trafikkstart 

Vedlegg K Etisk regelverk 

Vedlegg L Vilkår ved konvertering av Trafikkavtalen 

 Vedlegg L-1 Trafikkavtalens signaturdokument 

 Vedlegg L-2 Trafikkavtalens avtalebestemmelser 

 Vedlegg L-3 Vederlag og andre økonomiske forhold 

 Vedlegg L-4 Vedlegg C Ikke i bruk 
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Partene er enige om at avtaledokumentene som angitt over til sammen utgjør den fulle og hele 

Trafikkavtalen. Avtaledokumentene erstatter all tidligere muntlig og skriftlig kommunikasjon mellom 

Partene, inkludert tidligere dokumenter utvekslet mellom Partene, herunder Leverandørens endelige 

tilbud og Oppdragsgivers Konkurransegrunnlag. 

Avtaledokumentene utgjør én helhet og utfyller hverandre. Kontrakten skal så langt det er mulig 

tolkes slik at motstrid ikke finner sted mellom avtaledokumentene. 

Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i 

den rekkefølgen som er angitt ovenfor. 

Leverandørens egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse eller 

fakturaer, aksepteres ikke som en del av Trafikkavtalen. 

 

 

3 Underskrift og dato 

Denne Trafikkavtalen er undertegnet i 2 – to – eksemplarer, hvorav Partene beholder ett eksemplar 

hver. 

 

 

 

  

Oslo, xx.xx.2022 

 

 

 

 

Oslo, xx.xx.2022 

 

 

 

 

 

[Navn Mellomnavn Etternavn] 

[Stillingstittel] 

Jernbanedirektoratet 

[Navn Mellomnavn Etternavn] 

[Stillingstittel] 

[Avtalepart] 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 
Trafikkavtalens avtalebestemmelser 3.0 

 

 



Trafikkavtalens avtalebestemmelser 3.0 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  2 

Endringslogg 
 

Versjon Hva Dato 
1.0 Trafikkavtalens avtalebestemmelser. 05.03.2021 
2.0 Oppdatert punkt 13.2 f) med tekst om rute-, pris- og 

billettsamarbeidsavtale. Oppdatert punkt 18.1.2 med ny tekst om 
beregning av sikkerhetsstillelse, samt oppdatert beløp i formel. 

26.03.2021 

3.0 

Oppdatert minimumsbeløp for samlet sikkerhetsstillelse og formel 
i punkt 18.1.2. 
 
Presisert første setning i punkt 5.8.3. 
 
Punkt 15.4.5 g) benevnelsen Selskapet er erstattet med 
Oppdragsgiver.  
 
Oppdatert punkt 13.2 f) hvor 2022 er erstattet med 2023 

28.05.2021 

   

  



Trafikkavtalens avtalebestemmelser 3.0 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  3 

Innhold 
0 Definisjoner og begreper ............................................................................................................................... 5 

1 Partenes representanter ............................................................................................................................... 8 

2 Enerett og kompensasjon ............................................................................................................................. 8 
 Enerett til offentlig kjøpt persontransport med tog ....................................................................... 8 
 Kompensasjon ved tillatelse til andre togoperatører .................................................................... 9 

3 Risikoplassering ............................................................................................................................................. 9 

4 Varighet ......................................................................................................................................................... 10 

5 Leverandørens plikter ................................................................................................................................. 10 
 Plikt til å utføre persontransport med tog ................................................................................... 10 
 Samarbeidsplikt overfor Oppdragsgiver og andre påvirkede .................................................... 10 
 Plikt til å følge lover og forskrifter ............................................................................................... 10 
 Plikt til å inngå avtaler ................................................................................................................. 11 
 Krav til å stille kvalifisert personell til disposisjon for Oppdragsgiver ....................................... 11 
 Virksomhetsoverdragelse ............................................................................................................ 11 

5.6.1 Særskilt om pensjon ................................................................................................................. 11 
 Antall reisende om bord i togene ................................................................................................ 12 
 Rapporterings- og informasjonsplikt ........................................................................................... 13 

5.8.1 Tilgang til data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk ........................... 13 
5.8.2 Bruk av data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk ............................... 13 
5.8.3 Deling av data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk ............................ 13 

 Plikter ved gjennomgående billettering ...................................................................................... 14 
 Plikter ved opphør ...................................................................................................................... 14 

6 Oppdragsgivers plikter ................................................................................................................................ 14 

7 Immaterielle rettigheter mv. ..................................................................................................................... 15 

8 Leverandørens inntekter mv. .................................................................................................................... 16 
 Leverandørens inntekter ............................................................................................................. 16 
 Leverandørens vederlag .............................................................................................................. 16 

8.2.1 Vederlagsjustering ved vesentlig svikt i inntektsforutsetninger ............................................ 16 
 Betaling av vederlag ..................................................................................................................... 16 

9 Oppstartsfasen ............................................................................................................................................ 17 
 Forberedelser til drift ................................................................................................................... 17 
 Forsinkelse i Oppstartsfasen ....................................................................................................... 17 

10 Drifts- og Avviklingsfasen ........................................................................................................................ 17 
 Tidspunkt for Trafikkstart .......................................................................................................... 17 
 Tidspunkt for Driftsopphør ........................................................................................................ 17 

11 Underleveranser ........................................................................................................................................ 17 

12 Opsjon på tilbudsforbedring .................................................................................................................... 18 

13 Endringer .................................................................................................................................................... 19 
 Vilkår for endring ........................................................................................................................ 19 

13.1.1 Oppdragsgivers rett til å pålegge endringer .......................................................................... 19 
13.1.2 Leverandørens rett og plikt til å foreslå endringer ............................................................... 19 

 Grunnlaget for endring .............................................................................................................. 19 



Trafikkavtalens avtalebestemmelser 3.0 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  4 

 Prinsipper for justering av vederlaget ....................................................................................... 19 
 Prosessuelle regler .................................................................................................................... 20 

13.4.1 Leverandørens plikt til å varsle endringsanmodning ........................................................... 20 
13.4.2 Oppdragsgivers svarplikt ........................................................................................................ 20 
13.4.3 Overslag eller tilbud forut for endringsordre ......................................................................... 20 
13.4.4 Oppdragsgivers innsynsrett ................................................................................................... 20 
13.4.5 Endringsordre ......................................................................................................................... 20 
13.4.6 Revisjon ................................................................................................................................... 21 
13.4.7 Tvist om oppfyllelse av varselplikt og svarplikt ..................................................................... 21 
13.4.8 Plikt til å utføre endringsarbeid ............................................................................................. 21 

 Leverandørens forslag til investeringer med lang økonomisk levetid .................................... 21 

14 Opsjon om konvertering av Trafikkavtalen ved langvarig nedgang i etterspørsel etter togreiser 22 

15 Mislighold ................................................................................................................................................... 22 
 Oppdragsgivers mislighold ........................................................................................................ 22 
 Leverandørens mislighold ......................................................................................................... 22 
 Informasjonsplikt ....................................................................................................................... 22 
 Misligholdsbeføyelser ................................................................................................................ 22 

15.4.1 Leverandørens utbedringsplikt .............................................................................................. 22 
15.4.2 Prisavslag ................................................................................................................................ 23 
15.4.3 Dagbøter i Drifts- og Avviklingsfasen og i forbindelse med opphør ..................................... 23 
15.4.4 Malus ....................................................................................................................................... 23 
15.4.5 Heving ..................................................................................................................................... 23 
15.4.6 Erstatning ................................................................................................................................ 24 

 Ansvarsbegrensning .................................................................................................................. 24 

16 Force majeure ........................................................................................................................................... 25 
 Virkning av Force Majeure ......................................................................................................... 25 
 Avhjelpstiltak .............................................................................................................................. 25 

17 Forsikringer ................................................................................................................................................ 25 

18 Finansielle forhold .................................................................................................................................... 25 
 Sikkerhetsstillelse ...................................................................................................................... 26 

18.1.1 Innledning ............................................................................................................................... 26 
18.1.2 Beregning av samlet sikkerhetsstillelse ................................................................................ 26 
18.1.3 Påkravsgaranti fra finansinstitusjon ..................................................................................... 26 
18.1.4 Morselskapsgaranti ................................................................................................................ 27 

19 Overdragelse av rettigheter og plikter ................................................................................................... 27 

20 Konfidensialitet ......................................................................................................................................... 27 

21 Tvister ......................................................................................................................................................... 28 
 Forhandlinger ............................................................................................................................. 28 
 Verneting .................................................................................................................................... 28 
 Lovvalg ........................................................................................................................................ 28 











Trafikkavtalens avtalebestemmelser 3.0 
 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  9 

dette punkt 2.1. Dette er ikke til hinder for at Oppdragsgiver, markedsovervåkningsorgan eller andre 
offentlige myndigheter gir en annen togoperatør rett til å gjennomføre annen persontransport med 
tog på hele eller deler av strekningene. 

Mellom knutepunktstasjoner1 på fellesstrekningen Asker - Lillestrøm, skal Leverandøren trafikkere 
strekningen i samtrafikk med andre togoperatører. Den strekningsbaserte eneretten gjelder ikke for 
reiser som både starter og slutter på knutepunktstasjoner på fellesstrekningen. 

Leverandørens rett til å få foreta passasjerutveksling på denne strekningen er fastsatt i «Vedlegg A» 
med undervedlegg. Inntektsfordeling mellom togoperatører skjer etter de prinsipper som er fastsatt i 
«Vedlegg B-7». Verken Oppdragsgiver eller Leverandør kan kreve kompensasjon for Leverandørens 
inntektsendringer som følge av endrede konkurranseforhold eller trafikkbelastning på denne 
strekningen. 

 

 Kompensasjon ved tillatelse til andre togoperatører 
Dersom Oppdragsgiver, markedsovervåkningsorgan eller andre offentlige myndigheter gir en annen 
togoperatør rett til å gjennomføre persontransport med tog på hele eller deler av strekningene hvor 
Leverandør har strekningsbasert enerett, jf. punkt 2.1, og togoperatøren utnytter denne retten, har 
Leverandøren rett til å kreve netto inntektsbortfall som følge av dette, kompensert etter reglene i 
punkt 13. Tilsvarende har Oppdragsgiver rett til å kreve Avtalt Fast Vederlag redusert etter punkt 13, 
dersom konkurransen fra andre togoperatører på sporet reduseres på disse strekningene. Med netto 
inntektsbortfall menes bortfall av inntekter fratrukket kostnader som med rimelighet kan forventes 
spart ved bortfallet.  

Endret konkurranse mot andre transportmidler enn tog gir ikke grunnlag for å kreve kompensasjon. 
Dette gjelder også dersom konkurrerende trafikk er gjenstand for offentlig kjøp. 

 

 

3 Risikoplassering 
Leverandøren beholder inntektene fra virksomheten. Oppdragsgiver betaler eller mottar et fast 
vederlag, som fremgår av «Vedlegg B» med tilhørende undervedlegg. Leverandøren har gjort egne 
kalkyler og beregninger av antatt reisevolum, inntektsnivå og kostnadsnivå. En annen faktisk 
utvikling i disse forutsetningene gir ikke grunnlag for justering av vederlaget, med mindre noe annet 
eksplisitt fremgår i Trafikkavtalen.  

Med de unntak som følger av Trafikkavtalen, kan verken Oppdragsgiver eller Leverandøren kreve 
justering av vederlaget som følge av endringer i antatt reisevolum, inntektsnivå og kostnadsnivå, 
herunder:  

a) Endringer i inntektsnivå, med unntak av vesentlig svikt i inntektsforutsetninger, jf. punkt 
8.2.1 

b) Endringer som skyldes økt konkurranse med andre transportmidler enn tog, uansett om 
konkurrerende trafikk er gjenstand for offentlig kjøp eller ikke, jf. punkt 2,  

 

 

1 Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm 
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c) Endringer i jernbaneinfrastrukturen, med de unntak som følger av punkt 13.2,  
d) Endringer i AST mellom Infrastrukturforvalter og Leverandøren, med de unntak som 

følger av «Vedlegg B» punkt 1.3.3, samt 
e) Endringer i annen infrastruktur. 

Informasjon og dokumenter som er gitt av Oppdragsgiver som ledd i tildelingen av Trafikkavtalen, 
men som ikke eksplisitt er gjort til en del av Trafikkavtalen, er kun gitt for informasjonsformål. 
Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for informasjonen og innholdet i dokumentene, herunder (men ikke 
begrenset til) prognoser og framskrivninger. Oppdragsgiver er kun ansvarlig for den informasjonen 
som gis i dokumenter som er gjort til en del av Trafikkavtalen og det følger eksplisitt av de enkelte 
dokumenter at Oppdragsgiver tar ansvar for den aktuelle informasjonen.  

 

 

4 Varighet 
Trafikkavtalen gjelder fra signeringsdato og regulerer trafikken fra og med driftsdøgnets start 10. 
desember 2023 til Ruteterminskiftet i desember 2033. Oppdragsgiver har rett til forlengelse med ett 
+ ett (1 + 1) år. Varsel om forlengelse må skje senest 12 måneder før iverksettelse. 

Trafikkavtalen kan ikke sies opp av noen av Partene, men kan heves i medhold av punkt 15.4.5. 

 

 

5 Leverandørens plikter 
 Plikt til å utføre persontransport med tog 

Leverandøren plikter å utføre rutegående persontransport med tog i Trafikkpakken i 
overenstemmelse med de krav som er fastsatt i Trafikkavtalen.  

Leveransen omfatter alt som er nødvendig for å oppfylle Trafikkavtalen selv om det ikke er 
uttrykkelig er nevnt, herunder produksjonskrav og kvalitetskrav. Er ikke kvalitetskrav til utførelse 
angitt i Trafikkavtalen, gjelder minimum slike kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeid. 

 

 Samarbeidsplikt overfor Oppdragsgiver og andre påvirkede 
Leverandøren plikter, innenfor rammen av Trafikkavtalen, å samarbeide med Oppdragsgiver og 
andre som utfører arbeid som påvirkes av og påvirker Leverandørens utførelse av 
persontogtransport i Trafikkpakken, og innrette seg i forhold til disse, slik at aktiviteter knyttet til 
Leveransen kan utføres rasjonelt og effektivt. 

 

 Plikt til å følge lover og forskrifter 
Leverandøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 
krav, pålegg og instrukser fra offentlige myndigheter som er av betydning for Leveransen og for 
Leverandørens virksomhet. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Oppdragsgiver 
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dersom han mener at Trafikkavtalen er i strid med lover, forskrifter, krav, pålegg eller instrukser fra 
offentlige myndigheter. 

Leverandøren skal inneha de tillatelser og godkjenninger som er nødvendige for å utføre 
Leveransen, herunder lisens, sikkerhetssertifikat, godkjenning for bruk av Kjøretøy og godkjente 
transportvilkår. Oppnåelse og opprettholdelse av tillatelser og godkjenninger er Leverandørens 
ansvar og skjer for Leverandørens regning. Leverandøren plikter å orientere Oppdragsgiver dersom 
Statens jernbanetilsyn fatter vedtak om pålegg eller tilbakekallelse av tillatelser eller godkjennelser 
overfor Leverandøren, eller dersom Leverandøren har kunnskap om at slikt pålegg eller 
tilbakekallelse kan bli vedtatt. 

Leverandøren skal sørge for å drive virksomheten i henhold til arbeidsmiljølovens krav, herunder 
kravene til HMS-rutiner og bruk av arbeidskraft. Leverandøren skal koordinere sine beredskaps- og 
HMS-rutiner med andre interessenter der dette er aktuelt. Oppdragsgiver kan utpeke en 
hovedbedrift som skal ha ansvaret for å samordne og koordinere verne- og miljøarbeidet i henhold til 
arbeidsmiljøloven. 

Leverandøren plikter å følge "Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter" med 
særskilt vekt på § 5 om lønns- og arbeidsvilkår, samt på forespørsel å egenrapportere de områder 
som denne forskriften gjelder.   

 

 Plikt til å inngå avtaler 
Leverandøren skal for egen regning inngå de avtaler som er påkrevd som etter lover og forskrifter 
eller som i henhold til denne Trafikkavtalen er nødvendige for å kunne utføre persontogtransport i 
Trafikkpakken.  

Leverandøren plikter å inngå Obligatoriske Avtaler i henhold til «Vedleggene E-1, E-2, E-3» og øvrige 
avtaler nevnt i «Vedlegg C» punkt 4.  

Oppdragsgiver er ikke part i Obligatoriske Avtaler og er dermed heller ikke ansvarlig for at partene 
oppfyller sine forpliktelser etter disse avtalene.  

 

 Krav til å stille kvalifisert personell til disposisjon for Oppdragsgiver 
Leverandøren plikter å stille kvalifisert personell til disposisjon for Oppdragsgiver og avtaleparter 
som fremgår av «Vedlegg A» punkt A 1.7.1, «Vedlegg E-1» og «Vedlegg E-3».    

Kostnader forbundet med dette dekkes etter bestemmelsene i «Vedlegg B» og/eller «Vedlegg E-1». 

 

 Virksomhetsoverdragelse 
Leverandøren plikter å sikre berørte arbeidstakere de rettigheter i virksomhetsoverdragelsen som 
følger av reglene i jernbaneloven § 8 d, jf. arbeidsmiljølovens §§ 16-2 – 16-7. Leverandøren skal for 
øvrig gjennomføre en eventuell overføring av arbeidsforhold fra tidligere togoperatør i samsvar med 
gjeldende regelverk. 

 

5.6.1 Særskilt om pensjon 
NSB AS (Vygruppen fra 24.04.19), som er et statlig eid togselskap, var til utgangen av 2018 
tilknyttet en ytelsesbasert pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK). En omlegging av 
pensjonsordningen fra dagens ytelsesbaserte ordning med medlemskap i SPK til en privat 
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tjenestepensjonsordning ble gjennomført for å legge bedre til rette for at NSB AS kunne konkurrere 
på like vilkår når persontogtransporten konkurranseutsettes.  

Samferdselsdepartementet, som forvaltet eierskapet i NSB AS, har fått Stortingets fullmakt til å 
pådra staten forpliktelser til å gi støtte til NSB AS ved en eventuell utmelding fra SPK, jf. Prop. 129 S 
(2016–2017).  

NSB AS har kommet til enighet med ansattes organisasjoner om en ny innskuddsbasert 
pensjonsordning som ble innført 1.1.2019. For ansatte som har fylt 55 år innen 31.12.2018 (og for 
delvis uføre og for sykemeldte) videreføres SPK-ordningen som en lukket ordning.  

Samferdselsdepartementet har gitt NSB AS tilsagn om tilskudd til, etter en lukking av ordningen og 
overgang til ny pensjonsordning for ansatte yngre enn 55 år pr 31.12.18, å dekke en innfrielse av 
reguleringsforpliktelsen for de ansatte som går over på ny pensjonsordning 1.1.2019.  

Ansatte som fortsetter sitt medlemskap i den lukkede SPK-ordningen, viderefører sitt SPK-
medlemskap også etter en virksomhetsoverdragelse til Leverandøren. Leverandøren vil som 
ansvarlig arbeidsgiver stå for løpende innbetalinger til SPK. Det vil gjøres et tillegg i vederlaget fra 
Oppdragsgiver tilsvarende merkostnad for Leverandøren ved at de aktuelle ansatte er medlem av 
SPK i stedet for Leverandørens ordinære pensjonsordning.  

Dersom kostnaden ved SPK-medlemskapet for disse ansatte skulle være lavere enn kostnaden ville 
ha vært om de var omfattet av selskapets ordinære pensjonsordning, gjøres et tilsvarende fradrag i 
vederlaget. Oppdragsgiver vil ved avsluttet trafikkpakke dekke innfrielse av reguleringsforpliktelsen 
ved et engangsoppgjør til Leverandøren for de ansatte i den lukkede ordningen som har gått av med 
pensjon eller sluttet før pensjonsalder. Dersom det er gjenværende i aktiv tjeneste ved Driftsopphør, 
vil ikke Leverandøren bære de økonomiske forpliktelsene for fremtidige reguleringsforpliktelser for 
disse ansatte. 

Eventuelle gjenværende ansatte i aktiv tjeneste vil overføres til eventuelt ny vinnende togoperatør 
etter samme modell som avgivende togoperatør har vært omfattet av. Angivende togoperatør vil ikke 
bære økonomiske forpliktelser for fremtidige reguleringsforpliktelser til disse ansatte. 

 

 Antall reisende om bord i togene 
Oppdragsgiver er ansvarlig for at det finnes en fungerende statistisk modell for å beregne fullstendig 
antall reisende om bord i togene. Leverandør plikter å levere Telledata til statistisk modell, jf. 
«Vedlegg A» punkt 6.5, samt sikre best mulig dekning og begrense behov for estimering av Telledata, 
jf. «Vedlegg A» punkt 4.3. 

Statistisk modell eies av  Oppdragsgiver. Oppdragsgiver, eller den Oppdragsgiver bemyndiger, har 
dermed full bruks- og delingsrett til alle Telledata, output og annen informasjon fra statistisk modell.  

Ledende prinsipper for statistisk modell fremgår av «Vedlegg B-6». Ev. endringer i de ledende 
prinsippene håndteres etter endringsordrebestemmelsene i punkt 13.2 g).  

Den statistiske modellen er en maskinlæringsmodell som kan forbedres ved re-trening på faste 
intervaller. Oppdragsgiver har ikke ansvar for slike endringer i modellens algoritme. Endring i 
utbetaling i forbindelse med inntektsfordeling som følge av slik maskinlæring, danner ikke grunnlag 
for endringsordre.  
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 Rapporterings- og informasjonsplikt 
Leverandøren plikter å utlevere eller gi tilgang til informasjon som nærmere angitt i «Vedlegg D» 
punkt 10.  

Informasjonen utleveres på det formatet og i den detaljgraden og til den tid som Oppdragsgiver 
fastsetter. Oppdragsgiver kan endre krav til informasjon eller måten den presenteres på underveis i 
avtaleperioden. Oppdragsgiver skal varsle slik endring i rimelig tid.   

Leverandørens kostnader til fast rapportering etter Trafikkavtalen skal være inkludert i Avtalt Fast 
Vederlag, med mindre annet fremgår av det enkelte rapporteringskrav i «Vedlegg D».  

Dersom Leverandøren ikke overholder krav til rapportering gjennom enten mangelfull rapportering 
eller for sen rapportering i henhold til Trafikkavtalens frister, påløper dagbøter i samsvar med punkt 
15.4.3 og «Vedlegg B» punkt 6.1. 

I avtaleperioden skal Leverandøren, på Oppdragsgivers bestilling, utlevere og/eller gi innsyn i 
informasjon om etterspørsel og inntekter uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver kan fritt bruke og 
utlevere denne informasjonen i forbindelse med konkurranseutsetting av persontogtrafikk. Ved 
Trafikkavtalens opphør skal Oppdragsgiver vederlagsfritt motta datagrunnlag og rapporterte data i et 
elektronisk lesbart, oversiktlig og alminnelig benyttet format. Oppdragsgiver kan fritt benytte dette 
uten restriksjoner, uavhengig av eventuelle opphavsrettigheter.  

 

5.8.1 Tilgang til data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk 
Leverandøren skal gi Oppdragsgiver tilgang til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk som 
Entur eller andre tredjeparter besitter i forbindelse med Leveransen. Denne tilgangen skal omfatte 
alt datagrunnlag som er nødvendig for å beregne trafikk mellom stasjoner betjent av Leverandør 
selv, samt til og fra stasjoner betjent av andre togoperatører som har trafikkavtale med 
Oppdragsgiver.  

 

5.8.2 Bruk av data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk  
Oppdragsgiver har rett til å benytte informasjonen i forbindelse med strategisk styring av 
jernbanesektoren, herunder (men ikke begrenset til): 

a) Planlegging av rutemodeller 
b) Analyse av markedsutvikling 
c) Generering av statistikk og analyser med hensyn til takstsamarbeid og regional 

samhandling, samt 
d) Kartlegging av transportbehov og etterspørsel, inkl. relasjonsmatriser, i forbindelse med 

beslutninger relatert til utbygging og forbedring av kapasitet. 
 

Oppdragsgiver er ansvarlig for å sikre at det etableres en prosess som sikrer god 
informasjonssikkerhet.  

 

5.8.3 Deling av data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk  
Oppdragsgiver har rett til å dele relasjons-/OD-matriser over totalt antall reisende pr relasjon pr linje 
og togkategori med tredjeparter, og kan fritt bruke og utlevere denne type statistikk uten samtykke 
fra Leverandøren.  
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Oppdragsgiver kan ikke dele øvrig informasjon og data nevnt i punkt 5.8 med tredjeparter uten 
Leverandørens samtykke i løpet av avtaleperioden. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig 
grunn. Oppdragsgiver kan fritt bruke og utlevere informasjon nevnt i dette punkt 5.8 med tilhørende 
underpunkter i forbindelse med konkurranseutsetting av persontogtrafikk.  

 

 Plikter ved gjennomgående billettering 
Leverandøren plikter å dele kundedata for reiser med flere togoperatører med de aktuelle 
togoperatørene i henhold til Enturs konsept for informasjonsdeling, jf. «Vedlegg E-2». 

 

 Plikter ved opphør 
Ved opphør av Trafikkavtalen plikter Leverandøren, uansett årsak for opphøret, å levere informasjon, 
samarbeide og avslutte sin virksomhet på en slik måte at Oppdragsgiver settes i stand til å overlate 
persontransport med tog i Trafikkpakken til en annen togoperatør. Leverandøren skal herunder 
rapportere til Oppdragsgiver i samsvar med punkt 5.8 og utføre de plikter som angitt i «Vedlegg A» 
punkt 1.6.  

Ved opphør forut for Driftsopphør skal Leverandøren sørge for at Oppdragsgiver eller ny togoperatør 
kan tre inn i Leverandørens løpende avtaler om vedlikehold av Kjøretøy som benyttes i 
Trafikkpakken. 

Leverandøren skal ved opphør vederlagsfritt overføre alle kundedata knyttet til Leverandørens 
salgskanaler for Trafikkpakken. Leverandøren skal aktivt bidra til å sikre tilstrekkelig rettslig 
grunnlag for at kundedata kan overføres til Oppdragsgiver og ny togoperatør, så langt det er mulig i 
henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Dersom behandlingsgrunnlaget for behandling av 
personopplysninger er samtykke, skal Leverandøren aktivt bidra til å få samtykke fra kundene til 
overføring av personopplysninger fra Leverandøren til ny togoperatør. Leverandøren må etablere og 
bekoste et system som gjør dette mulig. 

 

 

6 Oppdragsgivers plikter 
Oppdragsgiver plikter å betale vederlag til Leverandøren i samsvar med punkt 8.3. 

Oppdragsgiver har et spesielt ansvar for å sikre et hensiktsmessig samspill mellom aktørene i 
jernbanesektoren, inkludert ansvar for koordinering på tvers av trafikkpakker og togoperatører, samt 
mellom togoperatører og kollektivtransporten for øvrig. Oppdragsgiver skal som et ledd i dette, sikre 
at det finnes ressurser for slik samordning og utviklingen av jernbanesektoren, samt gjennomføre 
felles sektormøter, jf. «Vedlegg D» punkt 5.3. 

Oppdragsgiver plikter, på forespørsel fra Leverandøren, å utlevere opplysninger som Oppdragsgiver 
besitter og som er nødvendige som grunnlag for Leverandørens oppfyllelse av Trafikkavtalen, med 
mindre opplysningene er omfattet av taushetsplikt. 

I Oppdragsgivers arbeid med strategisk utvikling av sektoren, kan Oppdragsgiver rette forespørsel til 
Leverandøren om innspill til arbeidet, jf. «Vedlegg A» punkt 1.7.1. Oppdragsgiver skal varsle 
Leverandøren i rimelig tid ved behov for slike innspill. 
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Hvis ny togoperatør skal overta persontransport med tog i hele eller deler av Trafikkpakken, enten 
etter Driftsopphør eller av andre årsaker, skal Oppdragsgiver stille krav om gjensidig samarbeidsplikt 
tilsvarende de plikter Leverandøren har i dette henseendet etter Trafikkavtalen, slik at operatørbyttet 
skjer mest mulig sømløst for alle berørte parter. Oppdragsgivers plikter å følge togoperatørenes 
leveranser tett i denne prosessen. 

Videre skal Oppdragsgiver, ved behov, veilede Leverandøren i Infrastrukturforvalters 
kapasitetsfordelingsprosess for å sikre bestilling av nødvendige ruteleier for R24. Slik veiledning 
skjer etter Leverandørens initiativ. Leverandøren bærer den fulle risikoen for de tidsfrister som er gitt 
i kapasitetsfordelingsprosessen. Forsinket tildeling av ruteleier vil ikke utgjøre mislighold med 
mindre forsinkelsen skyldes forhold som Leverandøren selv er ansvarlig for. Dersom Leverandøren 
ikke får tildelt ruteleier som oppfyller minimumskravene til rutetilbudet i Trafikkavtalen, vil ikke dette 
utgjøre mislighold, med mindre dette skyldes forhold som Leverandøren selv er ansvarlig for. 

Der hvor Oppdragsgiver har fremforhandlet avtaler som Leverandøren plikter å inngå, kan 
Oppdragsgiver, forutsatt at markedsovervåkningsorgan godkjenner det hvis slik godkjenning er 
nødvendig, delta i tvisteløsningsmøter dersom en av partene i den aktuelle avtalen krever dette.  

Oppdragsgiver skal gjennomføre den nye kundetilfredshetsundersøkelsen, jf. «Vedlegg A» punkt 7.2, 
med en jevn frekvens og resultatene skal deles med Leverandøren på egnet måte. 

Oppdragsgiver skal varsle Leverandøren innen rimelig tid etter at det er inngått avtale med ny 
leverandør om kjøp av persontransport for trafikkpakken fra tidspunktet for Driftsopphør.  

 

 

7 Immaterielle rettigheter mv.  
Denne Trafikkavtalen endrer ikke de immaterielle rettighetene Partene hadde før inngåelse av 
Trafikkavtalen. 

Alle immaterielle rettigheter som utvikles i forbindelse med Trafikkavtalen skal tilfalle Oppdragsgiver 
vederlagsfritt, med mindre annet avtales særskilt.  

Med immaterielle rettigheter menes registrerte og uregistrerte rettigheter til åndsverk (herunder 
kildekode til programvare og applikasjoner), fotografier, slagord, logoer, varemerker, design, 
patenter, domenenavn og liknede knyttet til markedsføringen av Trafikkpakken. Immaterielle 
rettigheter som registreres skal registreres på Oppdragsgiver, med mindre annet avtales særskilt.  
Dette omfatter, men er ikke begrenset til, immaterielle rettigheter som utvikles i forbindelse med 
Leverandørens leveranseforpliktelse i «Vedlegg J-1». 

Oppdragsgiver skal fritt kunne lisensiere/overføre alle rettigheter til fremtidig ny leverandør uten 
vederlagskrav fra Leverandøren. For åndsverk omfatter rettighetene også rett til endring og 
videreoverdragelse.  

Alt fysisk materiell knyttet til markedsføringen av Trafikkpakken skal også tilfalle Oppdragsgiver. 

Leverandøren gis en vederlagsfri, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å benytte de immaterielle 
rettighetene og det fysiske materiell som utvikles for markedsføring av Trafikkpakken gjennom 
avtaleperioden. Denne retten opphører ved Driftsopphør.  
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8  Leverandørens inntekter mv. 
 Leverandørens inntekter 

Leverandøren mottar billettinntekter fra de reisende innenfor de rammene for fastsetting og 
regulering av takster som er fastsatt i «Vedlegg B». 

Eventuelle andre inntekter fra persontransport med tog i Trafikkpakken, eksempelvis reklame, 
tilfaller Leverandøren i sin helhet.  

 

 Leverandørens vederlag 
Oppdragsgiver yter Leverandøren, eller mottar fra Leverandøren, et vederlag for utførte tjenester fra 
Trafikkstart til Driftsopphør i samsvar med det som er fastsatt i «Vedlegg B». 

Vederlaget består av en fast del og en variabel del som nærmere angitt i «Vedlegg B».  

Avtalt Fast Vederlag utgjør, med mindre annet er spesifikt angitt i Avtalen, full betaling for 
Leveransen, og dekker alle offentlige avgifter ved Trafikkavtalens inngåelse unntatt merverdiavgift. 
Endringer i valutakurs gir ikke rett til endring i vederlaget.  

 

8.2.1 Vederlagsjustering ved vesentlig svikt i inntektsforutsetninger 
Avtalt fast vederlag justeres iht. «Vedlegg B» punkt 1.2.1 dersom billettinntektene er lavere enn 
fastsatte minimumsnivå.  

Vederlagsjusteringen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av revisorgodkjent regnskap. 
Oppdragsgiver kan likevel velge å utbetale et høyere Avtalt Fast Vederlag a-konto, dersom svikten i 
billettinntekter skaper vesentlige likviditetsutfordringer for Leverandør.  Dersom dette er aktuelt, kan 
Oppdragsgiver kreve at størrelsen på Påkravsgaranti fra finansinstitusjon iht. 18.1.3 skal økes. Dette 
bekostes av Leverandør. 

 

 Betaling av vederlag 
Avtalt Fast Vederlag utbetales iht. «Vedlegg B» punkt 1.2. Akkumulert bonus, malus og dagbøter, 
beregnes og fratrekkes oppgjøret for Avtalt Faste Vederlaget iht. «Vedlegg B» punkt 1.2. 

Er det påløpt dagbot, eller har Oppdragsgiver andre krav som følger av Leverandørens mislighold, 
kan Oppdragsgiver holde tilbake så mye av betalingen at det dekker det spesifiserte kravet. For øvrig 
plikter Oppdragsgiver å betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister. 

Dersom Oppdragsgiver ikke betaler Leverandøren vederlag ved forfall, skal Oppdragsgiver betale 
forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.  
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9 Oppstartsfasen 
 Forberedelser til drift 

I Oppstartsfasen skal Leverandøren foreta og gjennomføre alle de undersøkelser, forberedelser, 
handlinger og aktiviteter som er nødvendige for å ivareta pliktene etter Trafikkavtalen. 
Oppdragsgivers oppfølging og kontroll fratar ikke Leverandøren ansvaret for å sørge for at 
Leveransen til enhver tid er i henhold til Trafikkavtalen. 

 

 Forsinkelse i Oppstartsfasen 
Dersom Leverandøren er forsinket eller har grunn til å tro at han vil bli forsinket i oppfyllelsen av sine 
forpliktelser i Oppstartsfasen, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold gi Oppdragsgiver skriftlig 
varsel om dette. Varslet skal angi årsak til forsinkelsen og så vidt mulig angi når og hvordan ytelsen 
kan gjennomføres og hvilke tiltak som vil bli gjennomført for å begrense forsinkelsen mest mulig. 
Tilsvarende gjelder dersom det må antas å påløpe ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt. 

Dersom Leverandøren er forsinket i oppfyllelsen av sine forpliktelser i Oppstartsfasen, og det ikke er 
avtalt fristforlengelse, reduseres bonus for godt gjennomført Oppstartsfase i samsvar med «Vedlegg 
B» punkt 4.1.  

 

 

10 Drifts- og Avviklingsfasen 
 Tidspunkt for Trafikkstart 

Leverandøren skal utføre persontogtransport i Trafikkpakken i overensstemmelse med kravene og 
beskrivelsene i Trafikkavtalen fra oppstart av driftsdøgnet 10. desember 2023.  

 

 Tidspunkt for Driftsopphør 
Driftsopphør skjer uten oppsigelse ved Ruteterminskiftet i desember 2033. Trafikkavtalen kan ikke 
sies opp av Oppdragsgiver eller Leverandøren.   

Hvis Oppdragsgiver utløser en av eller begge opsjonene om avtaleforlengelse etter punkt 4, 
forskyves Driftsopphør til Ruteterminskiftet i henholdsvis desember 2034 eller desember 2035.  

 

 

11 Underleveranser 
Leverandøren har rett til å engasjere underleverandører som er navngitt i «Vedlegg G» til de formål 
som er angitt i «Vedlegg G». I andre tilfeller skal Leverandøren ikke inngå avtaler om underleveranser 
for deler av Leveransen uten at det på forhånd foreligger skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Oppdragsgiver kan videre kreve at Leverandøren skifter 
ut underleverandører for egen regning og risiko, dersom underleverandørens forhold gir 
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Oppdragsgiver saklig grunn til dette. Leverandøren kan ikke benytte underleverandør til selve 
togfremføringen.  

Endring i bruk av underleverandører skal godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver. Oppdragsgivers 
samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leverandøren skal umiddelbart etter samtykke fra 
Oppdragsgiver oppdatere oversikten i «Vedlegg G» og oversende denne. 

Leverandøren skal sikre at underleverandører besitter de nødvendige kvalifikasjoner og den 
nødvendige kompetanse til å utføre den delen av Leveransen som avtale om underleveranser 
omfatter.  

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver tilstrekkelig informasjon om underleverandøren samt 
underleverandørs finansielle og økonomisk stilling, kapasitet og kompetanse for at Oppdragsgiver 
skal være i stand til å kunne gi samtykke til bruk av underleverandør. Leverandøren skal på 
forlangende fremlegge for Oppdragsgiver bevis for underleverandørs foretaksregistrering, 
godkjenninger, kvalitetssikringsstandard, betalt skatt og merverdiavgift og HMS-erklæring. 

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver tilsvarende inspeksjonsrettigheter overfor underleverandører 
som Oppdragsgiver etter Trafikkavtalen har overfor Leverandøren, jf. «Vedlegg D» punkt 6. Avtaler om 
underleveranser skal kunne overdras til Oppdragsgiver på Oppdragsgivers anmodning, dersom 
Trafikkavtalen opphører forut for Driftsopphør. 

Leverandøren skal fremlegge relevante deler av denne Trafikkavtalen for de aktuelle 
underleverandører som engasjeres til å utføre deler av Leveransen, og skal medvirke til at 
underleverandør erklærer overfor Oppdragsgiver at han er kjent med innholdet.  

Leverandøren er fullt ansvarlig for utførelsen av deler av Leveransen som utføres av 
underleverandører på samme måte som om han selv stod for utførelsen. Dette gjelder også for 
leveranser og ytelser utført av kontraktsmotparter i avtaler Leverandøren plikter å inngå (jf. 
«Vedleggene E-1 til og med E-3»).  

 

 

12 Opsjon på tilbudsforbedring 
Oppdragsgiver har, i hele avtaleperioden, rett til å utøve opsjon 1, slik denne er definert i «Vedlegg A-
3» punkt 3.  
 
Oppdragsgivers varsel om utøving av opsjon 1 skal skje senest 12 måneder før iverksettelse. 
Dersom varsel blir sendt med forbehold om Stortingets godkjennelse, skal endelig bekreftelse på 
bestillingen skje senest 11 måneder før iverksettelse. Iverksettelse skal skje ved et 
Ruteterminskifte.  Ved utøving av opsjon 1 etter avtaleinngåelse, prisjusteres opsjon 1 etter 
bestemmelsene i «Vedlegg B» punkt 1.2.1. 
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13 Endringer 
 Vilkår for endring 

13.1.1 Oppdragsgivers rett til å pålegge endringer 
Oppdragsgiver har rett til å pålegge endringer av Leveransen.  

Endringer kan gå ut på at Leverandøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige 
avtalte, at Leveransens omfang, karakter, kvalitet, art, utførelse eller tidspunkt skal endres, eller at 
avtalte ytelser skal utgå. 

Oppdragsgiver har ikke rett til å pålegge endringer av Leveransen som samlet sett går ut over hva 
Partene med rimelighet kunne regne med da Trafikkavtalen ble inngått. 

 

13.1.2 Leverandørens rett og plikt til å foreslå endringer 
Leverandøren har rett og plikt til å fremsette forslag om endringer der dette er nødvendig for å kunne 
overholde lover, forskrifter, krav, pålegg eller instrukser fra offentlige myndigheter, for å avverge 
skade eller fare for skade, eller for å bidra til en mer kundeorientert, rasjonell eller effektiv utførelse 
av Leveransen.  

Oppdragsgiver avgjør om Leverandørens forslag skal pålegges som en endring i henhold til punkt 
13.2. 

 

 Grunnlaget for endring 
Følgende forhold kan danne grunnlag for endringsordre: 

a) Oppdragsgivers krav om endring i ytelsen, jf. punkt 13.1.1. 
b) Endring i lover og forskrifter etter undertegning av Trafikkavtalen som påvirker Leveransen. 
c) Oppdragsgivers mislighold av sine forpliktelser under Trafikkavtalen. 
d) Endring i avtale inngått med Norske tog AS om leie av Kjøretøy, jf. «Vedlegg E-1», forutsatt at 

slik endring er pålagt av Norske tog AS og godkjent av Oppdragsgiver. 
e) Ibruktagelse av ny infrastruktur og/eller Kjøretøy, i den grad dette medfører vesentlig 

endrede kostnader og/eller inntekter for Leverandøren, jf. «Vedlegg F». 
f) Revidert og/eller endelig pris- og billettsamarbeidsavtale med Oslo og/eller Viken med 

tilhørende driftsavtale(r), inklusiv godtgjørelse fra takstsamarbeidet for 2023 samt 
fastsettelse av BØR-sats.  

g) Endring i ledende prinsipper for statistisk modell og/eller inntekstfordelingsmodell, jf. 
«Vedlegg B-6» samt «Vedlegg B-7». 

h) Endring i satser i kompensasjonsordning for planlagte avvik mellom Infrastrukturforvalter og 
togoperatørene. 

Leverandøren plikter å omstille seg til endrede krav til ytelsen på en mest mulig effektiv måte.  

Leverandørens forhold eller forhold Leverandøren har risikoen for, vil aldri gi grunnlag for endring, 
med mindre dette er regulert på annen måte i Trafikkavtalen. 

 

 Prinsipper for justering av vederlaget 
Oppdragsgiver skal kompensere Leverandørens merkostnader eller bortfall av inntekter som er en 
følge av de forholdene som gir grunnlag for endringsordre, eller fastslå de endringer i Leveransen 



Trafikkavtalens avtalebestemmelser 3.0 
 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  20 

eller andre ytelser som disse forholdene nødvendiggjør. Avtalt Fast Vederlag skal ved endringer 
justeres i tråd med prinsippet om at Leverandøren verken skal tjene eller tape på endringen. Dersom 
endringen medfører bortfall av kostnader eller økte inntekter, skal endringen redusere kjøpet med 
disse beløp. Alle økonomiske konsekvenser skal beregnes netto, med fradrag for Leverandørens 
besparelser eller økte inntekter. Der det i «Vedlegg B-1» er angitt enhetspriser, skal disse benyttes. 

 

 Prosessuelle regler 

13.4.1 Leverandørens plikt til å varsle endringsanmodning 
Dersom Leverandøren mener å være berettiget til endringsordre etter punkt 13.2 b), c), d), e), f) g) 
eller h), skal Leverandøren utarbeide en anmodning om endringsordre (AOE). Konsekvensene skal 
sammenfattes ved bruk av «Vedlegg D-1» og oversendes Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold etter 
at Leverandøren ble kjent med de forholdene som gir grunnlag for anmodningen om endringsordre. 
Varsel skal gis iht. bestemmelser i «Vedlegg D» punkt 3.1. 

Dersom Leverandøren ikke gir varsel i henhold til bestemmelsene i dette punkt, taper han retten til å 
gjøre gjeldende at vedkommende arbeid gir grunnlag for endring. 

 

13.4.2 Oppdragsgivers svarplikt 
Når Oppdragsgiver mottar endringsanmodning fra Leverandøren iht. punkt 13.4.1, skal 
Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 virkedager, enten utstede endringsordre 
eller skriftlig avslå Leverandørens anmodning, dersom Partene ikke avtaler en lengre frist for 
Oppdragsgivers respons. Dersom anmodningen avslås, skal Oppdragsgiver enten samtidig eller uten 
ugrunnet opphold, skriftlig begrunne hvorfor forholdet etter hans oppfatning ikke utgjør en endring. 
Dersom Oppdragsgiver ikke besvarer Leverandørens varsel innen 30 virkedager skal Leverandørens 
anmodning om endringsordre anses akseptert, med mindre det er avtalt en særskilt svarfrist mellom 
Partene.  

 

13.4.3  Overslag eller tilbud forut for endringsordre 
Før endring bestilles ved utstedelse av endringsordre, kan Oppdragsgiver kreve et overslag over eller 
tilbud på hvilke konsekvenser endringen vil ha for vederlaget og for Leveransen for øvrig. 

 

13.4.4 Oppdragsgivers innsynsrett 
Oppdragsgiver har som ledd i prisingen av en endringsordre rett til innsyn i ethvert dokument som 
Leverandøren måtte ha som med rimelig grunn kan antas å inneholde informasjon om de effekter 
endringen kan ha på passasjergrunnlag, inntekter eller kostnader, herunder både historiske tall og 
prognoser.  

 

13.4.5  Endringsordre 
En endringsordre skal være skriftlig, betegnet «Endringsordre», og angi at det kreves en endring. 
Endringsordre skal gis iht. bestemmelser i «Vedlegg D» punkt 9. Endringsordre skal inneholde en 
beskrivelse av hva endringen går ut på og hva som har forårsaket den. Ved utstedelse av 
endringsordre vil Oppdragsgiver benytte et skjema som vist i «Vedlegg D-2». En endringsordre er ikke 
godkjent før den er signert av begge Parter. 
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Leverandøren skal uten ugrunnet opphold etter at endringsordren er mottatt, sende Oppdragsgiver 
en bekreftelse på overslaget eller pristilbudet som er gitt i henhold til punkt 13.4.1 eller 13.4.3, og 
eventuelt utarbeide en oversikt over hvilke virkninger endringen vil ha for vederlaget og Leveransen 
for øvrig, dersom Oppdragsgiver ikke tidligere har bedt om overslag eller pristilbud. De virkningene 
som ikke er fastsatt i endringsordren skal fastsettes skriftlig i et tillegg til endringsordren og gis som 
Meddelelse i henhold til «Vedlegg D» punkt 3. For øvrig gjelder Leverandørens forpliktelser i henhold 
til Trafikkavtalen også for endringer, med mindre annet er særskilt avtalt. 

Dersom Partene ikke blir enige om en pris for endringsarbeidet, skal endringen kompenseres etter 
prinsippet i punkt 13.3. 

 

13.4.6 Revisjon 
Dersom en Endringsordre helt eller delvis skal kompenseres i henhold til faktisk fremtidig utviklingen 
i trafikk, inntekter og/eller kostnader, skal Oppdragsgiver ha rett til innsyn i de dokumenter som er 
beskrevet i punkt. 13.4.4. og til å gjennomføre en revisjon av grunnlaget for slik kompensasjon. 

 

13.4.7 Tvist om oppfyllelse av varselplikt og svarplikt 
Hvis en Part ønsker å gjøre gjeldende at den andre Part har varslet eller svart for sent, må han gjøre 
det skriftlig og uten ugrunnet opphold etter at han har mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, 
skal varselet eller svaret anses å være gitt i tide. 

 

13.4.8  Plikt til å utføre endringsarbeid 
Selv om Oppdragsgiver avslår Leverandørens anmodning om endringsordre i henhold til punkt 
13.4.2, eller Partene ikke blir enige om konsekvensene av endringen, plikter Leverandøren å utføre 
det omtvistede endringsarbeidet med mindre Oppdragsgiver pålegger Leverandøren å utsette dette 
inntil det er avklart om det foreligger en endring eller ikke, samt eventuelle økonomiske 
konsekvenser. 

 

 Leverandørens forslag til investeringer med lang økonomisk levetid 
Oppdragsgiver ønsker at Leverandøren skal bidra til langsiktig videreutvikling av rammevilkår, 
kundetilbud og markedsgrunnlag for Trafikkpakken, også utover Trafikkavtalens varighet. 
Leverandøren står fritt til å foreslå for Oppdragsgiver investeringstiltak med lengre økonomisk levetid 
enn gjenværende avtaleperiode.  

Forslag etter dette punkt skal inkludere beskrivelser av tiltaket og tiltakets effekt, antatt kostnad, 
lønnsomhetsbetraktninger for tiltakets levetid, samt Leverandørs tilbud for redusert vederlag i 
gjenværende avtaleperiode dersom Oppdragsgiver gjennomfører investeringstiltaket. 

Oppdragsgiver står fritt til å akseptere eller avslå slike forslag. Ved aksept vil Oppdragsgiver utstede 
endringsordre, jf. punkt 13.4.5.  

Leverandørs tilbud ved forslag etter dette punkt skal, med mindre Partene blir enige om noe annet, 
være bindende i minimum 6 – seks – måneder fra Leverandøren sender forslaget, og vil innenfor 
bindingstiden utgjøre grunnlaget for justering av vederlaget.  
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14 Opsjon om konvertering av 
Trafikkavtalen ved langvarig nedgang i 
etterspørsel etter togreiser 

På de vilkår som fremgår av «Vedlegg L» kan Oppdragsgiver utøve opsjon om å konvertere 
Trafikkavtalen fra en tilnærmet nettokontrakt til en tilnærmet bruttokontrakt, herunder endre 
fordeling av inntektsrisiko i Trafikkavtalen. Oppdragsgiver har ikke en plikt til å utøve opsjonen.  

 

 

15 Mislighold 
 Oppdragsgivers mislighold 

Det foreligger mislighold fra Oppdragsgivers side hvis Oppdragsgiver ikke oppfyller sine plikter etter 
Trafikkavtalen. 

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes den andre Parts forhold eller Force 
Majeure. 

 

 Leverandørens mislighold 
Det foreligger mislighold dersom Leveransen eller en del av Leveransen ikke er i samsvar med 
Trafikkavtalens krav eller Leverandøren ikke oppfyller sine øvrige plikter etter Trafikkavtalen. 

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes den andre Parts forhold, eller Force 
Majeure. 

Dersom misligholdet beror på en underleverandør som Parten benytter for helt eller delvis å oppfylle 
sine forpliktelser etter Trafikkavtalen, er Parten bare fri for ansvar dersom også underleverandør ville 
ha vært fritatt i henhold til annet avsnitt i dette punktet. 

 

 Informasjonsplikt 
Dersom en Part er forhindret, eller har grunn til å tro at han vil bli forhindret, fra å oppfylle sine 
forpliktelser etter Trafikkavtalen, skal Parten straks varsle den annen Part. Varslet skal angi årsak til 
hindringen og skal så vidt mulig angi når ytelsen kan gjennomføres samt opplysninger om hvordan 
hindringen skal utbedres, jf. punkt 15.4.1. Tilsvarende gjelder dersom det må antas å påløpe 
ytterligere mislighold etter at første varsel er gitt. Varselet skal gis som Meddelelse i henhold til 
«Vedlegg D» punkt 3. 

 

 Misligholdsbeføyelser 

15.4.1 Leverandørens utbedringsplikt 
Leverandøren skal uten ugrunnet opphold og på eget initiativ rette mislighold han oppdager, selv om 
misligholdet ikke er oppdaget eller påpekt av Oppdragsgiver.  
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Leverandøren har rett og plikt til å utbedre mislighold som er påpekt av Oppdragsgiver, slik at 
Leverandørens ytelse til enhver tid er i samsvar med Trafikkavtalens krav. Leverandøren skal gi 
Oppdragsgiver melding om de utbedringer han tar sikte på å utføre, samt tidspunktet for 
utbedringen.  

I særlige tilfeller kan Leverandøren, etter nærmere avtale med Oppdragsgiver, foreta utbedring med 
transportmiddel som fraviker kravene til materiell (Kjøretøy eller andre transportmidler) som fremgår  
av «Vedlegg A» med undervedlegg.  

Leverandøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder, men ikke begrenset til, utgifter til 
konstatering av misligholdet og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av utbedringen.  

Oppdragsgiver skal sette en rimelig frist for Leverandørens utbedring. Dersom utbedring ikke er 
foretatt innen den fastsatte frist, har Oppdragsgiver rett til å la en tredjemann foreta utbedringen. 
Oppdragsgiver skal varsle Leverandøren før utbedring settes bort til tredjemann. Oppdragsgiver kan 
kreve at Leverandøren betaler rimelige kostnader ved utbedring utført av tredjemann. Dersom 
utbedringsarbeid utføres av tredjemann i henhold til denne bestemmelsen er Leverandøren ikke 
ansvarlig for utbedringsarbeidet eller mangelfull utbedring og følgene av dette. 

 

15.4.2 Prisavslag 
Hvis Oppdragsgiver krever utbedring, men Leverandøren ikke foretar utbedring innen en rimelig frist 
eller bare foretar delvis utbedring, kan Oppdragsgiver kreve prisavslag. Oppdragsgiver kan også 
kreve prisavslag hvis misligholdet etter sin art ikke lar seg utbedre. 

Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjon av Leveransens verdi som 
misligholdet representerer. Prisavslaget skal minst svare til den besparelse Leverandøren har 
oppnådd som følge av at utførelsen ikke er i henhold til Trafikkavtalen.   

 

15.4.3 Dagbøter i Drifts- og Avviklingsfasen og i forbindelse med opphør 
Dersom Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser i Drifts- og Avviklingsfasen eller i forbindelse 
med opphør av Trafikkavtalen, kan Oppdragsgiver kreve dagbot som angitt i «Vedlegg B» så lenge 
Leverandøren er i mislighold. Dagboten løper fra misligholdet inntreffer og frem til misligholdet 
opphører eller avtalen heves. 

 

15.4.4 Malus 
Dersom Leverandøren helt eller delvis innstiller en togavgang påløper malus som beskrevet i 
«Vedlegg B» punkt 6.2. Malus påløper alle innstillinger som skyldes forhold som Leverandøren er 
ansvarlig for. Leverandørens ansvar er begrenset til innstillinger som har årsaksregistrering 
«Jernbaneforetak» i den til enhver tid gjeldende AST, kode 81-85 i AST for 2021. 

Leverandøren er selv ansvarlig for å kreve regress fra Infrastrukturforvalter etter bestemmelsene i 
AST. 

 

15.4.5 Heving 
Oppdragsgiver har rett til å heve Trafikkavtalen dersom: 

a) det foreligger vesentlig mislighold fra Leverandørens side og dette ikke er rettet innen 30 
dager etter skriftlig varsel om heving fra Oppdragsgiver, eller 
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b) det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, eller 
c) Leverandøren, eller endelig morselskap i Leverandørens konsern hvis Leverandøren inngår i 

konsern, blir insolvent, insuffisient, illikvid, anmoder om frivillige gjeldsforhandlinger eller 
lignende frivillige eller tvungne ordninger, innleder forhandlinger med sine långivere med 
henblikk på restrukturering av gjeld, innstiller sine betalinger generelt eller til en bestemt 
gruppe kreditorer, det tas tvangsmessig utlegg eller beslag i ikke-uvesentlige verdier som 
eies av Leverandøren eller det fattes beslutning om at Leverandøren skal likvideres eller 
begjære oppbud, eller 

d) Leverandøren mangler eller mister lisens eller sikkerhetssertifikat jf. i punkt 5.3 annet ledd, 
eller  

e) det i Driftsfasen eller Avviklingsfasen påløper dagbot for 100 eller flere påbegynte 
kalenderdager innenfor en periode på 12 kalendermåneder,  

f) det foreligger vesentlige avvik fra HMS kravene Trafikkavtalen foreskriver. Det samme 
gjelder ved gjentatte avvik fra HMS kravene som Trafikkavtalen foreskriver, dersom 
Leverandøren har unnlatt å iverksette nødvendige korrigerende tiltak umiddelbart etter å ha 
mottatt varsel fra Oppdragsgiver, 

g) Leverandøren ikke retter et brudd på reglene i «Vedlegg K» innen 30 Dager etter skriftlig 
varsel fra Oppdragsgiver, eller hvis slikt brudd ikke er mulig å rette. 

Oppdragsgiver kan etter eget valg heve Trafikkavtalen delvis, enten for bestemte deler eller fra et gitt 
tidspunkt i fremtiden, i stedet for å heve hele Trafikkavtalen med umiddelbar virkning.  

 

15.4.6 Erstatning 
Hver av Partene kan kreve erstattet tap som kan tilbakeføres til misligholdet. 

Eventuell dagbot eller prisavslag som er gitt for et mislighold går til fradrag i Oppdragsgivers rett til 
erstatning for det samme misligholdet.  

En Part er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap, med mindre slikt tap skyldes grov uaktsomhet 
eller forsett hos en Part eller noen han er ansvarlig for Som indirekte tap regnes blant annet tap som 
følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), annet konsekvenstap og 
rimelige avbøtende tiltak.   

Maksimal erstatning er begrenset til 1 600 millioner kroner, med mindre tapet skyldes grov 
uaktsomhet eller forsett hos en Parts personell med overordnet ledelsesansvar innenfor det aktuelle 
området. 

 

 Ansvarsbegrensning 
Dersom misligholdet er forårsaket av Infrastrukturforvalter, Norske tog AS eller Entur AS, kan 
Oppdragsgiver kun gjøre gjeldende krav etter punkt 15.4 Misligholdsbeføyelser i den grad 
Leverandøren kan kreve økonomisk kompensasjon i det underliggende forholdet.  

Ansvarsbegrensningen kan bare gjøres gjeldende for leveranser fra Infrastrukturforvalter i AST, 
leveranser fra Norske tog AS og Entur AS i obligatoriske avtaler i «Vedlegg E-1 og E-2» og i AST, og 
bare i den utstrekning leveransen er nødvendig for å oppfylle Trafikkavtalen. 
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16 Force majeure 
 Virkning av Force Majeure 

Den Part som vil påberope seg Force Majeure skal gi den annen Part varsel om dette uten ugrunnet 
opphold.  

Ingen av Partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Trafikkavtalen i den utstrekning 
han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure. Den 
rammede Parts forpliktelser suspenderes så lenge Force Majeure-situasjonen varer. Den annen 
Parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Dette omfatter samtlige av Oppdragsgivers 
betalingsforpliktelser. 

Hver av Partene dekker sine kostnader forbundet med Force Majeure. 

Partene plikter i tilfeller av Force Majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som antas 
å være av betydning for den annen Part. Partene plikter å medvirke til å begrense virkningen av 
Force Majeure. 

 

  Avhjelpstiltak 
Oppdragsgiver kan i tilfeller av Force Majeure pålegge Leverandøren å iverksette tiltak for å 
begrense skadevirkningene av Force Majeure-situasjonen, herunder pålegg om å opprettholde 
trafikken med alternative transportmidler.  

Kostnader Leverandøren har ved iverksetting av avhjelpstiltak pålagt av Oppdragsgiver skal dekkes 
av Oppdragsgiver. Det skal gjøres fradrag for besparelser Leverandøren har som følge av at 
Trafikkavtalens forpliktelser suspenderes i Force Majeure-perioden.  

 

 

17 Forsikringer 
Leverandøren er forpliktet til enhver tid å inneha slike forsikringer og slik forsikringsdekning som er 
påbudt etter norsk lov. 

Bekreftelser på Leverandørens forsikringer framgår av «Vedlegg H». 

 

 

18 Finansielle forhold 
Leveransen skal utføres slik at Leverandør har en robust finansiell stilling gjennom hele 
Trafikkavtalens varighet.  
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 Sikkerhetsstillelse 

18.1.1 Innledning 
Senest på tidspunktet for undertegning av denne Trafikkavtalen skal Leverandøren for egen regning 
sørge for at det er stilt sikkerhet for oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser som springer ut av 
denne Trafikkavtalen, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold, i den 
form som det fremgår av dette punkt 18.1. 

 

18.1.2 Beregning av samlet sikkerhetsstillelse 
Samlet sikkerhetsstillelse som skal stilles under 18.1.3 og 18.1.4 skal beregnes etter følgende 
formel: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆
= 320 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑆𝑆𝑠𝑠 + 10 % × (16 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑆𝑆𝑠𝑠 
−  𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘 𝑘𝑘å𝑣𝑣𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑆𝑆𝑣𝑣 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑆𝑆 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑆𝑆𝑠𝑠 ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑚𝑚𝑆𝑆𝑘𝑘) 

Likevel slik at samlet sikkerhetsstillelse ikke kan være mindre enn 320 mill. kroner.  

Netto nåverdi av tilbudt vederlag over hele avtaleperioden tilsvarer neddiskontert sum av Avtalt Fast 
Vederlag per år for hele Drifts- og Avviklingsfasen, inkludert år 11 og 12 (opsjoner på 
avtaleforlengelse), i faste 2021-priser, jf. pristilbudets punkt 1 i «Vedlegg B-1».  

Netto nåverdi beregnes med 6 % diskonteringsrente. Diskonteringsåret er 2021. 

 

18.1.3 Påkravsgaranti fra finansinstitusjon 
Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti («on demand») fra en bank eller et forsikringsselskap 
med kredittrating fastsatt av Moody’s eller S&P på [A] eller bedre hjemmehørende innenfor EØS-
området eller annen finansinstitusjon godkjent av Oppdragsgiver. Oppdragsgivers godkjennelse kan 
ikke nektes uten saklig grunn. 

Påkravsgarantien skal ha slikt innhold som fremgår av Vedlegg H del 1. For øvrig skal 
Påkravsgarantien på tidspunktet for undertegning av denne Trafikkavtalen ha en beløpsgrense som 
tilsvarer [40 prosent av samlet sikkerhetsstillelse] millioner kroner. 60 dager etter Driftsopphør 
reduseres sikkerheten til 15 prosent av samlet sikkerhetsstillelse i siste driftsår for forhold som 
påberopes i løpet av de påfølgende 3 år. 

Påkravsgarantien skal være gyldig fra signering av Trafikkavtalen til tidligst 3 år og 60 dager etter 
Driftsopphør. Krav skal kunne gyldig fremsettes under Påkravsgarantien så lenge Påkravsgarantien 
er gyldig. Dersom opprinnelig Driftsopphør utsettes i tid, uansett grunn, skal tilsvarende utsettelse 
for (i) utløpet av garantiens gyldighet og (ii) reduksjon av garantibeløpet til 15 prosent dokumenteres 
i ny eller endret påkravsgaranti på ellers like vilkår som fremgår over og av Vedlegg H del 1. 
Leverandøren skal uten ytterligere anmodning fra Oppdragsgiver og for egen regning stille slik ny 
eller endret gyldig garanti senest 30 dager etter at det er klart at opprinnelig Driftsopphør vil 
utsettes. 

Oppdragsgiver kan, dersom det er saklig grunnlag for det, kreve at Leverandøren for egen regning 
skifter garantist i løpet av den tiden garantien løper. At garantistens kredittrating faller under [A] er 
alltid saklig grunn. 

Dersom ny garanti, uansett grunn, blir stilt i Driftsperioden til erstatning for opprinnelig garanti, skal 
den nye garantien dekke de garantitilfellene som ellers ville ha vært dekket av den opprinnelige 
garantien. 
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18.1.4 Morselskapsgaranti 
I tillegg til Påkravsgaranti, skal Leverandør som er datterselskap i et konsern stille, som sikkerhet for 
Leverandørens forpliktelser etter denne Trafikkavtalen, en selvskyldnergaranti fra øverste 
morselskap i konsernet med samme innhold som fremgår av Vedlegg H del 2. Morselskapsgarantien 
skal være gyldig senest fra tidspunktet for undertegning av Trafikkavtalen. Denne garantien skal ha 
en beløpsgrense som tilsvarer [60 prosent av samlet sikkerhetsstillelse] millioner kroner. 
Oppdragsgiver kan, dersom det er saklig grunnlag for det, kreve at Leverandøren sørger for en 
rimelig oppjustering av garantiens maksimumsbeløp.  

 

 

19 Overdragelse av rettigheter og plikter 
Oppdragsgiver kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter denne Trafikkavtalen til et 
annet norsk offentlig organ. 

Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Trafikkavtalen etter skriftlig samtykke 
fra Oppdragsgiver. Likt med overdragelse regnes fusjon, fisjon og annen direkte overføring av 
kontrollen over Leverandøren. 

Rett til vederlag etter denne Trafikkavtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke 
vedkommende Part fra hans forpliktelser og ansvar. Oppdragsgiver kan gjøre alle innsigelser mot 
betalingskrav man har mot Leverandøren gjeldende mot den som har fått kravet overdratt til seg. 

 

 

20 Konfidensialitet 
Oppdragsgiver har rett til å offentliggjøre Trafikkavtalen helt eller delvis med de begrensninger som 
følger av regler om taushetsplikt gitt i lov eller i medhold av lov. Før offentliggjøring finner sted skal 
Leverandøren gis skriftlig varsel og Leverandøren melder tilbake om eventuell konkurransesensitiv 
informasjon som bør unntas offentlighet. Oppdragsgiver tar endelig beslutning på bakgrunn av 
offentlighetslova jf. forvaltningsloven § 13.  

All informasjon knyttet til persontransport i Trafikkpakken som utveksles mellom Partene, skal 
holdes konfidensiell og skal ikke overføres til tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke, 
med mindre slik informasjon: 

a) er eller blir offentlig tilgjengelig uten at dette skyldes en Parts mislighold av Trafikkavtalen.  
b) må meddeles i henhold til gjeldende lov, forskrift eller pålegg, eller en avgjørelse truffet av en 

domstol eller en offentlig myndighet, herunder for eksempel Statens Jernbanetilsyn, 
konkurransemyndighetene, Riksrevisjonen, ESA, eller EU-kommisjonen. 

c) har betydning for Oppdragsgivers fremtidige tilrettelegging og gjennomføring av konkurranse 
om persontransport med tog. 
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21 Tvister 
 Forhandlinger 

Tvister mellom Partene i forbindelse med Trafikkavtalen skal søkes løst ved forhandlinger.  

Inntil en tvist er brakt inn til domstolene, kan hver av Partene be om at det avholdes et 
tvisteløsningsmøte hvor representanter fra både Oppdragsgiver og Leverandørens ledelse deltar. 

Dersom en Partene har bedt om et slikt møte, kan tvisten ikke bringes inn for domstolene før møtet 
er avholdt, med mindre slikt møte ikke kan avholdes innen rimelig tid og dette ikke skyldes forhold 
denne Parten svarer for eller det er nødvendig for å avbryte frister. 

 

 Verneting 
Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting for enhver tvist i anledning Trafikkavtalen eller andre 
avtaler som følger av denne. Prosesspråket i anledning rettstvist skal være norsk.  

 

 Lovvalg 
Trafikkavtalen, inkludert dette punkt 21.3, og enhver tvist som oppstår i forbindelse med 
Trafikkavtalen, eller andre avtaler som følger av denne, skal være underlagt norsk rett.  
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5 Mer fornøyde kunder og flere reisende 
velger toget  

For Trafikkpakken er det viktig å bidra til flere og mer fornøyde kunder gjennom et attraktivt 
kundetilbud, kostnadseffektiv drift, samt et bevisst og målrettet samarbeid med andre aktører i 
kollektivsektoren. 

Leverandøren skal bidra til å nå målsettingene for Trafikkpakken gjennom sine utviklingsplaner for 
leveranseområdene i dette punkt 5. Oppdragsgiver har definert minimumskrav for togtilbudet i 
Trafikkpakken i «Vedleggene A-1, A-2 og A-3». 

5.1 Håndtering av driftsavvik og alternativ transport 
Leverandøren skal etablere og implementere et konsept for kundehåndtering, som ivaretar alle 
reisendes transport- og informasjonsbehov ved planlagte og oppståtte driftsavvik, jf. punkt A 5.1.2.  

I perioder med driftsavvik kan Leverandøren inngå avtale med andre kollektivselskaper og tilby 
deres tilbud som erstatning til de reisende der dette dekker tilsvarende reisebehov. 

For planlagte driftsavvik utarbeider Infrastrukturforvalter en totaloversikt som inkluderer planer for 
infrastrukturarbeider på alle strekninger. Informasjon om dette gis i forbindelse med 
Infrastrukturforvalters kapasitetsfordelingsprosess. Infrastrukturforvalter har utarbeidet aksjonskort 
for planlagte avvik og Leverandøren skal legge disse til grunn ved utarbeidelse av egne tiltakskort 
som viser hvordan de vil løse ethvert planlagt avvik. 

Leverandøren kan inngå «Avtale om alternativ transport» med Infrastrukturforvalter for 
kompensasjon ved planlagte driftsavvik. Oversikt over planlagte innstillinger finnes på 
Infrastrukturforvalters kundeportal gjennom ARBIS (Arbeider i sporet). 

Der togtilbudet omfatter minimum halvtimesintervall i avviksperioden, kan Leverandøren henvise 
kundene til neste avgang, forutsatt tilstrekkelig transportkapasitet (sitte- og ståkapasitet) med en 
slik løsning.  

Kompensasjoner ved driftsavvik som oppstår er regulert gjennom ytelsesordningen i Avtale om 
Sportilgang og bruk av tjenester (AST). Satser i ytelsesordningen fremgår av den til enhver tid 
gjeldende Avtale om Sportilgang og bruk av tjenester (AST). 

Infrastrukturforvalter er ansvarlig for utvikling og tilrettelegging av infrastrukturen ved 
avvikshåndtering, samt koordinering av togoperatører og andre transportaktører. Avtale om 
«Tilrettelegging ved avvikshåndtering» regulerer Leverandørens plikter i forbindelse med 
tilrettelegging og bruk av fasiliteter. På større stasjoner med flere togoperatører, kan 
Infrastrukturforvalter initiere inngåelse av avtale om «Avvikshåndtering – Hovedansvarlig 
jernbaneforetak» med en togoperatør for å sikre en best mulig koordinering. 

Oppdragsgiver har utarbeidet en kundeundersøkelse for bruk i etterkant av planlagte og oppståtte 
driftsavvik, jf. «Vedlegg A-4». Leverandøren står selv ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsen. 
Resultatene benyttes for å måle at Leverandøren oppnår målene om kundetilfredshet under 
avvikshåndtering. Leverandøren må gjennomføre undersøkelsen på en slik måte at utvalget 
representerer de reisendes opplevelser under driftsavvik gjennom hele året. Resultatene utløser 
bonus som vist i «Vedlegg B». 
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A-2 2.2.2 

L-tog Spikkestad/Asker – Lillestrøm skal ha tilnærmet kvartersintervall1 i Grunnrute 

på strekningen Asker – Lillestrøm. Annenhver avgang skal forlenges til/startes fra 

Spikkestad. 

A-2 2.2.3 
L-tog Spikkestad/Asker – Lillestrøm skal ha halvtimesintervall i Lavtrafikk på 

strekningen Spikkestad – Lillestrøm.  

A-2 2.2.4 

L-tog Stabekk/Oslo S – Ski skal ha tilnærmet kvartersintervall i Grunnrute på 

strekningen Oslo S – Ski. Minimum annenhver avgang skal forlenges til/startes fra 

Stabekk. 

A-2 2.2.5 
L-tog Stabekk/Oslo S-Ski skal ha halvtimesintervall i Lavtrafikk på strekningen 

Stabekk-Ski. 

A-2 2.2.6 

Leverandøren kan i en periode på inntil seks (6) uker i Sommerperioden, hvor hele 

juli måned må inngå, redusere togtilbudet iht. minimum antall avganger som angitt i 

Tabell 4 (mandag – fredag), Tabell 5 (lørdag) og Tabell 6 (søndag). 

 

 

 

 

1 Det er ikke mulig med jevnt kvartersintervall på vestsiden av Oslo S, da det kun er tilgjengelig ruteleier på 

strekningen Oslo S - Lysaker annethvert minutt. 
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1 Regiontog og regionekspresstog i Follo/ 

Østfold 

Dette dokumentet inneholder krav som gjelder særskilt for R-tog Stabekk - Moss, Oslo S -

Mysen/Rakkestad og Oslo S - Ski samt RE-tog Oslo-Halden. Kravene kommer i tillegg til 

fellesbestemmelsene i «Vedlegg A». 

Rutetilbudet for R-tog Stabekk - Moss har som hovedoppgave å sikre et godt pendlertilbud mellom 

Moss/Follo og det sentrale Oslo-området. Videre har R-togene Stabekk - Moss en viktig funksjon for 

interne reiser i Follo, både for arbeidspendling, skolereiser og fritidsreiser. Et økende volum pendling 

fra Oslo til Follo (særskilt Ås) er dessuten et viktig marked for R-togene Stabekk - Moss. 

Regiontogene Oslo S - Mysen/Rakkestad betjener i første rekke befolkningen i Indre Østfold og med 

hovedvekt på arbeids- og skolependling til Oslo. 

Regiontog Oslo S - Ski etableres som et nytt togtilbud etter åpning av Follobanen for å sikre 

høyfrekvent togtilbud mellom Oslo og Ski. 

Rutetilbudet for RE-togene Oslo-Halden skal i hovedsak betjene reisebehov i markedene mellom 

Østfoldbyene, Ski og Oslo.  

R-tog Stabekk-Moss, Oslo S - Mysen/Rakkestad og Oslo S - Ski samt RE-tog Oslo S - Halden utgjør til 

sammen grunnfrekvensen med fem (5) avganger per time på Follobanen mellom Oslo og Ski. 

 

 

2 Rutetilbudet  

 Innledning 
Togavgangene på fellesstrekningen Oslo S - Ski over Follobanen skal fordeles jevnt over timen og gi 

tilnærmet 10-minuttersintervall i Rush og Grunnrute1. Faste avgangsintervall for den enkelte Toglinje 

skal tilstrebes (dvs. samme minuttall for avgang/ankomst hver time), men mindre avvik for 

stoppesteder langs enkeltsporede strekningsavsnitt kan aksepteres. 

Regiontog og regionekspresstog i Follo/Østfold skal benytte Follobanen. 

De ulike Toglinjene skal ha et enhetlig stoppmønster i Grunnrute og Lavtrafikk. Stoppmønster for 

ekstra avganger i Rush kan avvike fra grunnruteavgangene på samme Toglinje dersom dette er 

hensiktsmessig. 

Kapasiteten gjennom Oslo-navet er allerede fullt utnyttet, og det vil være begrenset tilgang til 

ruteleier på strekningen Oslo S – Lysaker. Krav til minimum antall avganger under punkt 2.2 

gjenspeiler hvordan denne begrensede kapasiteten er tenkt utnyttet for R- og RE-togene i 

 

 

1 Jernbanedirektoratet har identifisert rutemodeller som gir tilnærmet 10-minuttersintervall i rush, men som kun 

gir mulighet for 5 av 6 avganger i grunnrute ved Trafikkstart. 
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1 Innledning 
Dette er en kravspesifikasjon for utarbeidelse av kundetilfredshetsundersøkelser etter planlagte og 
oppståtte driftsavvik som skal gjennomføres av Leverandøren som en del av Trafikkavtalen. 
Leverandøren må gjennomføre undersøkelsene på en slik måte at utvalget representerer de 
reisendes opplevelser under driftsavvik gjennom hele året. Undersøkelsene skal danne grunnlag for 
kundetilfredshet under driftsavvik for hele trafikkpakken på gitte leveranseområder. 

 

 

2 Undersøkelsesopplegg 
 Omfang/målgruppe 

Undersøkelsen skal måle kundetilfredshet under oppståtte og planlagte driftsavvik. Undersøkelsen 
må gjennomføres direkte i etterkant av avsluttet driftsavvik og starte senest den dagen normal 
trafikk igangsettes. Målgruppen er alle kunder som reiste med Leverandøren under driftsavviket på 
den eller de berørte linjene. 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de reisende opplevde informasjonen som ble gitt 
og håndteringen av driftsavviket i forbindelse med oppståtte og planlagte driftsavvik. 

 

 Utvalg  
Utgangspunktet for utvalgsstørrelsene er å sikre at det kommer inn tilstrekkelig med skjema som 
representerer de reisendes opplevelser under driftsavvikene i Trafikkpakken og på de enkelte 
strekningene gjennom året. Undersøkelsen skal gjennomføres for de Toglinjene som har vært berørt 
av et oppstått eller planlagt driftsavvik og bare blant de reisende som har reist på strekningen under 
driftsavviket.   

Undersøkelsen skal gjennomføres i etterkant av planlagte driftsavvik som pågår i lengre tid enn fem 
(5) virkedager. Som et minimum må det oppståtte driftsavviket ha utløst bruk av aksjonskort hos 
Bane NOR SF for å gjennomføre undersøkelsen i etterkant. Leverandøren må selv ta stilling til hvor 
ofte undersøkelsen skal gjennomføres, og resultatene skal representere de reisendes opplevelser av 
driftsavvik gjennom hele året. 

Det skal minimum foreligge to hundre (200) besvarelser fra reisende per Toglinje som er berørt av 
det planlagte driftsavviket det gjennomføres undersøkelse for.  

For spørreundersøkelser etter oppståtte avvik som har utløst aksjonskort fra Bane NOR SF skal det 
foreligge nok besvarelser fra reisende per Toglinje som er berørt av det oppståtte driftsavviket til at 
undersøkelsen gir et representativt uttrykk for berørte kunders opplevelse av avviket. 

 

 Spørreskjema 
Undersøkelsen skal gjennomføres som en webundersøkelse med rekruttering enten fra aktuelle 
stasjoner, om bord i tog eller via Leverandørens eget CRM-system. 

Tabell 1 inneholder minimumsspørsmålene som skal inngå i undersøkelsen etter planlagte 
driftsavvik. Undersøkelser som skal gjennomføres i etterkant av oppståtte driftsavvik kan 
nedskaleres noe. Spørsmålene som minimum må inngå i spørreskjema etter oppståtte driftsavvik er 
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5 Datasett 
Det skal leveres en SPSS-fil (eller tilsvarende egnet filformat) som inneholder samtlige spørsmål og 
svaralternativer fra undersøkelsen, alle i fulltekst. 

I tillegg skal det leveres en separat fil som viser tilfredshet utregnet med skalagjennomsnitt for hvert 
leveranseområde på hver linje. 

 

 

6 Annet 
Hvis Leverandøren eller tredjepart ønsker endringer i undersøkelsesopplegget, 
beregningsmetodikken eller på andre områder som vil kunne påvirke resultatet av undersøkelsen, 
skal det sendes skriftlig søknad om dette til Oppdragsgiver. Hvis Oppdragsgiver innvilger en slik 
søknad, kan det pålegges at både ny og gammel metode brukes i en overgangsperiode og at 
indeksen kjedes for å sikre sammenlignbarhet over tid. 
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1 Personalbillettordning i norsk 

jernbanesektor 

Det er etablert en personalbillettordning for ansatte i norsk jernbanesektor. De økonomiske 

rammene og bruksvilkårene for personalbillettordningen fastsettes av Oppdragsgiver. Entur AS 

forvalter og administrerer personalbillettordningen på vegne av Jernbanedirektoratet. Dette omfatter 

fakturering, inntektsfordeling og utbetaling til togoperatørene, oppdatering og utstedelse av hjemler 

med bakgrunn i oversendt informasjon fra togoperatør, samt utstedelse av billetter, brukerkontakt 

og personlig service, samt utstedelse av internasjonale fribilletter.  

 

 

2 Virksomhetenes rett og plikt til å tilby og 

akseptere personalbilletter 

Virksomhetene i jernbanesektoren velger selv om de vil tilby ordningen til ansatte.  

For medarbeidere som var fast ansatt i jernbanesektoren før 1. oktober 2017 er ordningen kollektiv 

dersom virksomheten velger å tilby ordningen. Dette innebærer at alle ansatte i denne gruppen må 

tilbys personalbillett om virksomheten velger å delta i ordningen. 

For medarbeidere som var fast ansatt etter 1. oktober 2017 velger virksomhetene selv i hvilket 

omfang de vil tilby ordningen.  

Om en virksomhet velger å avstå fra å tilby sine ansatte personalbillett, vil det ikke være mulig å tre 

inn igjen i ordningen på et senere tidspunkt.  

Alle togoperatører med offentlig kjøp må akseptere personalbilletten som en gyldig billett som en del 

av trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet, jf. «Vedlegg A» punkt 4.  

 

Personalbilletten skal gjelde på samtlige linjer i Norge som trafikkeres av persontogoperatører med 

offentlig kjøp. 

 

 

3 Ansattes rett til personalbillett 

Om virksomheten velger å delta i ordningen skal følgende legges til grunn for medarbeidere ansatt i 

sektoren før 1. oktober 2017:  

• Faste ansatte ved med minst 60 % stillingsandel 

• Ansatte som tilstås redusert arbeidstid grunnet uførhet hvor stillingsprosent og uføregrad 

samlet bli minst 60 % 

• Ansatte som har omsorgspermisjon med lønn 

• Tillitsvalgte med permisjon uten lønn som innehar tillitsverv i personalorganisasjoner 
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• Ansatte før 1. januar 2004 og med minst 60 % stillingsandel i virksomheten, da de ble 

pensjonert (ansatte etter 1. januar 2004 som blir pensjonist har ikke denne retten)  

• Ved uførepensjon kreves det minst 60 % uførepensjon, stillingsandel og uføreandel må til 

sammen være minst 60% ved fratredelsen og ansettelsesdato må være før 1. januar 2004 

• Ektefelle/samboere til ansatte med minst 60 % stillingsandel, og ektefelle/samboere til 

pensjonister med rett til personalbillett 

• Egne barn og adoptivbarn under 18 år til ansatte med minst 60 % stillingsandel, og barn til 

pensjonister med rett til personalbillett 

 

Medarbeiderens ektefelle med alminnelig inntekt under to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) 

mottar personalbillett av samme type som hjemmelshaver. Medarbeiderens ektefelle med 

alminnelig inntekt over to ganger folketrygdens grunnbeløp tilkommer 10 dagsreiser. Samboer til 

ansatte/pensjonister får billettrettigheter når samboerforholdet har vart i minimum to år, eller er 

registrert etter lov om partnerskap. Når samboere har felles barn, bortfaller kravet om to års 

samboerforhold. 

Ansatte som var i tjeneste pr. 1. juli 1975 (med stillingsandel 60 % eller mer), får beholde som en 

personlig ordning fulle personalbillettrettigheter for ektefelle og samboere, samt 

personalbillettrettighet for eventuelle stebarn og fosterbarn.  

Ansatte med mindre enn 60 % stillingsandel tilstås personalbillett (strekningsrettighet) for reise 

mellom bosted og arbeidssted.  

  

3.1 Krav til dokumentasjon vedørende ektefelle og familie 

Ved utstedelse og fornyelse av personalbilletter for ektefeller/samboere og 

enker/enkemenn/samboere skal det fremlegges ligningsattest som dokumentasjon for at grensen 

for egeninntekt overholdes. Dette gjelder ikke for personer som er ansatt før 1. juli 1975. 

Barns alder og tilknytning til medarbeideren må dokumenteres med fødsels- eller dåpsattest, for 

adoptivbarn med adopsjonspapirer. 

Ved utstedelse og fornyelse av personalbilletter for uførepensjonister må det forevises 

dokumentasjon på at man fortsatt er uførepensjonist. 

Togoperatør er selv ansvarlig for å føre kontroll med at riktig dokumentasjon fremlegges. 

 

 

4 Billettrettigheter 

Det utstedes to kategorier personalbillettrettigheter.  

Kategori A (Sølv) 

Personalbillett kategori A gir reisehjemmel til alle ordinære avganger. Reservasjonsavgift og 

produkttillegg utover prisen for reisebilletten må betales fullt ut.  

Kategori B (Bronse) 
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Personalbillett kategori B gir reisehjemmel til alle ordinære avganger med unntak av avgangene 

nevnt under. Personalbillett kategori B er ikke gyldig på produkttyper med pristillegg, unntatt for 

sovevogn.    

Personalbillett kategori B gjelder ikke på fjerntogene på Dovrebanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen 

og Nordlandsbanen på strekningen Trondheim-Bodø på avganger fra utgangsstasjon etter klokken 

11.00 på fredag og søndag.  

I tillegg er gjelder ikke personalbillett kategori B på fjerntog på følgende helge- og høytidsdager: 

• Jul/Nyttår 

o 22. desember, 23. desember og 26. desember 

o 1. januar og 2. januar 

• Påske 

o Onsdag før skjærtorsdag 

o 1. påskedag og 2. påskedag 

• Helgedager i mai/pinsen 

o Onsdag før Kristi Himmelfartsdag 

o 2. pinsedag.  

Strekningsrettighet 

Personalbillett er tilgjengelig for ansatte med redusert arbeidstid (mindre enn 60 % stilling), 

lærlinger, sesongarbeidere og personale som blir satt til arbeid av begrenset varighet. 

Personalbilletten gjelder for reiser mellom bosted og arbeidssted og kan utstedes både i kategori A 

og B. Rettigheten inkluderer ikke rettighet til FIP-billetter eller rettigheter til familiemedlemmer. 

 

5 Priser 

Jernbanedirektoratet fastsetter årlig prisen på personalbillettrettighetene. Den fastsatte prisen 

gjelder for alle togoperatører og øvrige virksomheter i jernbanesektoren. Prisen inkluderer vederlag 

til Entur AS for administrasjon og forvaltning av personalbillettordningen.  

For 2021 gjelder følgende priser: 

• Kategori A: kr 13 046   

• Kategori B: kr 9 775 

 Av dette dekker 492 kroner per billett Enturs kostnader knyttet til administrasjon av ordningen. 

Dette beløpet trekkes fra inntektene som skal fordeles mellom togoperatørene.  

 

Prisen for personalbillettrettighet for pensjonister er 50 % av årspris.  

For strekningsrettigheten gjelder følgende: 

Togoperatør betaler 50% av årsrettighet med kategori A eller B for personer med rettighetsperiode 

under 90 dager. 

Togoperatør betaler årsrettighet for kategori A eller B for personer som skal ha tilgang til flere 

strekninger og/eller rettighetsperiode fra og med 90 dager. 
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Prisen på personalbillettrettigheten reguleres årlig med virkning fra 1. januar. Reguleringen kan ikke 

overstige prognose for KPI-JAE rapport per juni foregående år +1 prosentpoeng. 

5.1 Fordeling av inntekter 

I forbindelse med revidert personalbillettordning vil det i fra 1. januar 2022 fordeles inntekter basert 

på faktisk bruk hos de respektive togoperatører.  

 

5.2 Virksomhetens rett til å innføre egenandel 

Virksomhetene kan innføre egenandel som en del av betalingen for personalbillettrettigheten.  

 

5.3 Personalbillett og moderasjonsbevis internasjonalt 

Virksomhetene velger selv om de vil tilknytte seg FIP-ordningen.  

 

 

6 Administrative bestemmelser 

6.1 Fakturering 

Fakturering gjennomføres en gang per år, med betalingsfrist for hele beløpet 28. januar hvert år. 

Overføring til togoperatørens klientkonto skjer månedlig.   

Strekningsrettigheter faktureres kvartalsvis. 

 

6.2 Utstedelse av strekningsrettighet 

Strekningsrettighet bestilles etter behov fra Entur AS. Det skal sendes skriftlig bestilling. Bestillingen 

må inneholde navn på rettighetsinnehaver, fødselsdato, strekning og tidsrommet rettigheten gjelder 

for. Navn på leder og enhet må tydelig fremgå av bestillingen.  

Togoperatør oversender fra/til stasjon til Entur, som på vegne av togoperatør kan ta stikkprøver på 

reiser som foretas. 

Det gis ingen refusjon av strekningsrettigheter, verken helt eller delvis. 

 

6.3 Misbruk  

Innehaveren av personalbilletthjemmelen er ansvarlig også for familiemedlemmenes bruk av års- 

eller dagsrettigheter. Personalbilletter er personlige og skal oppbevares slik at uvedkommende ikke 

får tak i dem. 

Personalbilletter er kun gyldige sammen med fotolegitimasjon, som skal vises uoppfordret. 

Personalbilletter skal kjøpes/bestilles og valideres før avgang. Hvis innehaver av gyldig 
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personalbillettrettighet ikke kan forevise gyldig billett i billettkontroll påløper tilleggsavgift for 

manglende gyldig billett ved jernbanetransport (jf. jernbaneloven § 7).  

Ved misbruk kan virksomheten inndra personalbillettrettigheten til den ansatte og/eller 

familiemedlem retten til personalbillettbillett i et bestemt tidsrom avhengig av graden av misbruket.  

 

6.4 Tap av rett til personalbillettrettighet 

Virksomhetene er ikke pliktige å tilby personalbillettrettighet til ansatte i ulønnet permisjon, med 

unntak av tillitsvalgte med permisjon uten lønn etter Hovedavtalen. 

Retten til årsrettighet for ektefelle bortfaller ved separasjon i henhold til bevilling, og ved skilsmisse. 

Ved separasjon eller skilsmisse ved dom beholdes retten til årsrettighet i anketiden. For samboer 

opphører retten til årsrettighet når samboerforholdet oppløses. 

Enker/enkemenn/samboere taper retten til årsrettighet hvis de gifter seg med person som ikke har 

rett til en personalbilletthjemmel. Samboer etter arbeidstaker taper også retten til årsrettighet hvis 

vedkommende inngår nytt samboerforhold/ekteskap. 

Barn som gifter seg, taper retten til årsrettighet. Barn som blir adoptert av person som ikke har rett 

til personalbilletthjemmel, taper retten til årsrettighet. 

Ansatt som sies opp, eller meddeles avskjed, taper retten til personalbilletthjemmel. Dersom en 

ansatt frasier seg retten til personalbilletthjemmel, vil det ikke være mulig å tre inn igjen i ordningen 

i samme virksomhet på et senere tidspunkt. 
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Standard transportvilkår for Leverandører 

Standardvilkårene er basert på dagens transportvilkår for togreisende med offentlige kjøpte midler. 

Transportvilkårene skal gjelde som en avtale mellom Leverandøren og den enkelte passasjer. 

Standardvilkårene er minimumsvilkår for trafikkpakker som legges ut for konkurranse. 

Leverandørene som vinner konkurransen, må ha transportvilkår som formelt godkjennes av 

Samferdselsdepartementet.  

 

 

§ 1 Vilkårenes gyldighet 

Transportvilkårene gjelder som avtale mellom [LEVERANDØR] og den enkelte passasjer. Som 

passasjer regnes enhver som ferdes med tog som drives av eller kjøres på kontrakt for 

[LEVERANDØR]. 

 

 

§ 2 [LEVERANDØR]s plikt til å transportere 

passasjerer 

A. [LEVERANDØR] plikter å transportere passasjerer med gyldig billett frem til angitt 
bestemmelsesstasjon. Transporten skal skje uten unødig opphold og om nødvendig med 

annet transportmiddel enn tog. 

 

B. [LEVERANDØR] skal på anmodning opplyse om transporttjenestens tilgjengelighet for 

personer med nedsatt funksjonsevne. Det skal opplyses om vilkårene for på- og avstigning 

på selskapets tog, samt opplyses om hvilke hjelpemidler som finnes om bord på togene. 

Personer med nedsatt funksjonsevne skal tilbys omkostningsfri assistanse i forbindelse 

med på- og avstigning av toget. På noen stasjoner er det også tilbud om assistanse på 

stasjonsområdet til og fra toget, se [Leverandørens hjemmeside] for bestilling. 

 

C. [LEVERANDØR] plikter ikke å transportere passasjerer som ikke retter seg etter stasjons- 

eller ombordpersonalets anvisninger, er beruset eller gjennom oppførsel kan medføre 

sikkerhetsrisiko eller være til sjenanse for medpassasjerer, eller krever ekstraordinær 

tilretteleggelse i forbindelse med transporten og [LEVERANDØR] ikke på forhånd har hatt 

anledning til å planlegge nødvendige tiltak, eller [LEVERANDØR] av sikkerhetsmessige 

grunner ikke anser det forsvarlig å medta passasjeren. 

 

D. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene bortvises fra [LEVERANDØR]s 

transportmidler. Som alvorlig brudd på transportvilkårene anses blant annet det å ikke rette 
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seg etter stasjons- eller ombordpersonalets anvisninger, eller gjennom oppførsel kunne 

medføre sikkerhetsrisiko eller være til sterk sjenanse for medpassasjerer. 

 

E. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene, etter først å ha mottatt en skriftlig 

advarsel om nekting av adgang ved gjentatt alvorlig brudd på transportvilkårene, nektes 

adgang til [LEVERANDØR]s transportmidler. Nekting av adgang kan skje for en periode på 

inntil 4 måneder. Melding om nektet adgang skal gis passasjeren skriftlig. En skriftlig 

advarsel om nekting av adgang er virksom i en periode på 12 måneder etter at denne er 

gitt. Passasjerer som blir nektet adgang til [LEVERANDØR]s transportmidler, kan mot å 

betale et administrasjonsgebyr på Kr 150,-, kreve å få refundert restverdien av 

periodebillett eller billetter de ikke får anvendt som en konsekvens av nekting av adgang. 

 

F. [LEVERANDØR] kan innstille togavganger og omdisponere togmateriell når dette er 

nødvendig på grunn av årsaker utenfor [LEVERANDØR]s kontroll, som for eksempel 

ekstraordinære værforhold eller naturødeleggelser, uforutsette problemer med kjøreveien, 

offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. 

 

 

§ 3 Bagasje 

A. Passasjeren kan ha med seg håndbagasje på inntil 30 kg, maksimum 3 kolli, som 
vedkommende selv bringer med seg inn i toget og plasserer på egnet plass. Det samme 

gjelder ski, barnevogner og lignende. Sykler, pulk, sykkeltilhenger og lignende kan medtas 

etter nærmere fastsatte betingelser, se [Leverandørens hjemmeside].  Passasjeren må selv 

føre tilsyn med bagasjen under togreisen. 

 

B. Kjæledyr kan tas med på anvist plass. Ombordpersonalet har rett til å avvise passasjerer i 

følge med dyr, dersom medbrakte dyr er til sjenanse eller det oppstår en sikkerhetsrisiko. 

Egne regler for førerhunder i tjeneste og assistansehunder for funksjonshemmede står 

beskrevet på [Leverandør].no. 

 

C. Ildsfarlige og eksplosive stoffer og annen bagasje som åpenbart kan innebære en 

sikkerhetsrisiko, kan ikke tas med inn på toget. 

 

D. Våpen til jakt og sport, samt til forsvarets personell, kan aksepteres og bli tatt med i toget. 

Våpeneier skal kontakte ombordansvarlig før påstigning. Av sikkerhetsmessige årsaker kan 

ombordansvarlig nekte passasjeren å ta med våpen og ammunisjon ombord i toget. Under 

transport er våpeneier selv ansvarlig for våpen og ammunisjon og at det føres tilsyn under 

hele reisen. Skytevåpen skal være tomt for ammunisjon. Våpenet skal være nedpakket i 

futteral, bag, veske, sekk eller lignende, sluttstykke skal oppbevares adskilt. Det er ikke 

tillatt å transportere våpen i hylster o.l. som bæres på kroppen.  
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E. Inntil 5 kg ammunisjon kan medbringes forutsatt at det er pakket i originalemballasjen. 

 

 

§ 4 Billetter 

A. Med billett menes av [LEVERANDØR] godkjente billettyper og reisebevis, herunder billetter i 

digital/elektronisk format. Regler for kjøp, kansellering og refusjon avhenger av type billett. 

Se [Leverandørens hjemmeside] for mer informasjon. 

 

B. Forfalskning av billett fører til gebyr for dokumentforfalskning fastsatt av 
Samferdselsdepartementet, og/eller anmeldelse til politiet. 

 

C. Passasjerer som ved kontroll ikke har stemplet eller på annen måte gyldig kontrollert billett 

vil bli ilagt et gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Passasjerene kan kjøpe billett i 

betjent vogn. En eventuell kontroll i betjent vogn vil ikke gjennomføres før alle kunder har 

fått anledning til å kjøpe billett av konduktøren når han/hun går gjennom vognen. Kjøp og 

validering av digitale/elektroniske billetter skal foretas før ombordstigning. Passasjerer som 

ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler gebyret på stedet, skal 

oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av 

identitetsopplysningene, slik at [LEVERANDØR] senere kan innkreve betalingen av gebyret. 

 

 

§ 5 Tilbakehold av reisende uten gyldig 

billett 

Selskapets kontrollører kan holde tilbake reisende når vedkommende: 

a) ikke fremviser gyldig billett i vogn merket «ubetjent» 

b) ikke betaler gebyr på stedet 

c) ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato 

Den reisende kan holdes tilbake så lenge vedkommende ikke oppgir korrekt navn, adresse og 

fødselsdato. Tilbakehold kan utøves også mens de opplysninger vedkommende gir blir verifisert. 

Dersom den reisende likevel betaler gebyret, skal tilbakeholdet avsluttes. Tilbakehold kan ikke skje 

dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Personer under 15 år kan 

bli tilbakeholdt i samråd med politiet. 
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§ 6 Generelle bestemmelser om reisen 

På- eller avstigning er ikke tillatt mens toget er i bevegelse eller stopper midlertidig utenfor stasjon, 

ved krysningsspor, venter på signal eller lignende. Det er heller ikke tillatt å åpne utgangsdører mens 

toget er i fart eller når toget stopper utenfor stasjon. Passasjerene skal etterkomme 

ombordpersonalets anvisninger. 

 

 

§ 7 Forsinkelse 

A. Med forsinkelse menes for sen ankomst til bestemmelsesstasjon i forhold til 
[LEVERANDØR]s ruteplan. Med vesentlig forsinkelse menes alle [LEVERANDØR]s FJ-tog som 

er mer enn 60 minutter, og for andre tog mer enn 30 minutter, forsinket. 

 

B. Ved vesentlig forsinkelse kan passasjeren fremme krav om dekning av dokumenterte 

påregnelige direkte utgifter, begrenset oppad til 2/10 av Folketrygdens grunnbeløp, for 

eksempel: 

1. Utgifter til rimeligst mulig alternativt transportmiddel fram til bestemmelsesstasjon, 

dersom [LEVERANDØR] ikke innen rimelig tid har etablert annet transportalternativ for 

strekningen 

2. Nødvendige telefonutgifter 

3. Kost og losji når dette er nødvendig og hvor [LEVERANDØR] ikke skaffer dette 

kostnadsfritt for kunde 

 

C. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren, til tross for forsinkelsen, har nok tid 

til å nå avgang for videre transport. Passasjeren plikter å begrense et eventuelt tap ved å 

beregne rimelig tid fra ankomst bestemmelsesstasjon til korresponderende 

transportmiddel, ref. § 7 A. 

 

D. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren ikke har beregnet tidsmarginen på 

60 minutter på alle FJ-tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og 

Kristiansand/Stavanger, samt Trondheim og Bodø og 30 minutter på alle andre tog. Dette 

gjelder tilsvarende også togankomst til flyplass og innsjekkingstidspunkt på fly. Dette vil si 

at det må beregnes 60/30 minutter ekstra tid ved ankomst flyplass i tillegg til 

innsjekkingstiden til flyselskapet. 

 

E. Erstatning kan ikke kreves når passasjeren var blitt opplyst om forsinkelsen, den tapte 

korrespondansen, eller toginnstillingen, før eller ved kjøp av billetten, eller om passasjeren 

på tross av forsinkelsen, eller etter ombooking, har ankommet til bestemmelsesstasjonen i 

tide eller med forsinkelse på maksimalt 60 minutter. 
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F. Erstatning kan ikke kreves dersom forsinkelsen eller toginnstillingen skyldes forhold utenfor 

[LEVERANDØR]s eller Bane NOR SFs kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller 

naturbegivenheter, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Passasjeren har likevel 

mulighet til å kreve refusjon av billettprisen etter § 7 H og § 7 J. 

 

G. Når en reise innebærer bytte av tog er overgangstiden minimum 60 min for FJ-tog. For andre 

tog er overgangstiden minimum 30 min. For reiser hvor kortere overgangstid er valgt kan 

det ikke gjøres krav på alternativ transport ved forsinkelse eller driftsavbrudd. 

 

H. Når det med rimelighet kan forventes at tog ankommer med over 60 minutters forsinkelse 

til det endelige bestemmelsesstedet i henhold til transportavtalen, skal passasjeren 

omgående få valget mellom: 

1. Refusjon av billetten i sin helhet på samme vilkår som da den ble kjøpt, for den eller de 

delene av vedkommende reise som ikke er gjennomført, og for den eller de delene som 

allerede er gjennomført dersom reisen ikke lenger er av interesse i forhold til 

passasjerens opprinnelige reiseplan, samt en retur reise til det opprinnelige 

avgangsstedet dersom det er relevant, 

2. fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige 

bestemmelsesstedet ved første anledning, eller, 

3. fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige 

bestemmelsesstedet på et senere tidspunkt etter passasjerens ønske. 

 

I. Dersom det oppstår forsinkelser på over 60 minutter, skal passasjerene kostnadsfritt få 

tilbud om følgende: 

1. Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden, dersom slikt finnes 

om bord på toget eller jernbanestasjonen, eller dersom dette kan leveres på rimelige 

vilkår, 

2. hotell eller annen innkvartering samt transport mellom jernbanestasjonen og 

innkvarteringsstedet dersom det er nødvendig med et opphold på en eller flere netter, 

eller dersom det er nødvendig med ytterligere opphold, når og dersom dette lar seg 

gjennomføre fysisk, 

3. transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt avreisested eller til det 

endelige bestemmelsesstedet for togforbindelsen dersom toget blir stående på sporet, 

og dersom dette lar seg gjennomføre fysisk. På anmodning fra passasjeren skal 

[LEVERANDØR] bekrefte på billetten at toget er forsinket, og at forsinkelsen eventuelt 

har ført til tapt korrespondanse eller at toget er innstilt. 

 

J. Passasjerer som blir forsinket til ankomststasjon kan kreve refundert 50 % av billettprisen 

ved: 

1. Forsinkelse på over 60 minutter med [LEVERANDØR]s tog mellom Oslo og Trondheim, 

Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/ Stavanger, samt Trondheim og Bodø. 

2. Forsinkelse på over 30 minutter på alle andre tog. Reisende med periodebillett gis 

refusjon for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt ovenfor, men delt på antall 

dager periodebilletten er gyldig for. Maksimal samlet refusjon for en periodebillett er 

begrenset oppad til 50 % av billettens kjøpspris. Det kan ikke kreves refusjon av 

billettprisen dersom passasjeren var blitt varslet om forsinkelser på 30/60 minutter 

allerede før billetten ble kjøpt. 
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§ 8 Mangler 

A. Det foreligger en mangel dersom reisen ikke svarer til hva passasjeren ut fra reisens pris, 

reisevilkår og reiseinformasjon hadde grunn til å forvente. Passasjeren som mener at det 

foreligger en mangel, plikter så vidt mulig å informere [LEVERANDØR]s personale om dette 

uten ugrunnet opphold. Dersom mangelen ikke blir utbedret under reisen kan passasjeren 

kreve et forholdsmessig prisavslag. 

 

B. Dersom passasjeren blir påført utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak 

på grunn av feil informasjon fra [LEVERANDØR]s personale, feil utstedt billett eller feil 

informasjon i rutepublikasjoner, kan passasjeren kreve erstatning for direkte påregnelige 

dokumenterte utgifter som feilen har medført. Passasjeren plikter likevel i rimelig 

utstrekning å begrense utgiftene. 

 

 

§ 9 Behandling av klager 

Krav med grunnlag i § 7 B og J, samt § 8 A og B, må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold 

innen 3 - tre måneder - etter hendelsen, vedlagt dokumentasjon (original av reisedokumenter etc.), 

til [LEVERANDØR] Servicesenter, 0048 Oslo, eller elektronisk til [LEVERANDØR].no/tilbakemelding. 

Kravet skal inneholde en redegjørelse for hendelsesforløpet i saken. Dersom det fremmes flere krav 

om refusjon knyttet til samme periodebillett, skal disse sendes samlet til [LEVERANDØR] etter 

utløpet av billettens gyldighetsperiode. Et eventuelt krav på erstatning eller refusjon skal utbetales 

innen en måned etter at [LEVERANDØR] mottar kravet og nødvendig dokumentasjon av dette. 

 

 

§ 10 Generelle ansvarsregler for 

[LEVERANDØR] og passasjerene 

[LEVERANDØR]s ansvar for passasjerene og deres håndbagasje reguleres av jernbaneansvarsloven 

av 10. juni 1977 nr. 73. Passasjeren plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet 

påføres [LEVERANDØR]. 

Vilkårene gjelder for reiser fra og med [Trafikkstart]. Transportvilkårene finnes tilgjengelig hos 

[LEVERANDØR]ens Kundesenter, på bemannede jernbanestasjoner og på [Leverandørens 

hjemmeside]. Passasjerenes rettigheter etter transportvilkårene gjelder som et supplement til 

reglene i forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser av 3. september 2010 nr. 

1241 (jernbanepassasjerrettighetsforskriften).  

Telefon [LEVERANDØR]s kundesenter: xx xx xx xx www.Leverandørens.hjemmeside.no  
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg A-7 Kontrollplan med krav til omfang av billettkontroll 

per linje  
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1 Innledning 

Dette er en kravspesifikasjon for gjennomføring av billettkontroller som skal utføres av Leverandør 

som en del av Trafikkavtalen.  

For å kunne gjøre en korrekt inntektsavregning skal transportarbeidet kvalitetssikres, bl.a. gjennom 

billettkontroller. Billettkontroller vil bidra til at det finnes et grunnlag til å fastsette antall 

passasjerkilometer som sniker.  

For å sikre at togoperatør gjennomfører kontroller som fører til tilstrekkelig presist estimat på 

snikandel har Oppdragsgiver utarbeidet en kontrollplan som Leverandør må gjennomføre som et 

minimum. Kontrollplanen er utarbeidet med hensikt om å avdekke variasjonen i andel betalende 

hvor utvalgsstørrelsen gir antatt tilstrekkelig presisjonsnivå på snikandel. 

 

 

2 Undersøkelsesopplegg 

 Kontrollform 
Oppdragsgiver skiller mellom to ulike kontrollformer hvor begge har ulike hensikt,  

Åpne billettkontroller: Også omtalt som ordinære billettkontroller hvor passasjerer uten gyldig 

reisehjemmel blir ilagt gebyr, jf. «Vedlegg A-6» § 5. Risikoen for gebyr påvirker sannsynligvis 

passasjerens adferd gjennom de forventede kostnadene ved å snike. Ved å kreve gebyr kan 

Leverandør dekke inn deler av kostandene forbundet med kontrollene, jf. «Vedlegg A-6» § 4 punkt C.  

Lukkede billettkontroller: Gjennomføres som rene billettundersøkelser hvor man kun registrerer 

antall passasjerer med og uten gyldig billett. Kontrollformen er langt raskere å gjennomføre enn 

åpne kontroller, noe som gjør det mulig å kontrollere alle passasjerer i en vogn mellom to stasjoner. 

Formålet er å avdekke reell snikandel.  

Kostnader og det overordnede ansvaret forbundet med lukkede kontroller skal Jernbanedirektoratet 

stå for. Det legges derfor opp til at kontrollene gjennomføres av togoperatør som åpne kontroller 

med mulighet for at Jernbanedirektoratet å gjøre stikkprøver med lukkede kontroller for å estimere 

en faktor som beskriver forskjellen i snikandel fra åpne og lukkede kontroller. Stikkprøvene skal 

gjennomføres slik at resultatene samsvarer med sammenlignbare åpne kontroller. Omfang av de 

lukkede kontrollene baseres på erfaringsdata fra de åpne kontrollene, og vil være lavere enn omfang 

av de åpne kontrollene som pålegges togoperatør. En faktor1  som sier noe om forholdet mellom 

åpen og lukket kontroll, benyttes til å estimere den reelle snikandelen ved å dividere resultatene fra 

de åpne kontrollene med faktoren.  

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver eller tredjepart utpekt av denne tilgang til å gjennomføre 

lukkede kontroller om bord i togene. 

 

 

1 1 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑆𝑛𝑖𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 å𝑝𝑛𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑆𝑛𝑖𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑘𝑘𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟
  , estimeringen av begge kontrollformer må være basert på samme metode for 

utvalgsstørrelse og stratifisering for å unngå annen variasjon enn forskjeller i kontrollmetode 
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 Tilbakeholdsrett 
Leverandør bes gjennomføre åpne billettkontroller gjennom eget kontrollkorps eller ved å sette ut et 

slikt oppdrag til en underleverandør. Kontrollørene har behov for å innkreve tilleggsavgifter og ev. 

holde tilbake personer for å kunne utføre sin jobb. Slik hjemmel finnes i Jernbaneloven §7. Det er 

bare togselskapet, ev. deres underleverandør som etter §7 første ledd har hjemmel til å holde 

tilbake passasjerer som ikke kan fremvise gyldig billett. Etter andre ledd må slik rett for selskapet 

være godkjent av Samferdselsdepartementet. 

 Stratifisering 
Det er naturlig å anta at andel betalende kan variere. For å kunne hensynta variasjonen i andel 

betalende må det gjennomføres kontroller som avdekker variasjonen. Leverandør skal ta høyde for 

følgende variasjoner: 

• Hverdag rushtid (06.30–08.30 og 15.00–18.00) 

• Hverdag ikke-rush (alt utenom rushtid) 

• Helg dagtid (start–18.00) 

• Helg kveldstid (18.00–slutt) samt fredag kveld (etter kl. 20) 

 

 Kontrollområde 
Linjene deles inn i 2 kontrollområder (sentrum og perifer) hvor grupper av togleg med antatt lik 

snikandel samles. Kontrollområdene kan oppdateres basert på erfaringsdata fra Leverandør. 

Billettkontrollene skal ha en spredning innenfor kontrollområdene slik at de reisende ikke kan 

tilpasse sitt reisemønster for å unngå å bli tatt i kontroll. Tabell 1 viser tog-leg inndeling med 

linjenummerering per februar 2021, jf. «Vedlegg B-7-1».   

Tabell 1 - Inndeling av linjene i 2 kontrollområder (sentrum og perifer) hvor grupper av togleg med antatt lik 

snikandel samles, med linjenummerering per februar 2021 

L1-1 L1-2 L2-1 L2-2 L21-2 L21-1 L22-1 L22-2 
L3/R30-

1 

L3/R30-

2 
R20-1 R20-2 

            

TL30 TL18 TL103 TL111 TL127 TL103 TL103 TL116 TL39 TL50 TL103 TL127 

TL31 TL19 TL104 TL112 TL128 TL104 TL104 TL117 TL40 TL51 TL104 TL128 

TL32 TL20 TL105 TL113 TL129 TL105 TL105 TL118 TL41 TL52 TL105 TL129 

TL33 TL21 TL106 TL114 TL130 TL106 TL106 TL119 TL42 TL53 TL106 TL130 

TL34 TL22 TL107 TL115 TL131 TL107 TL107 TL120 TL43 TL54 TL107 TL131 

TL35 TL23 TL108 TL35 TL35 TL108 TL108 TL121 TL44 TL55 TL108 TL132 

TL36 TL24 TL109 TL36 TL36 TL109 TL109 TL122 TL45 TL56 TL109 TL133 

TL37 TL25 TL110 TL37 TL37 TL110 TL110 TL123 TL46 TL57 TL110 TL134 

TL38 TL26 TL38  TL38 TL111 TL111 TL124 TL47 TL58 TL111 TL135 

TL61 TL27    TL112 TL112 TL125 TL48 TL59 TL112 TL136 

TL62 TL28    TL113 TL113 TL126 TL49 TL60 TL113  

TL63 TL29    TL114 TL114    TL114  

TL64 TL69    TL115 TL115    TL115  

TL65 TL70     TL37      

TL66 TL71     TL38      

TL67 TL72           
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TL68            

Ved åpning av Follobanen (Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski), kan togleginndeling som L2 legges til 

grunn.  

 

 Omfang 
Månedlige kontroller skal gjennomføres innenfor disse kontrollområdene for hver av linjene. 

Leverandør må som minimum kontrollere 1118 passasjerer per linje, månedlig for hvert 

kontrollområde2. Leverandør kan gjennomføre åpne billettkontroller gjennom eget kontrollkorps eller 

ved å sette ut et slikt oppdrag til en underleverandør. Antall kontrollerte passasjerer skal allokeres 

proporsjonalt med gjennomsnittlig belegg for kontrollområde. Ved 2 kontrollområder, 6 linjer med 

månedlige intervaller vil det tilsvare: 2 × 6 × 12 × 1118 =  160 992 kontrollerte passasjerer årlig. 

 

 Stratifisering brutt ned på kontrollområder i Trafikkpakken 
Tabell 2 viser månedlige antall kontrollerte passasjerer allokert proporsjonalt med gjennomsnittlig 

belegg (tall fra 2019) i de ulike strataene. Antall kontrollerte passasjerer skal allokeres proporsjonalt 

med gjennomsnittlig belegg for kontrollområde. 

Tabell 2 - Krav om månedlige antall kontrollerte passasjerer allokert proporsjonalt med gjennomsnittlig belegg 

(tall fra 2019) i de ulike strataene 

Linje 
Kontroll-

område 
Helg dag Helg kveld Hverdag rush Hverdag ikke-rush 

Antall kontrollerte  

passasjerer 

L1 1 79 90 543 405 1118 

L1 2 100 102 520 396 1118 

L2 1 115 72 503 428 1118 

L2 2 111 64 545 398 1118 

L21 1 93 69 613 343 1118 

L21 2 91 59 644 324 1118 

L22 1 85 60 651 322 1118 

L22 2 122 79 492 425 1118 

L3/R30 1 127 82 528 380 1118 

L3/R30 2 180 101 379 458 1118 

R20 1 123 100 507 389 1118 

R20 2 131 200 215 572 1118 

Totalt      13416 

 

 

 

2 Metoden baseres på utvalgsmetode kalt enkelt tilfeldig utvalg: ved 3 % planleggingsverdi, 95 % konfidensintervall og 1 % 

feilmargin er det behov for 1118 kontrollerte passasjerer 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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1 Vederlag for Leveransen 
1.1 Innledning 
Leverandøren har markeds- og inntektsansvaret og beholder alle trafikkinntekter fra reiser på 
Leverandørs avganger. Andre inntekter fra trafikkutøvelsen, slik som inntekter fra reklame, tilfaller 
også Leverandør, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 8.1.  

Endringer i Leverandørens inntekter gir kun rett til tillegg eller fradrag i vederlaget hvis dette følger 
uttrykkelig av bestemmelsene Trafikkavtalen. 

Det er avtalt vederlag som fullt og helt oppgjør for Leveransen. Vederlaget består av i) Avtalt Fast 
Vederlag og ii) en variabel del som er nettoeffekten av bonus, malus og dagbøter, begge avtalt 
særskilt for det enkelte Vederlagsår.  

 

1.2 Avtalt Fast Vederlag i avtaleåret 
Avtalt Fast Vederlag for det enkelte avtaleåret fremgår av «Vedlegg B-1» i faste 2021-priser. Avtalt 
Fast Vederlag justeres kun som følge av eventuelle endringer i Leveransen, avtaleforlengelse eller 
hvis inntektene i avtaleåret er under fastsatte minimumsnivå for inntekter, jf. punkt 1.2.1 samt 
«Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 8.2.1.  

Hvert Vederlagsår starter ved et Ruteterminskifte og varer til neste Ruteterminskifte. Første 
utbetaling hvert Vederlagsår skjer 10. januar. Hver månedlig utbetaling tilsvarer en 1/12 av Avtalt 
Fast Vederlag.  

Akkumulert bonus, malus og dagbøter, jf. punkt 4 og 6, beregnes etterskuddsvis for hele året og 
fratrekkes eller legges til vederlaget i den tredje måneden i det påfølgende kalenderår. For siste 
avtaleår motregnes akkumulert malus og dagbøter, jf. punkt 6, i akkumulert bonus (jf. punkt 4). 
Dersom akkumulert malus overstiger akkumulert bonus skal Leverandøren betale det overstigende 
til Oppdragsgiver.  

Ved inngåelse av endringsordre prises dette slik at endringens første år prises fra endringens første 
dag til utløpet av gjeldende Rutetermin. Pris for de neste årene følger Vederlagsår.  

 

 Justering av vederlaget dersom rapporterte trafikkinntekter er lavere enn fastsatte 
minimumsnivå 

Ved vesentlig svikt i inntektsforutsetningene, justeres vederlaget i henhold til ett av følgende 
alternativer: 

a) Dersom faktiske trafikkinntekter i Vederlagsår t er lavere enn grensebeløp A 1 093 millioner 
kroner, økes vederlaget tilsvarende 33 prosent av differansen mellom faktiske 
trafikkinntekter og grensebeløp A. 

b) Dersom faktiske trafikkinntekter i Vederlagsår t er lavere enn grensebeløp B 1 025 millioner 
kroner, økes vederlaget med 22 millioner kroner1, samt tilsvarende 66 prosent av 
differansen mellom faktiske trafikkinntekter og grensebeløp B. 

 

 

1 Beregnet vederlagsjustering i a gitt grensebeløp B 
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c) Dersom faktiske trafikkinntekter i Vederlagsår t er lavere enn grensebeløp C 957 millioner 
kroner, økes vederlaget med 67 millioner kroner2, samt differansen mellom faktiske 
trafikkinntekter og grensebeløp C. 

Grensebeløpene prisjusteres med en faktor tilsvarende gjennomsnitt av prisjusteringsmekanismen i 
rute-, pris- og billettsamarbeidsavtale, jf. «Vedlegg A» punkt 6.2 og maksimalt tillatt prisjustering av 
billettpriser iht. punkt 2.5. Gjennomsnittet vektes iht. faktisk andel billettinntekter fra rute-, pris- og 
billettsamarbeidsavtalen, og billettinntekter fra salg av egne billetter. 

Dersom endringsordre, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 13.2, medfører endret 
trafikkinntekt, justeres beløpene i henhold til endret trafikkinntekt i den enkelte endringsordre. 

En ev. utøving av opsjon 1, jf. «Vedlegg A-3» punkt 3, påvirker ikke grensebeløpene. 

 

1.3 Prisjustering av Avtalt Fast Vederlag 
Avtalt fast vederlag prisjusteres 1. januar hvert år, første gang 1. januar 2024. 

Oppdragsgiver kompenserer for risiko i generell prisutvikling gjennom ordinær prisjustering som 
nærmere fastsatt i punkt 1.3.1. Denne prisjusteringen inkluderer også ordinær prisutvikling i 
«Vedlegg E-2». Endringer utover ordinær prisutvikling for disse avtalene dekkes etter punkt 1.4. 

Videre kompenserer Oppdragsgiver særskilt for prisutviklingen i «Vedlegg E-1» og «Avtale om 
sportilgang og bruk av tjenester (AST)» mellom Leverandøren og Infrastrukturforvalter.  

Samlet prisjustering av Avtalt Fast Vederlag utgjøres av: 

• Ordinær prisjustering, jf. punkt 1.3.1 
• Særskilt prisjustering for «Vedlegg E-1» mellom Leverandøren og Kjøretøyeier, jf. punkt 1.3.2 
• Særskilt prisjustering for «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)» mellom 

Leverandøren og Infrastrukturforvalter, jf. punkt 1.3.3 

For ordinær prisjustering legges ordinært prisjustert vederlag til grunn. Ordinært prisjustert vederlag 
er lik Avtalt Fast Vederlag fratrukket kostnader som er omfattet av «Vedlegg E-1» og kostnader 
omfattet av «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester». Ordinært prisjustert vederlag framkommer 
som følger: 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2021𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂2021𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 −  𝐾𝐾𝐾𝐾2021𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐴𝐴2021𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡  

Hvor:  OPV = ordinært prisjustert vederlag  

t = avtaleåret det skal prisjusteres for 

 AFV = Avtalt Fast Vederlag  

 KL = kostnader omfattet av «Vedlegg E-1» 

 IA = kostnader omfattet av «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester» 

 

 

2 Beregnet vederlagsjustering i b gitt grensebeløp C 
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Etter gjennomføring av ordinær og særskilte prisjusteringer summeres ordinært prisjustert vederlag, 
kostnader omfattet av «Vedlegg E-1» og «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester» for å finne Avtalt 
fast vederlag for avtaleåret etter følgende oppsett: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑡𝑡 ×  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2021𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡   

Hvor:  AFV = Avtalt Fast Vederlag  

t = avtaleåret det skal prisjusteres for 

 IP = Indeks for prisjustering  

OPV = ordinært prisjustert vederlag 

 KL = kostnader omfattet av «Vedlegg E-1» 

 IA = kostnader omfattet av «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester» 

Ved særskilt prisjustering av vederlag i henhold til punkt 1.3.2 eller 1.3.3 eller ekstraordinære 
prisendringer i andre tilgangsavtaler i henhold til punkt 1.4, justeres utbetaling av vederlaget. 
Månedlig vederlag skal senest justeres første utbetalingsdag etter 45 dager etter at Oppdragsgiver 
har mottatt krav om særskilt prisjustering. I juni og juli måned beregnes ytterligere 30 dager. 
Leverandør har ikke krav på forsinkelsesrenter der forsinket betaling skyldes mangelfulle 
opplysninger fra Leverandøren. 

 

 Ordinær prisjustering av vederlaget 
Ordinært prisjustert vederlag for det enkelte avtaleår justeres i henhold til en vektet prisindeks. 
Prisindeksen består av 50 prosent indeks for KPI-JAE pr. 15. oktober i foregående år, og 50 prosent 
av SSBs indeks for totale arbeidskraftkostnader for samferdselssektoren pr. 15. oktober i 
foregående år.  

Ordinær prisjustering beregnes med utgangspunkt i indeksene pr. 15. oktober 2020. Indeksverdiene 
pr. 15. oktober 2020 gir Ip2021: 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡 = 0,5 ×  �
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐾𝐾𝑂𝑂𝐼𝐼 − 𝐽𝐽𝐴𝐴𝐽𝐽𝑡𝑡−1
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐾𝐾𝑂𝑂𝐼𝐼 − 𝐽𝐽𝐴𝐴𝐽𝐽2020

� + 0,5 × �
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡−1
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎2020

� 

Hvor:  t = avtaleåret det skal prisjusteres for 

Indeks KPI-JAE = Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer,          

                (Kjerneinflasjon.) 

t-1 = pr. 15. oktober foregående år 

 IP = Indeks for prisjustering 

Indeks akr = Indeks for totale arbeidskraftkostnader for samferdselssektoren 

 

 Særskilt prisjustering for Avtale om leie av Kjøretøy 
Ved en økning eller reduksjon i priser finner sted i «Vedlegg E-1», og slik endring ikke er forårsaket av 
forhold på Leverandørens side, justeres Avtalt Fast Vederlag opp eller ned for å kompensere for 
netto økonomisk effekt.  
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 Særskilt prisjustering for Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) 
Ved endringer i modell for økonomiske ytelser, priser eller andre økonomiske betingelser i «Avtale 
om sportilgang og bruk av tjenester (AST)», og slik endring ikke er forårsaket av forhold på 
Leverandørens side, justeres Avtalt Fast Vederlag opp eller ned for å kompensere for netto 
økonomisk effekt.   

Endringer i Leverandørs ytelsesnivå som definert i AST vil ikke gi grunnlag for endret 
kostnadsdekning etter dette punkt. 

Kostnader til kjørestrøm inngår i Ordinært prisjustert vederlag. Endringer i pris for kjørestrøm dekkes 
dermed ikke etter dette punkt.  

 

1.4 Ekstraordinære prisendringer i Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- 
og billetteringsløsninger  

Ved ekstraordinær økning eller reduksjon i priser utover avtalt prisjustering i «Vedlegg E-2», justeres 
Avtalt Fast Vederlag opp eller ned for å kompensere for netto økonomisk effekt.  

Krav om justering må fremsettes skriftlig innen to (2) måneder etter at endringen ble kunngjort. 

 

1.5 Endring av andre gebyrer og avgifter 
Dersom offentlige gebyrer og avgifter som Leverandøren i henhold til Trafikkavtalen skal betale, 
endres, skal Avtalt Fast Vederlag justeres tilsvarende. Kostnader og inntekter utover det som er 
avtalefestet gir ikke rett til kostnadsdekning for endringer i avgifter etter dette punktet. Vederlaget 
skal justeres uten tillagt merverdiavgift eller påslag for indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. 
Endringer i det generelle i skattenivået gir ikke rett til justering av Avtalt Fast Vederlag. 

Krav om justering fremsettes skriftlig innen to (2) måneder etter at endringen ble kunngjort. 

 

 

2 Takster 
2.1 Takster og billettkategorier 
Ordinær pris er full pris for voksen person, basert på reiseavstanden (i form av takstenheter) og en 
pristabell med degressiv prising i forhold til reiselengde. Leverandøren skal videreføre Basisprisene 
som gitt av «Vedlegg B-4» som Ordinære priser for;  

• enkeltbillett,  
• 30-dagersbillett 

inntil takstregulering kan foretas etter punkt 2.5. 

Ordinær pris på strekningen Asker – Lillestrøm (og mellomliggende stasjoner) baseres på den 
taksttabell fastsatt av den togoperatør som har trafikkavtale for det knutepunktstoppende togtilbudet 
på strekningen. Per 01.01.2021 er dette togtilbudet planlagt konkurranseutsatt som en del av 
Trafikkpakke 5. Leverandør har ikke krav på Endringsordre som følge av endringer i denne 
taksttabellen. 
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𝑂𝑂𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖æ𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐾𝐾𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ø𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎 ℎ𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐾𝐾𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ø𝑎𝑎

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎 ℎ𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
 

Den del av Leverandørs andel av samlet ordinær pris for periodebilletter som skyldes 
transportarbeid omfattet av inntektsfordelingsmodellen, jf. punkt 3, skal inngå i inntektene som skal 
fordeles gjennom denne modellen.  

Eksempel3: 

Passasjeren skal kjøpe periodebillett fra Geilo til Bryn. Denne relasjonen er på 280 takstenheter. Av 
disse er 276 i Trafikkpakke Vests takstområde (Oslo S – Bergen), da byttet skjer på Oslo S, og 4 
takstenheter innenfor området omfattet av inntektsfordelingsmodellen. Trafikkpakke Vests ordinære 
pris for en periodebillett på 280 takstenheter er kr 6100, mens ordinær pris for en periodebillett på 
280 takstenheter i gjeldende takstabell for strekningen Asker – Lillestrøm er kr 5900, Ordinær pris 
for passasjerens periodebillett blir da: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 6100  𝑥𝑥
276 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇
 280 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇

+ 𝐾𝐾𝑎𝑎 5900 𝑥𝑥
4 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇

280 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇
 

 

𝐾𝐾𝑎𝑎6100  𝑥𝑥 0,9857 + 𝐾𝐾𝑎𝑎 5900  𝑥𝑥 0,0143 = 

𝐾𝐾𝑎𝑎 6012,85 + 𝐾𝐾𝑎𝑎 84,29 = 𝐾𝐾𝑎𝑎 6097,14 

Gjennomgående pris avrundes til nærmeste hele krone, slik at passasjeren betaler 6097 kr. 
Avrunding fordeles forholdsmessig mellom togoperatørene, og håndteres av Entur (jf. «Vedlegg E-2»). 

Andelen på kr 84,29 som tilskrives strekningen Oslo – Bryn inngår i inntektsfordelingsmodellen, jf. 
«Vedlegg B-7». Leverandør får sin andel av denne inntekten gjennom inntektsfordelingsmodellen.    

 

 

3 Inntektsavregning 
3.1 Avregning av inntekter fra salg av togbilletter 
Entur er ansvarlig for inntektsavregning mellom togoperatører, jf. «Vedlegg E-2». Med mindre annet 
fremkommer i punkt 2 og 3, avregnes inntekter fra salg av togbilletter basert på antall passasjerkm i 
henhold til «Vedlegg B-7». Antall passasjerkm som benyttes til avregning av inntekter, gjøres i 
henhold til «Vedlegg B-6» med undervedlegg. Leverandør plikter å oppfylle fordringer mot andre 
togoperatører gitt underlag fra inntektsoppgjør, jf. «Vedlegg E-2».   
 

 Direktefordelt inntekt 
Direktefordelt inntekt er inntekter fra salg av billetter hvor det er en direkte kobling mellom 
reisearbeidet og inntekten for reisearbeidet i den tilgjengelige billettinformasjonen. Dette innebærer 
at følgende informasjon må være tilgjengelig: 

 

 

3 Forutsetter togbytte på Oslo S. Prisene er tenkte eksempler.  
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• Hvor den reisende har reist/skal reise 
• Hvilken dato den reisende har reist/skal reise 
• Hvilket tognummer den reisende har reist med/skal reise med 
• Hvilken andel av total inntekt fra billetten som kan knyttes til den enkelte reise 

Informasjonen i punktene over brukes til å beregne reisearbeidet fra billetten og hvem som har 
utført det. Om minst ett av punktene over er utilgjengelig, vil det ikke være mulig å beregne 
inntekten tilstrekkelig presist, noe som vil innebære at inntekten ikke kan direktefordeles, og 
inntekten vil avregnes basert på antall passasjerkm i henhold til «Vedlegg B-7» med undervedlegg. 

 Inntekt fra rute-, pris- og billettsamarbeidsavtaler  
Inntektsfordelingsmodellen, jf. «Vedlegg B-7», kan skille reisearbeid fra reisende med billetter som 
ikke er iht. punkt 3.1.1, og er hjemlet i rute-, pris- og billettsamarbeidsavtaler iht. «Vedlegg A» punkt 
6.2. Dersom dette blir gjort fordeles disse inntektene iht. bestemmelsene i den aktuelle rute-, pris og 
billettsamarbeidsavtale. Dersom inntekter fra slik avtale ikke fordeles i den aktuelle rute-, pris- og 
billettsamarbeidsavtalen, og heller ikke er iht. punkt 3.1.1, avregnes inntekten basert på antall 
passasjerkm i henhold til «Vedlegg B-7». 

 

 Inntekt fra tilleggsprodukter 
Leverandørens inntekter fra salg av Tilleggsprodukter på linjene operert av Leverandør, tilfaller i sin 
helhet Leverandør.  

Salg av Tilleggsprodukter vil ikke direkte medføre en endring av antall passasjerer på toget. Dette 
innebærer at et kjøp av produktet eller tjenesten ikke alene vi gi en passasjer rettighet til transport 
på tog. 

 

 Inntektsfordeling på fellesstrekning med fjerntog 
En fellesstrekning er en strekning som betjenes av en eller flere togoperatører i tillegg til 
Leverandøren. Fjerntogoperatør er en togoperatør som betjener fjerntog. Fjerntogoperatør som 
betjener fellesstrekninger på det sentrale Østlandet skal få godtgjort inntekter på følgende omsatte 
billetter: 

1. De billetter som er knyttet til fjerntogoperatørens avgang:   
Fjerntogoperatøren får godtgjort faktisk omsatt pris.  

2. Enkeltbilletter til Ordinær pris som ikke er knyttet til spesifikk avgang, men som 
fjerntogoperatøren kan godtgjøre er avlest om bord:   
Fjerntogoperatøren får godtgjort faktisk omsatt pris som tilfaller reisestrekningen.  

3. Periodebilletter til Ordinær pris som Fjerntogoperatøren kan godtgjøre er avlest om 
bord:   
Fjerntogoperatøren får godtgjort sin andel av billettpris ut fra antall reiser i perioden, for 
tiden med følgende andeler:  

a. 7-dagers billett: 1/10 per avlesning.  
b. 30-dagers billett 1/40 per avlesning.  
c. Årsbillett 1/400 per avlesning.  

Fjerntogoperatøren er ansvarlig for å fakturere Leverandør for Leverandørens billetter som er avlest 
på fjerntog. Inntekter og reisearbeid vil justeres basert på fakturagrunnlaget fra fjerntogoperatør som 
rapporteres til Entur i henhold til «Vedlegg E-2».   
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For linje R-tog Oslo S – Ski, vil bonuspott bestå av en forholdsmessig andel av oppgitt bonuspott for 
RE-tog Oslo S-Halden. Andelene vil være basert på en vekting av antall reiser for R-tog Oslo S – Ski 
og RE-tog Oslo S – Halden.  

Bonus oppnås kun for år der kundetilfredsheten er over minimumskravene. Oppnås KTI bedre enn 
minimumskrav + 10 poeng utbetales det ikke ytterligere bonus utover maksimal bonus. 
Kundetilfredshetsundersøkelse avvik er under utarbeidelse og minimumskravene vil ikke være klare 
til konkurranseutsettelse av TP4. 

 

4.6 Revisjon av bonusterskler ved Større Oppgraderingsprosjekter 
Hvis Oppdragsgiver utsteder endringsordre som følge av større endringer i infrastruktur og/eller 
Kjøretøy, jf. «Vedlegg F», skal Partene i fellesskap vurdere om tersklene for innslag av bonus for økt 
kundetilfredshet på de relevante strekninger bør justeres gjennom endringsordre. Det skal tas 
hensyn til negative konsekvenser i perioden hvor det relevante prosjektet gjennomføres, og positive 
konsekvenser av oppgradert infrastruktur i perioden etter oppgraderingen. Målet med justeringen 
skal være at bonusordningen så langt som mulig har de samme incentivvirkninger og forventede 
utbetaling som før utstedelse av endringsordren. Den samlede bonuspotten skal verken økes eller 
reduseres. 

 

4.7 Bonus ved opphør av avtalen og avtaleforlengelse 
Dersom avtalen opphører underveis i et Vederlagsår beregnes bonus og maksimal bonus pro rata på 
grunnlag av Leverandørs andel av antall dager i avtaleåret. 

Ved utøvelse av avtaleforlengelse i henhold til «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 4, er 
bonus for ytterligere år lik den for 2033. Maksimal bonus prisjusteres årlig fra og med 2024 i 
henhold til punkt 1.3.1. 

Det er ikke muligheter for overføring av bonus mellom de ulike områdene. 

 

Økning KTI+3 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 
000 

kr 700 000 kr 700 
000 

Økning KTI+4 kr 900 000 kr 900 000 kr 900 000 kr 900 
000 

kr 900 000 kr 900 
000 

Økning KTI+5 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 
000 

kr 1 200 
000 

kr 1 200 000 kr 1 200 
000 

Økning KTI+6 kr 1 400 000 kr 1 400 000 kr 1 400 
000 

kr 1 400 
000 

kr 1 400 000 kr 1 400 
000 

Økning KTI+7 kr 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 600 
000 

kr 1 600 
000 

kr 1 600 000 kr 1 600 
000 

Økning KTI+8 kr 1 900 000 kr 1 900 000 kr 1 900 
000 

kr 1 900 
000 

kr 1 900 000 kr 1 900 
000 

Økning KTI+9 kr 2 100 000 kr 2 100 000 kr 2 100 
000 

kr 2 100 
000 

kr 2 100 000 kr 2 100 
000 

Økning KTI 
>=+10 

kr 2 300 000 kr 2 300 000 kr 2 300 
000 

kr 2 300 
000 

kr 2 300 000 kr 2 300 
000 

Tabell 8 - Maksimal utbetalt bonus for økt kundetilfredshet i driftsavvik per linje per hele økning i KTI avvik pr år 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg B-1. 05.03.2021 

2.0 Oppdatert omtale av timepriser og enhetspriser til 2021-prisnivå. 14.04.2021 

Prislisten er gitt i filen «Vedlegg B-1 Prisliste 2.0.xlsx». 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Vedlegg B-2. 05.03.2021 
2.0 Fanen «Forklaring til B-2» er supplert med forklaring av 

passasjerkm og togsett (rad 62, 63, 65, 66).   
 
Endret antall settkm til antall passasjerkm i rad 52 (for fane «B-2 
2024» til og med «B-2 2035»).  
 
Endret navn på ark «Opsjon_Sandbukta – Moss – Såstad» til 
«Opsjon 1» 
 
Fjernet bonusberettigede passasjerkm i ark «Opsjon 1» 
 
Lagt til ark for kalkyleskjema for togtype 77 (ark «T75_B-2 årstall») 
og togtype 75 (ark «T77_B-2 årstall») 

28.05.2021 

   
   

 

Kalkyleskjema er gitt i filen «Vedlegg B-2 Kalkyleskjema 2.0.xlsx». 
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TEN-matrisen er gitt i filen «Vedlegg B-3 TEN-matrise.xlsx». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 
 

• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg B-4 Taksttabell 

 

 



Vedlegg B-4 Taksttabell  

Trafikkavtale Trafikkpakke 4   

Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg B-4. 05.03.2021 

   

   

   

 

Tabellen finnes i filen «Vedlegg B-4 Takstabell.xlsx». 
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Tabellen finnes i filen «Vedlegg B-5 Nøkkel for utregning av personkm 2.0.xlsx». 
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1 Bakgrunn 

Trafikkinntektene på linjer som kjøres i trafikkpakke 4 og 5 skal fordeles gjennom en 

inntektsfordelingsmodell og denne modellen baserer seg på passasjertall fra de ulike 

togproduktene. 

Da det ikke finnes tellerutstyr (APC-utstyr) på alle tog må det utvikles en metode for å få totalt antall 

passasjerer. Det ble derfor utviklet en statistisk modell som skal supplere tellinger med estimater, 

for å sikre et best mulig bilde av totalt antall passasjerer. Modellen skal estimere passasjertall der 

telledata mangler.  

Modellen er sentralisert og den samme på tvers av togoperatørene, dette for å: 

● Å sikre at passasjertallene ville være sammenlignbare på tvers av operatører – og dermed 

oppnå en rettferdig, transparent og troverdig inntektsfordeling  

Datagrunnlaget som benyttes i modellen for estimering har varierende kvalitet. Dette håndteres med 

et sett retningslinjer/krav for å øke kvaliteten. 

1. Telletall skal komme urørt fra APC utstyr om bord i togene 

2. Telletallene vaskes automatisk basert på et gitt regelsett 

3. Telletallene berikes basert på et definert sette med tilleggsdata 

4. Det berikede og vaskede datasettet sendes inn i modellen for estimering 

5. Modellen har kontrollmekanismer for å validere tallene (for eksempelvis ekstremverdier) 

Punkt 1-5 er ytterligere beskrevet i det følgende. 

 

2 Begrepsbruk i dokumentet 

I dette dokumentet anvender vi en del vesentlige begreper i dokumentasjonen som i utgangspunktet 

kan ha flere betydninger. I tabellen under gjennomgår og definerer vi de mest essensielle av disse 

begrepene. 

Begrep Forklaring 

Passasjerer Passasjerer omfatter personene som reiser med tog utenom de som er ansatt 

på toget (F.eks lokførere eller konduktører) 

Pax Pax er en forkortelse for passasjerer som særlig benyttes i utregning av antall 

(f.eks. ‘ombord på toget var det 20 pax’). Vi benytter pax i 

modellsammenhenger og henviser her til antall passasjerer ombord på et tog, 

på et gitt tidspunkt.   

Påstigende Antallet personer som går inn i et tog, på et gitt stopp på togets reise.  

Avstigende Antallet personer som går av et tog, på et gitt stopp på togets reise. 

APC-utstyr APC står for ‘Automatic Passenger Counting’, en prosess hvor antall påstigende 

og avstigende telles uten menneskelige tellere. APC-utstyr beskriver de 

automatiske telleapparatene som er plassert i en overvekt av togene.  

Retrening Innlesing av nye data for å øke presisjonsnivå  
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1. For å unngå dobbelttellinger kan en observasjon kun inngå én gang i modellen.  Derfor 

fjernes reiser hvor det er flere APC-tellinger på samme stopp på samme avgang. For å unngå 

dobbelttellinger kan en observasjon kun inngå én gang i modellen. 

2. Reiser som er innstilt helt fjernes fullstendig. Dette ettersom vi da vet at det ikke eksisterer 

noen passasjerer. Reiser hvor enkelte stopp er innstilt beholdes, ettersom vi ellers ville vært 

nødt til å fjerne store mengder informative data. Det innstilte stoppet fjernes siden vi her vet 

at ingen går hverken på eller av. 

3. Reiser som ikke er komplette fjernes. Det vil si at en reise må ha et første og siste stopp, 

samt alle stoppene imellom (bortsett fra innstilte stopp). For disse ufullstendige reisene er 

det ikke mulig å avgjøre hvorfor et stopp mangler. Derfor kan vi ikke vite hvor mange av- og 

påstigninger det er på stoppet. For å sikre kvalitet i modellen, blir disse reisene frasortert 

under trening av modellen, men blir tatt tilbake når modellen benyttes til prediksjon av 

passasjertall i output. Dette for å sikre høyest mulig dekningsgrad. 

4. Vi har fjernet alle avganger med buss for tog, slik at vi kun har togavganger med i 

datasettet. Vi har ikke noen APC-tellinger i bussene, og derfor ikke mulighet til å estimere 

antallet av passasjerer i bussene.  

5. Vi samler det gitte togets dører i par  

Vi vet ikke på hvilken side av toget døren er åpen. Ved å samle dørene i par, gjør vi 

datasettet halvparten så stort. Dette muliggjør en raskere estimering, og dermed mer 

effektive modeller uten at informasjon blir forkastet.  

6. Vi vet ikke hvilken vei toget kjører 

Dette betyr at vi ikke vet om dør 1 og 2 er de første 2 dørene som kjører inn på stasjonen, 

eller de siste. For å ikke skape unødig mye støy i modellen, koder vi dørene sammen, slik at 

vi identifiserer de fremste og siste dørpar som ender, og de midterste dørnumrene som 

midtdører. 

7. Passasjerer kan ikke bevege seg mellom to togsett  

I utregningen av på- og avstigende per tog antas det imidlertid at passasjerene ikke kan 

bevege seg mellom de forskjellige togsettene, og analysen foretas derfor på togsettnivå. For 

noen avganger forekommer det derfor flere togsett (vehicles) i samme tog. 

 

4.2.2 Produksjonsdata (Rutetidsdata) 

Før vi benytter produksjonsdata, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å fylle ut enkelte hull i 

dataene (f.eks. kan dette være manglende tidsangivelser eller kjøretøystype). For deretter å matche 

dette med andre kilder.  

 

5 Output data 

De ferdige modellene består av to Random Forest modeller: En som estimerer antall påstigende, og 

en som estimerer antallet passasjerer (pax.). Antall påstigende passasjerer og passasjerer i toget 

(PAX) estimeres på togsettnivå. For tog som består av flere togsett, beregnes antall passasjerer i 

toget som summen av estimatene i hvert av togsettene. Vi benytter disse to modellene til å beregne 

følgende nøkkeltall på tognivå: 

1. Antall reisende om bord i toget etter passasjerutveksling (pax) 
2. Brutto påstigende per tog  

3. Netto passasjerutveksling per tog  

4. Brutto avstigende per tog 
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5. Ved hjelp av en fordelingsnøkkel gir modellen også netto passasjerutveskling pr. dør. 

Fordelingsnøkkelen baseres på historiske data for, hvordan passasjerer fordeler seg mellom 

dørene i tog. Da fordelingsmønstrene varierer mellom togtyper og stasjoner, beregnes 

fordelingsnøkkelen for hver enkel kombinasjon av togleg og stasjon.   

Togoperatørene vil ha mulighet til å få laste ned egne rådata, beriket datasett samt utregning fra 

modellen gjennom en online portal. 
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1 Definisjoner 

Begrep/uttrykk Forklaring 

PKM Passasjerkilometer (PKM) er et mål på transportarbeid. Om et tog 

transporterer 2 reisende i 2km, vil det samlet utgjøre 2x2=4PKM 

Brutto-PKM PKM fra alle reisende på toget 

Billett-PKM PKM som kommer fra reisende som har avgangsbaserte 

enkeltbilletter til tog 

NPKM Netto passasjerkilometer (NPKM) er differansen mellom Brutto-PKM 

og billett-PKM 

Ruter-PKM PKM som kommer fra reisende med tog som har Ruter-billetter 

TEN Takstenhet (TEN) er standardisert mål på avstand tilnærmet lik 

kilometer, men hvor det alltid vil være like langt mellom A og B som 

det er fra B til A. 

FEN Fordelingsenhet. Basert på TEN, men ligger nærmere den fysiske 

avstanden mellom 2 togstopp. 

Tog-leg Strekningen mellom to stopp (stasjoner) som ligger etter hverandre.  

Referanse-leg Tog-leget som inngår i grunnlaget for avviksberegnet reiseaktivitet. 

Tidligere reiser med samme tognummer og samme ukedag i gitt 

referanseperiode 

Modellen Inntektsfordelingsmodellen 

 

 

 

2 Bakgrunn 

Ved utskillelsen av Entur fra Vygruppen (tidligere NSB AS) ble det ikke opprettet en nøytral funksjon 

for fordeling av trafikkinntekter mellom ulike togoperatører i samme geografiske område.  

Billettsalget fra reisestrekninger som dekker områdene innenfor Trafikkpakke 4 og Trafikkpakke 5 

gir per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å fordele billettinntektene mellom togselskapene uten 

en avregningsmodell. Store deler av togproduktene i dette området har andre togprodukter som går i 

parallell og betjener flere av de samme relasjonene.  

Reisende med periodebilletter for disse relasjonene bytter på hvilket togprodukt og -nummer de tar 

noe som ikke registreres i billettransaksjonene. Opprettelsen av en nøytral funksjon for 

inntektsfordeling var således en viktig forutsetning for på kunne konkurranseutsette 

persontogtrafikken på Østlandet i flere trafikkpakker.  
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Samferdselsdepartementet ga derfor Jernbanedirektoratet ansvar for å følge opp beslutningen om 

at en nøytral inntektsfordelingsfunksjon skal opprettes som en del av Entur. Med bakgrunn i dette 

etablerte Jernbanedirektoratet et prosjekt som tok sikte på å overføre inntektsavregningsfunksjonen 

til Entur. For å kunne overføre denne funksjonen til Entur har Jernbanedirektoratet designet en 

modell for inntektsavregning. 

 

 

3 Ledende prinsipper 

 Inntektsfordelingsmodellen baserer seg på reiseaktivitet målt i PKM 
Å få betalt for transportarbeid basert på de reisende vurderes som det mest rettferdige grunnlaget 

overfor togoperatørene. Da det allerede eksisterer automatisk telling av passasjerer vil det i tillegg 

ikke innebære noen byrde for de reisende at inntektsfordelingsmodellen baserer seg på PKM. 

Dagens løsning er ikke perfekt, men den er vurdert til å være den beste muligheten tilgjengelig.  

En reiseaktivitetsbasert modell gir i tillegg togoperatørene insentiver til å ta med seg passasjerer, 

selv om de har kjøpt billett til feil avgang. PKM ble vurdert som en bedre løsning fremfor påstigninger 

- som et mål på reiseaktivitet - fordi påstigninger kun sier noe om hvor mange som har tatt tog, og 

ikke hvor langt de reisende har blitt transportert. Jernbanens fortrinn er mest fremtredende der det 

er mange reisende som transporteres effektivt over lengre avstander. 

Bruk av PKM legger til rette for å belønne transportarbeid i overenstemmelse med dette fortrinn.  

 

 PKM beregnes basert på FEN (Jernbanens fordelingsenhet)  
Reiselengde vil måles i Jernbanedirektoratets fordelingstakstenhet (FEN) som igjen er basert på 

takstenheten (TEN). TEN er en enhet som tilsvarer kilometer, men hvor det er sikret at en reise fra A 

til B er like langt som B til A. Grunnet tuneller og andre sporvariasjoner mellom retningene vil dette 

ikke alltid være tilfellet om strekningen måles i kilometer. TEN er grunnlaget for dagens prising av 

togbilletter og Jernbanedirektoratet har en vedlikeholdt TEN-matrise for alle relasjonene i Norge. 

 

 Endelig avregning etter utført transportarbeid 
Avregningen har to hovedfunksjoner: 

• Salgsoppgjør vil leveres uten unødig opphold etter at salg er gjennomført og skal føre til 

innbetaling av merverdiavgift til staten. Dette er en initiell fordeling av penger fra 

salgsløsningene til togoperatørene basert på produkteierskap. Utbetaling til togoperatør 

skjer ukentlig. 

• Inntektsoppgjør beregnes fortløpende når det er avklart hvem som har utført 

transportarbeidet og aggregeres opp til ukesnivå for utstedelse. Dette er den endelige 

inntektsfordelingen, basert på utført arbeid. Dette medfører en refordeling av penger, som 

skjer ved utstedelse av krav og fordringer mellom togoperatørene. Endelig inntekt skal 

også gjøres opp i forhold til merverdiavgift hos operatørene. 

Avregning vil være avhengig av salgsdata, informasjon om togframføring inklusive 

erstatningstransport samt passasjertall som viser transportarbeid utført av togoperatør. 
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 Enkeltbilletter med tognummer direktefordeles  
Når en reisende kjøper en billett til avgang, og transaksjonen fra dette kjøpet inkluderer tognummer, 

er det en tydelig kobling mellom inntekt og utført transportarbeid. Dette gjør at inntekten med god 

presisjon vil fordeles riktig, og det er også relativt enkelt å justere for dette transportarbeidet i 

måletallet for reiseaktivitet (NPKM). 

 

 Strekningsbaserte periodebilletter direktefordeles ikke til togoperatør. Dette gjelder 
også for de periodebillene der kun en togoperatør betjener strekningen i sin helhet  

Det er nærliggende å tenke at dersom det kun er en togoperatør som dekker hele strekningen som 

periodebilletten gjelder for, så vil eieren av billetten med høy sannsynlighet hovedsakelig kun bruke 

dette togproduktet. Selv om det dermed ville vært rettferdig isolert sett å fordele inntekten fra 

periodebilletten til togoperatøren som eier togproduktet, medfører det utfordringer å finne gode 

løsninger til en rettferdig inntektsfordelingsmodell.  

Det vil ikke være mulig med dagens datakilder å presist trekke ut reiseaktiviteten som disse 

reisende genererer, fordi en reisende med periodebillett kan reise så mange ganger den ønsker, og 

på de avgangene som den ønsker. Det vil også være mulig for den reisende å kun reise deler av 

strekningen de har billett for. Dersom inntekten hadde blitt direktefordelt til togoperatøren så ville 

dette resultert i at togoperatøren ville fått betalt for den reisende flere ganger; både gjennom 

billettinntekten og gjennom betalingen for NPKM.  

Løsningen med soneinndelte potter gjør at deler av inntekten fra en slik periodebillett kun vil gå til 

togoperatøren som betjener deler av strekningen alene. 

 

 Informasjon om strekning og soner fra salgstransaksjonene relatert til Ruterbilletter 
brukes ikke i modellen  

Det finnes transaksjoner fra Ruter-billettsalg som inneholder informasjon om reisestrekning og 

soner, avreisested og destinasjon er likevel ikke av betydning for kjøperen av en Ruter-billett, det er 

kun hvilken sone den reisende befinner seg i som avgjør pris på billettkjøpet. Det antas derfor at det 

er flere reisende som er upresise når de velger avreisested og destinasjon. I tillegg er det også mulig 

å kun velge soner, noe som medfører at avreisested og destinasjon mangler som informasjon fra 

billettkjøpet.  

Informasjon fra Ruter-billettsalg vurderes som ikke tilstrekkelig til bruk i modellen. 

 

 Fordeling av inntekter via en «sonepott-løsning» 
I en avregningsmodell hvor deler av billettinntektene ikke fordeles på billettnivå, men hvor inntekten 

fra flere billetter summeres og fordeles samlet, er det nærliggende å omtale disse summene av 

inntekter som potter. Inntektene fra billettene som ikke er enkeltbilletter med tognummer vil samles 

i potter før de avregnes.  

Inntekter deles inn i sonebaserte potter hvor TEN/FEN skal brukes til å fordele billettinntektene 

mellom pottene, se punkt 3.2..  

Det ble vurdert om modellen skulle basere seg på en stor pott, hvor inntekter som skal fordeles i 

modellen ville blitt fordelt basert på NPKM eller om det sentrale Østlandet skulle deles om vi flere 

potter. Konklusjonen var at en skulle dele inn Østlandet i flere potter basert på følgende argumenter: 

• Sonebaserte potter gjør at inntekter fra områder hvor kun en togoperatør opererer, vil tilfalle 

togoperatøren i sin helhet  
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• Sonebaserte potter gjør at effekten av avvik blir begrenset til et geografisk område og ikke 

nødvendigvis påvirker alle togoperatører  

• Sonebaserte potter medfører begrenset kompleksitet sammenlignet med «en stor pott» 

 

 Billettinntekter fra periodebilletter periodiseres flatt ut over billettens varighet, og 
periodiseringen er dermed uavhengig av faktisk utførte reiser med billetten 

Kjøp av en periodebillett vurderes ikke som betaling for utført reise, men som betaling forretten til å 

reise i en gitt periode. Periodiseringen følger samme prinsipp som for andre tjenester med 

abonnement, som for eksempel treningssentre, streaming-tjenester og nettaviser med betalingsmur. 

 

 Avvik håndteres i inntektsfordelingsmodellen 
Det er ikke uvanlig med planlagte og uplanlagte avvik for jernbanen. Signalfeil, arbeid på 

skinnegangen eller andre årsaker fører til at et eller flere tog ikke går som planlagt. Avvik hvor tog 

innstilles kreves spesiell håndtering i modellen for å ikke resultere i gale avregningsresultater. Avvik 

hvor tog forsinkes vil ikke medføre gale avregningsresultater. 

 

 Telledata fra alternativ transport (som ikke er tog) brukes ikke i inntektsfordelingen  
Det utføres tellinger ved noen former for avvikstransport, som for eksempel på «buss for tog». Dette 

gjøres imidlertid ikke konsekvent, og datakilden vurderes som upresis. Det er kanskje en mulighet 

for å innarbeide prosesser for bedre telledata ved planlagte avvik, men det vurderes som svært 

krevende å klare det samme for uplanlagte avvik, uten at dette hadde gått betydelig utover 

kundetilfredsheten. Dersom inntektsfordelingen bygget på slik telledata, ville det gitt ekstra 

svingninger i inntektsfordelingen. Valgt løsning vurderes som bedre ennå basere seg på mangelfull 

telledata fra alternativ transport. Det kan ikke utelukkes at modellen genererer noe variasjon i 

resultater, ettersom det ikke vil være mulig å inkludere alle variabler i estimering av reiseaktivitet i 

forbindelse med alternativ transport. 

 

 Togoperatørene melder inn alternativ transport ved avvik på tog-leg/strekningsnivå 
til Entur og tilhørende inntekter og reiseaktivitet håndteres basert på dette.  

Inntektsmodellen er basert på et sammensatt datagrunnlag. For å tilrettelegge for tilstrekkelig 

håndtering av avvik er Entur avhengig av informasjon om alternativ transport fordi dette er 

avgjørende for den effekten som avvikene vil ha på inntektsfordelingen. Innrapporteringen skal være 

på tog-leg/strekningsnivå nivå fordi dette er det nivået som modellen fordeler inntekter og 

reiseaktivitet på. 

 

 Reiseaktivitet målt i NPKM estimeres basert på historisk data ved fravær av 
telledata for avvik der de reisende blir henvist til «buss for tog» eller alternativt Ruter-
tilbud.  

Det er flere alternative grunnlag som kunne vært benyttet for å estimere reiseaktivitet; salg av 

enkeltbilletter, reiseaktivitet på tidligere tog-leg og historisk data på samme tog-leg på samme eller 

alle tognummer. Det ble vurdert at det beste grunnlaget er historisk data fra samme tog-leg, på 

samme tognummer de siste 52 ukene. Vurderingen har sitt opphav i at de andre alternative 

grunnlagene vil ha varierende datakvalitet i tillegg til at valgt grunnlag vil ha mindre variasjon over 

tid.  
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 Ved estimering av gjennomsnittlig reiseaktivitet settes nevneren til et minimum 
antall avviksfrie referanse-leg på fem, med mindre avgangen har 13 eller færre 
tidligere tilgjengelige referanse-leg. Dersom togoperatøren har flere enn 13 
tilgjengelige referanse-leg og færre enn 5 avviksfrie vil dette føre til lavere estimert 
reiseaktivitet.  

Det kan oppstå situasjoner hvor togoperatørene har insentiver til å ikke gjennomføre avganger fordi 

de noen få avviksfrie referanse-leg (samme tog-leg for avgangen som inngår i referanseperioden) 

med unormalt høy reiseaktivitet. For eksempel kan en kveldsavgang noen søndager i året ha stor 

etterspørsel på grunn av fotballkamper. Slik modellen fungerer kan det være lønnsomt å kansellere 

avgangen på referanse-legget andre søndager med liten trafikk. I modellen er det satt et minimum 

for avviksfrie referanse-leg for å hindre at togoperatørene får insentiver til å ikke gjennomføre 

avganger fordi de har noen få referanse-leg med unormalt høy reiseaktivitet. Antallet 5 vurderes til å 

være et høyt nok tall til at sannsynligheten for at snittet på reiseaktivitet på referanse-leg avviker 

veldig fra naturlig reiseaktivitet er lav. Et høyere minimumstall ville økt sannsynligheten for at 

togoperatører ble rammet av lavere estimert reiseaktivitet grunnet årsaker de ikke har kontroll over. 

For å hindre at dette ikke slår urimelig ut på avganger som er nye i en rutetermin, vurderes 13 uker 

til å være en lang nok periode til at sannsynligheten for at en ny avgang vil ha opparbeidet seg 

tilstrekkelig antall avviksfrie referanse-leg. Det antas i denne vurderingen at en ny avgang neppe vil 

settes opp før eller i en lengre periode med planlagt avvik. 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg B-7-1 Toglegmaster med FEN 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg B-7-1. 05.03.2021 

   

   

   

 

«Vedlegg B-7-1 Toglegmaster med FEN.xlsx» er en oversikt over Fordelingsenheter til bruk i 

inntektsfordeling. Fordelingsenheter er basert på TEN (Takstenhet).  
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Vedlegg D. 05.03.2021 
2.0 Punkt 2.3, innhold fjernet: 

 
Leverandørens organisasjon som skal utføre Leveransen er 
beskrevet i «Vedlegg J 1».   
 
Leverandøren skal på eget initiativ og uten ugrunnet opphold 
underrette Oppdragsgiver om vesentlige endringer i organisering, 
ledelse og eierforhold. for Oppdragsgivers skriftlige aksept. 
Oppdragsgiver kan ikke nekte en slik endring uten saklig grunn.  

26.03.2021 

3.0 

Frister for levering av første tertialrapport og første årsrapport er 
oppdatert i punkt 10.4.2 og 10.4.3. 
 
Tre rapporteringskrav er presisert i punkt 10.4.2 og ett i punkt 
10.4.3. 

28.05.2021 
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1 Oppdragsgiverens organisasjon  
 Oppdragsgivers kontaktinformasjon 

 
Oppdragsgiverens kontor 
Jernbanedirektoratet 
Postboks 16,  
0101 Oslo 
 
Besøksadresse 
Biskop Gunnerus gt. 14. 0185 Oslo. 
 
Fakturaadresse 
Jernbanedirektoratet, DFØ Trondheim, Postboks 4746, 7468 Trondheim 

Telefon: 459 78 800 
E-post: post@jernbanedirektoratet.no 

 

 Oppdragsgiverens representant 
Representanten skal ha myndighet til å forplikte og representere Oppdragsgiver om alle forhold som 
vedrører Trafikkavtalen, som beskrevet i «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 1. 

Oppdragsgiverens representant er:  
Telefon: 
E-post: 

Oppdragsgiverens stedfortreder er:  
Telefon: 
E-post: 

 

 

2 Leverandøren organisasjon 
 Leverandørens kontaktinformasjon 

 
Leverandøren kontor 
<Leverandøren navn>  
<Postadresse> 
<Sted> 

Besøksadresse  
<Besøksadresse, sted> 

Fakturaadresse 
<Fakturaadresse, sted> 

Telefon: 
E-post: 
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 Leverandørens representant 
Leverandørens representant skal godkjennes av Oppdragsgiveren og være utnevnt ved 
avtaleinngåelse. Representanten kan ikke nektes godkjent uten saklig grunn. Representanten skal 
ha myndighet til å forplikte og representere Leverandøren om alle forhold som vedrører 
Trafikkavtalen, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 1. 
 
Leverandørens representant er:  
Telefon: 
E-post: 
 
Leverandørens stedfortreder er:  
Telefon: 
E-post: 

 

 Leverandørens organisasjon 
Leverandøren har det fulle ansvar for kvaliteten og kapasiteten i sin organisasjon og dennes 
utførelse av aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre Leveransen.  

Leverandøren skal på eget initiativ og uten ugrunnet opphold underrette Oppdragsgiver om 
vesentlige endringer i organisering, ledelse og eierforhold.  

 

 

3 Kommunikasjon og korrespondanse 
 Korrespondanse 

Leverandøren skal, i hele Trafikkavtalens varighet, adressere alle Meddelelser og annen 
korrespondanse til Oppdragsgiveren til Oppdragsgiverens representant, med mindre annet følger 
direkte av bestemmelser i Trafikkavtalen med Vedlegg, eller som følge av instruksjon fra 
Oppdragsgiver.  

Oppdragsgiver vil, i hele Trafikkavtalens varighet, på samme måte adressere alle Meddelelser og 
annen korrespondanse til Leverandørens representant.  

Alle Meddelelser og øvrig korrespondanse skal, i hele Trafikkavtalens varighet, være undertegnet av 
den respektive parts representant. 

Alle Meddelelser og annen korrespondanse skal, i hele Trafikkavtalens varighet, angi definerte 
kontrakts-/avtale-/bestillingsnummer som er avtalt mellom partene, og det skal innledningsvis angis 
hva saken gjelder. 

Anmodning om endringsordre nummereres fortløpende og har følgende forkortelser: 

• Anmodning om endringsordre fra Leverandøren: AOE 
• Fra Oppdragsgiveren til Leverandøren: JDIR / XXTP41-AOE-001 

 

 

1 Kode for Leverandøren som avklares før avtaleinngåelse. 
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• Fra Leverandøren til Oppdragsgiveren: XXTP4 / JDIR -AOE-001 

Endringsordre nummereres som beskrevet nedenfor: 

• Endringsordre fra Oppdragsgiver: EO 
• Fra Oppdragsgiveren til Leverandøren: JDIR / XXTP4-EO-001 

Partene har, i hele Trafikkavtalens varighet, dersom ikke annet avtales, 30 dagers frist til å besvare 
korrespondanse som krever besvarelse. Egne frister kan avvike fra dette og avtales særskilt. 

 

 Krav til språk 
Leverandørens skriftlige kommunikasjon med Oppdragsgiver og myndigheter skal foregå på norsk. 
Oppdragsgiver vil etter nærmere avtale kunne akseptere at muntlig kommunikasjon med 
Oppdragsgiver foregår på et annet skandinavisk språk eller engelsk. 

 

 

4 Kontakt mot eksterne aktører 
Leverandøren vil måtte forholde seg til mange ulike aktører for å utføre Leveransen, herunder (men 
ikke begrenset til) myndigheter, etater, andre transportutøvere og tredjeparter. 

Leverandøren skal i hele avtaleperioden holde oversikt over de aktører han må forholde seg til, og de 
oppgaver som påhviler Leverandøren overfor de ulike aktørene. Oversikten skal legge spesiell vekt 
på alle grenseflater mot andre aktører som har en sikkerhets- og kvalitetsmessig betydning for 
Leveransen.  

Som minimum bør beskrivelsen omfatte følgende punkter: 

• Hvilken aktør eller hvilke parter Leverandøren må forholde seg til. 
• Hvilke oppgaver, rolle og ansvar som påhviler Leverandøren i forholdet til aktørene eller 

partene. 
• En kort redegjørelse for når oppgavene skal utføres av Leverandøren. 

Dersom Leverandørens oppgaver og kontakten med aktøren er beskrevet i andre deler av 
Leverandørens beskrivelser, er det tilstrekkelig å liste opp aktøren, hva forholdet gjelder og henvise 
til hvor dette er beskrevet. Oversikten skal kunne fremvises Oppdragsgiver på forespørsel. 

 

 

5 Møter mellom Oppdragsgiver og 
Leverandør 

 Statusmøter 
Oppdragsgiver vil arrangere og lede regelmessige statusmøter med Leverandøren for å gå gjennom 
status i driften, aksjoner og eventuelle avvik i Leveransen.  
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Tentativsaksliste i statusmøter: 

1. Referat fra forrige møte 
2. Oppfølging av tidligere saker 
3. Gjennomgang av Leverandørens oppdaterte risikoanalyse (kun for Oppstartsfasen, jf. 

«Vedlegg C» C 6.8) 
4. Driftsstatus i henhold til rapporter beskrevet i punkt 10 
5. Planlagte markedsundersøkelser, jf. punkt 7.3 
6. Eventuelt 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre saklisten underveis. Oppdragsgiver utpeker 
møteleder. 

I Oppstartsfasen vil det bli statusmøter minimum en gang pr. måned, eller hyppigere ved behov. 
Frekvens i Drifts- og Avviklingsfasen avtales mellom Partene.  

 

 Referat fra møter 
Møteleder er ansvarlig for at det skrives møtereferat.  

Det skal i møtereferatet angis hvem som er ansvarlig for aksjoner, samt tidsfrister for disse. 
Møtereferat skal presenteres snarest, og senest innen fire virkedager etter at møtet er gjennomført. 

Eventuelle kommentarer til møtereferatet, tas opp snarest og senest to virkedager etter at utkast til 
møtereferat er presentert.  Dersom ingen kommentarer fremsettes innen fristen ansees referatet 
som godkjent. 

 

 Sektormøter 
Oppdragsgiver vil initiere og lede regelmessige sektormøter i hele avtaleperioden som Leverandøren 
plikter å delta i. Sektormøtene har til hensikt å danne en felles forståelse og eierskap til 
implementering av Trafikkpakken, gjennomføring samt avvikling av Trafikkavtalen. Dette inkluderer 
etablering og oppfølging av et sektorovergripende mål- og risikobilde for de ulike fasene i 
Trafikkavtalen. 

Leverandørens risikoanalyse for Oppstartsfasen, jf. «Vedlegg C» C 6.8, presenteres i sektormøter for 
å etablere et felles risikobilde. 

 

 

5.3.1 Frekvens 
I Oppstarts- og Avviklingsfasen gjennomføres sektormøter minimum annen hver måned eller 
hyppigere ved behov.  I tillegg til pliktig deltagelse for Partene, inviteres avgivende/ny togoperatør, 
Infrastrukturforvalter, Norske tog og ENTUR. 

I Driftsfasen gjennomføres sektormøter minimum hver fjerde måned eller hyppigere ved behov.  I 
tillegg til Partenes deltagelse, inviteres Infrastrukturforvalter, Norske tog og ENTUR. 
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 Deltagelse i andre møter 
Leverandøren plikter å delta i andre møter som har med Leveransen å gjøre, herunder (men ikke 
begrenset til): 

• Møter i Toggruppen for Universell utforming. 
• Driftsforum for tilrettelegging og gjennomføring av avvik. 
• Koordineringsmøter/fora for trafikkavvikling.  
• Koordineringsforum for avviksinformasjon. 

Deltagelse i møter som er angitt under dette punkt 5, og andre møter som har med Leveransen å 
gjøre, er inkludert i Avtalt Fast Vederlag. 

 

 

6 Særskilt om krav til innsyn, ekstern 
revisjon og inspeksjonsrett 

Leverandøren skal, innen en måned etter at regnskapene for foregående år er godkjente av godkjent 
revisor, oversende dette til Oppdragsgiver.  

Oppdragsgiver har rett til å foreta bokettersyn og kan kreve fremlagt bilag og andre dokumenter 
dersom det er av betydning for Trafikkavtalen. 

Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger, skal ha rett til innsyn i og gjennomføre revisjon i 
henhold til ISO 19011, av den delen av Leverandørens kvalitetssystem og sikkerhetssystem som er 
relevant for utførelsen av Leveransen samt arbeidsavtaler med tilsvarende relevant informasjon om 
ansatte og deres betingelser. Retten til innsyn og revisjon omfatter også de deler av Leverandørens 
styringssystemer og andre systemer som kan ha betydning for Leverandørens oppfyllelse av 
Trafikkavtalen.  

Leverandøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset 
til tre år etter at siste betaling i forbindelse med Leveransen har funnet sted. 

Leverandør skal sikre at Oppdragsgiver har tilsvarende innsyns- og revisjonsrett hos dennes 
Underleverandører. 

Leverandøren skal, på Oppdragsgivers anmodning, gi tilgang til Kjøretøy, bygninger og andre fysiske 
lokaliteter i arbeidstiden med henblikk på å konstatere hvorvidt de avtalte ytelser leveres. Tilgangen 
gjelder også personer bemyndiget av Oppdragsgiver. 

Oppdragsgiver skal utøve inspeksjonsretten på en lojal og aktsom måte. Oppdragsgiver skal føre 
protokoll fra inspeksjoner. 

Oppdragsgiver skal straks varsle Leverandøren dersom han under inspeksjon blir oppmerksom på at 
det foreligger mangel ved Leveransen. Leverandøren plikter straks å formidle varslet videre til 
eventuelle underleverandører som varselet har betydning for. 

Oppdragsgivers rett til å foreta inspeksjon, eller at Oppdragsgiver faktisk foretar slik inspeksjon, 
fratar ikke Leverandøren ansvaret for å sørge for at Leveransen til enhver tid er i henhold til 
Trafikkavtalen. 
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7 Markedsundersøkelser 
 Innledning 

Oppdragsgiver har behov for et omfattende og sammenlignbart grunnlag for å vurdere utviklingen av 
persontogtjenester levert gjennom ulike trafikkavtaler.  

 

 Leverandørens plikt til å gjennomføre undersøkelser på vegne av Oppdragsgiver eller 
andre offentlige myndigheter 

Leverandør plikter å utføre markedsundersøkelser, reisevaneundersøkelser og andre undersøkelser 
som følger metodikk og spesifikasjon gitt av Oppdragsgiver eller andre offentlige myndigheter.  

Oppdragsgiver godtgjør Leverandøren de faktiske kostnadene ved å gjennomføre slike 
undersøkelser. Leverandør skal, i forkant av iverksettelsen, angi hvilke kostnader som vil påløpe ved 
gjennomføringen av undersøkelsen. Dette vil danne rammen for Leverandørens kostnadsdekning.  

Gjennomføring av undersøkelse KTI driftsavvik og kontroll av snik (jf. «Vedlegg A» 5.1.1 og A 6.2.2) 
inngår i Avtalt fast vederlag og godgjøres ikke særskilt. 

Leverandøren kan ikke motsette seg at informasjon innhentet i reisevaneundersøkelser kan deles 
med andre. Informasjon innhentet i andre undersøkelser vurderes særskilt.  

 

 Oppdragsgivers rett til å gjennomføre undersøkelser, kontroller eller rekruttering i 
egen regi eller ved bruk av tredjepart 

Leverandør skal gi Oppdragsgiver, samt tredjepart utpekt av Oppdragsgiver, tilgang til å gjennomføre 
egne undersøkelser, kontroller eller rekruttere deltagere til fremtidige undersøkelser om bord i 
togene relevant for Oppdragsgivers arbeid med strategisk utvikling av sektoren, inkl. kartlegging av 
grunnlag for inntektsfordeling. 

Oppdragsgiver skal så snart som mulig varsle Leverandør om nye undersøkelser som skal 
gjennomføres. Oppdragsgivers anmodning om tilgang om bord skal inneholde informasjon om:   

• Hva som skal gjennomføres (intervju, kontroll eller rekruttering). 
• Omfang og estimert tid pr. kunde om bord. 
• Når undersøkelsen skal gjennomføres. 
• Hvem som gjennomfører undersøkelsen (tredjepart eller Oppdragsgiver).   
• Estimert tidspunkt for oversendelse av feltplan 
• Reisehjemmel for ressurser som skal gjennomføre arbeid om bord  
• Kontaktperson hos Oppdragsgiver for spørsmål fra Leverandør samt kundehenvendelser 

knyttet til aktiviteten 

Når Leverandør mottar varsel om ny undersøkelse skal han uten ugrunnet opphold, og senest innen 
10 virkedager, bekrefte hvorvidt Oppdragsgivers anmodning om tilgang til å gjennomføre 
undersøkelse aksepteres.  

Samtykke til slik tilgang kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved avslag på Oppdragsgivers 
anmodning skal dette begrunnes, og et alternativt tidspunkt for gjennomføring av undersøkelsen 
skal angis av Leverandør. 
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Oppdragsgiver skal etablere og vedlikeholde en oversikt over samtlige undersøkelser som er 
gjennomført eller planlegges gjennomført i egen regi eller ved bruk av tredjepart. Oversikten 
gjennomgås i statusmøter mellom partene, jf. punkt 5.1. 

 

 

8 Informasjon om underleverandører 
Leverandørens oversikt over underleverandører er gitt i «Vedlegg G». Leverandøren plikter også å 
skaffe til veie følgende opplysninger om disse, på Oppdragsgivers anmodning; 

• Underleverandørens navn, organisasjonsnummer og adresse (med firmaattest) 
• Leverings- og arbeidsomfang 
• Underleverandørs tidligere erfaring fra tilsvarende arbeid 
• Informasjon som Fylkesskattesjefen krever (attester for skatt og MVA) 
• Annen informasjon Oppdragsgiver har saklig grunn til å få fremlagt 

Leverandøren plikter å fremlegge ovennevnte og eventuelt andre relevante opplysninger for 
Oppdragsgiver på anmodning. 

Eventuelt bytte av underleverandør eller underleveranser skal følge de regler som fremgår av 
«Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 11.  

 

 

9 Endringer i Leveransen - endringsordre 
Vilkår for endring med tilhørende prosesser fremgår av «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 
13.  

Utarbeidelse av overslag eller tilbud i forkant av en endringsordre initiert av Oppdragsgiver er 
inkludert i Avtalt Fast Vederlag. Ved forespørsel om større endringer avtales eventuell kompensasjon 
særskilt.  

Leverandøren skal etablere og vedlikeholde et endringsregister med oversikt over samtlige 
endringsanmodninger og endringsordre. Endringsregisteret deles med Oppdragsgiver på egnet måte.  

 

 

10 Rapportering 
 Generelt 

Oppdragsgiver kan, utover eksplisitte rapporteringskrav som angitt i punkt 10, kreve opplysninger 
om et hvert forhold som gjelder Trafikkavtalen og Leverandørens oppfyllelse av denne.  
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Leverandøren plikter å utlevere eller gi tilgang til informasjon som Oppdragsgiver har behov for i 
forbindelse med (men ikke begrenset til): 

a) Følge opp og vurdere Leveransen 
b) Fremtidig tilrettelegging og gjennomføring av konkurranseutsetting av persontransport med 

tog, samt  
c) Strategisk styring av jernbanesektoren 
d) Samhandling med andre offentlige organer for bedre tilrettelegging av den samlede 

kollektivtransporten 

Leverandøren plikter å rapportere den informasjon som er nødvendig for at Oppdragsgiver kan følge 
opp og vurdere Leveransen, ta stilling til endringer, beregne effekter av avtalt incitamentssystem 
samt kunne svare ut generelle spørsmål som offentligheten har interesse av. 

Leverandøren plikter også å utlevere til Oppdragsgiver informasjon som er nødvendig for 
Oppdragsgivers tilretteleggingen og gjennomføring av konkurranser om persontogtransport, uten 
kompensasjon.  

Forpliktelsen til å utlevere eller gi tilgang til informasjon gjelder både der hvor Leverandøren har 
informasjonen selv, samt tredjemann som er under Leverandørens kontroll eller instruksjon. Dersom 
utlevering også er avhengig av tredjemann, plikter Leverandøren å gi samtykke til tilgang til eller 
utlevering av informasjon.  

Leverandøren plikter å varsle Oppdragsgiver umiddelbart og utenom de avtalte 
rapporteringsrutinene dersom det oppstår forhold som kan få konsekvenser for avtalt fremdrift eller 
vederlag. 

 

 Format og frister for rapportering til Oppdragsgiver 
Leverandøren skal rapportere alle måltall skriftlig til Oppdragsgiver innen angitte frister i henhold til 
dette Vedlegget. Ved manglende eller forsinket rapportering, påløper malus etter bestemmelsene i 
«Vedlegg B» punkt 6.1. 

Der hvor Oppdragsgiver angir spesifikk metodikk for beregningene som ligger til grunn for 
rapporteringen, plikter Leverandør å følge denne. Der hvor beregningene følger Leverandørens 
metode, skal Leverandør informere Oppdragsgiver ved endring i metode fra siste rapportering.  

 

 Rapportering i Oppstartsfasen 
Leverandøren skal i Oppstartsfasen rapportere til Oppdragsgiver i samsvar med kravene gitt i 
«Vedlegg C» punkt C 8.1, herunder om fremdriften av forberedelsene samt hvilke av de milepæler og 
tidsfrister som følger av «Vedlegg C» som er oppfylt.  

 

 Tertial- og årsrapportering i Drifts- og Avviklingsfasen 

10.4.1 Innledning 
Med mindre annet er angitt for det enkelte rapporteringskrav skal rapportering av tall gjøres i 
Oppdragsgivers innrapporteringsløsning, jf. «Vedlegg D-3».  «Vedlegg D-3» inneholder ytterligere 
detaljering av rapporteringskravene.  

Der hvor ikke annet er beskrevet skal minste rapporteringsoppløsning være månedsnivå.  
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Leverandøren skal skriftlig begrunne signifikante endringer i tallene som rapporteres, slik at 
Oppdragsgiver skal kunne vurdere utviklingen i Leveransen. 

 

10.4.2 Innhold i tertialrapport 
I Drifts- og Avviklingsfasen skal Leverandøren hvert tertial utarbeide en tertialrapport som inneholder 
følgende: 

• Kort beskrivelse av utført arbeid og status. 
• Rapport fra ev. kundetilfredshet under driftsavvik utført i tertialet, jf. «Vedlegg A» punkt 5.1.1 

med resultater per linje. 
• Inntekter i trafikkpakken totalt og fordelt på den enkelte linje, med angivelse av ev. 

periodefremmede inntekter (beløp over NOK 500 000,-) 2, inkludert:  
• Totalt antall solgte enkeltbilletter og periodebilletter, fordelt på kategoriene ordinære 

billetter, Honnør, Barn, Student og Vernepliktige.   
• Trafikkinntekter pr linje, fordelt på kategoriene ordinære billetter, Honnør, Barn, Student 

og Vernepliktige 
• Trafikkinntekter pr linje og taksttype (jernbanetakst/takstsamarbeid) 
• Antall solgte tilleggsprodukter i trafikkpakken og for den enkelte linje 
• Antall reiser i trafikkpakken totalt og for den enkelte linje. 
• Totalt antall passasjerkm i trafikkpakken og for den enkelte linje. 
• Avtalte og produserte setekilometer per linje   
• Avtalte og produserte togkilometer per linje. 
• Samtlige tognummer som ikke imøtekommer de gitte komfortnivåene, jf. «Vedleggene A-1, A-2 

og A-3»  
• Antall operatøravhengige innstillinger pr linje, fordelt på hel- og delinnstillinger. Dette 

inkluderer:  
• Innstilte avganger hvor togtilbudet er halvtimesintervall eller hyppigere i avviksperioden 

og kundene er henvist til neste avgang 
• Innstilte avganger som det ikke tilbys alternativ transport for og hvor togtilbudet er 

sjeldnere enn halvtimesintervall i avviksperioden 
• Antall innstillinger Leverandøren ikke har ansvar for, per linje  
• Antall mulig kjørte avganger per linje (antall annonserte avganger fratrukket innstillinger 

Leverandøren ikke har ansvaret for) 
• Netto kjørte avganger per linje  
• Totalregularitet og operatøravhengig regularitet (i prosent) for trafikkpakken og den enkelte 

linje. 
• Punktlighet for trafikkpakken, herunder: 

• Samlet punktlighet for trafikkpakken for alle linjer på respektiv endestasjon (i prosent) 
• Samlet punktlighet for den enkelte linje på henholdsvis startstasjoner, 

underveisstasjoner og endestasjoner som definert i «Vedleggene A-1, A-2, og A-3» (i 
prosent) 

 

 

2 Beløpsgrensen gjelder samlet korreksjon for hele Trafikkpakken (ikke pr linje). 
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• Punktlighet for den enkelte linjen på henholdsvis startstasjon, underveisstasjoner og 
endestasjoner som definert i «Vedleggene A-1, A-2, og A-3» i Rush i Rushretning (i 
prosent). Rapporteringen gjøres iht. Bane NORs definisjon av «Rushtid i Oslo»3  

• Forsinkelsestimer for trafikkpakken og den enkelte linje 
• Kostnader for avvikstransport pr linje fordelt på planlagte og ikke planlagte driftsavvik 
• Omfang av innstilt produksjon pr linje og brudd, samt omtale av inntektssikring med estimat 

for tapte inntekter  
• Godkjente og varslede endringer, jf. punkt 9. 
• Tiltak som vil kreve spesiell oppmerksomhet, og forhold som kan medføre at utførelsen av 

Leveransen vanskeliggjøres. 
• Presisering av eventuelle andre utfordringer. 
• Viktige aktiviteter neste periode. 

Tertialrapportenes innhold følger kalendermånedene der første dag i første tertial er 1. januar. 
Rapportering for perioden mellom Trafikkstart og 31. desember samme år inkluderes i første 
tertialrapport. Siste tertialrapport dekker perioden mellom forrige hele tertial og Driftsopphør. Hvor 
denne perioden er kortere enn 1 måned kan den etter avtale med Oppdragsgiver inkluderes i siste 
hele tertialrapport. Frist for levering av denne utsettes i så fall proporsjonalt. 

Frist for at tertialrapporten skal være Oppdragsgiver i hende er den 5. i andre måned etter endt 
tertial. Det vil si at første tertialrapport skal leveres innen 5. juni 2024.  Siste tertialvise rapportering 
skal være Oppdragsgiver i hende innen ordinær frist for det tertiale. 

 

10.4.3 Innhold i årsrapport 
I Drifts- og Avviklingsfasen skal Leverandøren utarbeide en årsrapport som omtaler året i sin helhet i 
tillegg til resultater fra tredje tertial, jf. punkt 10.4.2. I tillegg til rapporteringskravene gitt i punkt 
10.4.2, skal Leverandøren minimum årlig rapportere følgende: 

• Trafikkinntekter per vederlagsår iht. «Vedlegg B» punkt 1.2.1 
• Antall passasjerer og passasjerkm som reiser med ulike tilleggsprodukter per linje. 
• Antall passasjerer og passasjerkm som reiser med billett til ordinær pris per linje. 
• Antall passasjerer og passasjerkm som reiser med sosiale rabatter per linje. 
• OD-matrise for antall solgte billetter til egne ordinære priser per linje, fordelt på 

enkel/periodebillett  
• OD-matrise for antall solgte billetter og billettinntekter solgt med militærrabatt pr linje 
• OD-matrise for totalt antall reiser pr linje 
• OD-matrise for totalt antall reiser med ulike tilleggsprodukter pr linje 
• OD-matrise for antall enkeltreiser bestilt til barn under seks år pr linje 
• OD-matrise for inntekter fra og antall enkeltbilletter solgt med rabatt til barn mellom seks og 

atten år, jf. «Vedlegg B» punkt B 2.3.1 
• OD-matrise for inntekter fra og antall enkeltbilletter solgt med honnørrabatt, jf. «Vedlegg B» 

punkt B 2.3.1 
• OD-matrise for inntekter fra og antall periodebilletter solgt til studenter til og med 30 år, jf. 

«Vedlegg B» punkt B 2.3.1 
• OD-matrise med billettinntekter fordelt på relasjoner /samlede billettinntekter mellom 

stasjoner 

 

 

3 Avganger på virkedager med planlagt ankomst Oslo S kl.07:00-09:00 eller planlagt avgang Oslo S kl.15:00-17:00. 
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• Oversikt over priser og prosentvise prisendringer for hver TEN/Årlig takstregulering (senest tre 
måneder før ikrafttredelse) 

• Antall planlagte setekm for ulike tilleggsprodukter per linje. 
• Antall planlagte og produserte togsettkm pr linje. 
• Antall planlagte togtimer per linje. 
• Beregnet energikonsum per linje. 
• Strømforbruk på togframføring (Mwh), tilbakemating av strøm (prosent)4 
• Energivare (energibærer og mengde pr år) brukt til transport på linjer hvor 

persontransporttjenester midlertidig utføres med andre transportmidler enn tog (eks. "buss 
for tog) 

• Antall årsverk per linje. 
• Personellutnyttelsesgrad  
• Gjennomsnittlige vedlikeholdskostnader for hver type Kjøretøy Leverandør disponerer 

gjennom «Vedlegg E-1», per kjøretøyenhet og per produsert kjøretøyenhetskm 
• Regnskap pr linje (frist 20. mars). 
• Egendekningsgrad pr linje (frist  20. mars) 
• Leverandørens årsrapport (frist innen en måned etter at regnskapene for foregående år er 

godkjente av godkjent revisor) 
• Leverandørs regnskap, jf. punkt 6 (frist innen en måned etter at regnskapene for foregående 

år er godkjente av godkjent revisor) 
• Revisorgodkjent årsregnskap for garantist, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 

17.1.2 
• Tilbudte busskm fordelt på planlagte og ikke planlagte driftsavvik, pr linje 
• Tilbudte setekm buss fordelt på planlagte og ikke planlagte driftsavvik, pr linje 
• Alle rutetabeller utgitt per linje i PDF-format (leveres ved publisering) 
• Ruteplan for en normaluke for alle avganger og linjer, overlevert i railML-format5 
• Kopi av Leverandørens rutebestilling til Infrasturforvalter 
• Gjennomførte tiltak som del av Leverandørens utfyllende leveranseforpliktelse, jf. «Vedlegg J-

1», og resultater av disse. 
• Kostnader til refusjon pr linje etter gjeldende transportvilkår 
• Antall gjennomførte billettkontroller og utstedte kontrollgebyrer ilagt pr linje 
• Planlagt Kjøretøytype og antall sett/vogner pr avgang for alle avganger (pr tognummer) for en 

representativ uke, ev. for et sett med uker. 
• Materielldisponeringsplan / oversikt over antall sett av hver type som disponeres til hver linje 

for kommende rutetermin. 
• Rapportering i henhold til bestemmelser i «Vedlegg K» punkt 4, underpunkt 1, 2 og 4. 

Årlig rapportering dekker kalenderår og skjer hvor ikke annet er angitt sammen med siste 
tertialrapport for det aktuelle kalenderåret. Dagbøter påløper fra samme frist. Første årsrapportering 
for perioden mellom 10. desember 2023 og 31. desember 2024 skjer således 5. februar 2025. 
Siste årlig rapportering skal være Oppdragsgiver i hende innen første frist for rapporteringspunktet 
etter Driftsopphør. 

 

 

4 Oppdragsgiver vil i tillegg jobbe med å konkretisere behovet for andre miljø/bærekraftindikatorer. Når dette arbeidet er 
avsluttet kan flere rapporteringskrav bli etablert. Dette kan f.eks. dreie seg om temaer som plast, dyrepåkjørsler, kjemikaler, 
avfall og gjenvinning. 

5 Informasjonen skal overleveres i railML-format i versjon støttet av railML.org (https://www.railml.org/en/developer/version-
timeline.html). Datasettet skal inneholde informasjon som tognummer, avgangstid, ankomsttid, eventuelle begrensninger i av- 
og påstigningsmuligheter, og bør inneholde informasjon som definert i https://www.jernbanedirektoratet.no/railml. 
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 Rapportering ved behov 
Oppdragsgiver kan ha behov for ytterligere data utover de som er spesifisert i punktene 10.4.2 og 
10.4.3. Slike data kan være informasjon relatert til (men ikke begrenset til): 

• Nødvendig vendetid pr linje, kjøretøytype og stasjon 
• Beregnet energikonsum pr linje for en definert periode  
• Kopi av dialog med Infrastrukturforvalter i tilknytning kapasitetstildelingsprosessen: 

• Ruteleier Leverandør har søkt på per linje 
• Ruteleier Leverandør ikke har fått innvilget i kapasitetsfordelingsprosessen 

• Endret transportkapasitet ved endring av Kjøretøy eller vesentlig ombygging 
• Antall solgte reiser per avgang fordelt på døgn/uke/måned for tog med plassreservering  
• Antall solgte tilleggsprodukter per avgang fordelt på døgn/uke/måned. For tog med 

plassreservering kan dette også fordeles per avgang. 
• Planlagt kapasitet for Tilleggsprodukter per avgang fordelt på døgn/uke/måned 
• Inntekt fordelt på døgn/uke/måned. For tog med plassreservering kan dette også fordeles 

per avgang. 
• Energiforbruk pr personkm 
• Klimagassutslipp pr personkm 
• Faktisk kjørte sett per avgang for hele året (eller avtalt tidspunkt). 
• Planlagt og faktisk start- og stopptider (hjulstans og hjulstart) for alle avganger, fremført 

med Kjøretøy med APC-utstyr på alle stasjoner for et helt år for alle linjer. 
• Rapportering i henhold til bestemmelser i «Vedlegg K» punkt 4, underpunkt 3, 5 og 6. 

Oppdragsgiver skal så snart som mulig varsle Leverandør om behov for ytterligere rapportering. 
Oppdragsgivers anmodning skal inneholde informasjon om:   

• Spesifikasjon av data som bes utlevert 
• Krav til format 
• Frist for oversendelse til Oppdragsgiver 
• Kontaktperson hos Oppdragsgiver for spørsmål fra Leverandør  

Oppdragsgiver godtgjør Leverandøren de faktiske kostnadene ved å rapportere etterspurte data ved 
behov, etter timesats som angitt i «Vedlegg B-1». Leverandør skal, før oppstart av arbeidet, angi 
hvilke kostnader som vil påløpe og som danner rammen for Leverandørens kostnadsdekning. 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg D-1. 05.03.2021 
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Anmodning om Endringsordre  

 

Jernbanedirektoratet 

 

1. Trafikkpakke 4 

 

Avtale nr.: xxxxxxx 

3. 

 Søknad om endring 

 Søknad om avklaring 

 

Endring foreslått av: 

 Leverandør 

 

2. Serie / løpenummer 

 

 

4. Tjeneste /System som blir berørt 

 

 

5. Referanse til teknisk underlag (spesifikasjon, tegning, 

varenummer o.l.) 

 

 

6. Berørte brukere/ tjenestested 

7. Beskrivelse av endring/avklaring/: 

 

 

 

8. Forslag til løsning 

 

 

9. Begrunnelse for søknad 

 

 

10. Konsekvenser av endringen 

A) Endring av pris til Bruker og/eller tilleggsvederlag iht. Trafikkavtalens pkt. ____  
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B) Endring i tidsplan (gjelder særlig Oppstartsfasen) 

 

C) Andre konsekvenser  

 

11. Endring foreslåes innført fra: 

 

 

Leverandør 

12. Søknader bør avgjøres innen: 

 

 

Underskrift Dato 

16. Avgjørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

17. Endringsordre nr. :________________________ 

 

 

 

Utstedt dato: 

Avdeling: 

Underskrift Dato 

18. Navn og stilling 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg D-2. 05.03.2021 
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ENDRINGSORDRE 

Avtalenr.: 

 

Endringsordre nr.: Antall vedlegg: 

Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: 

Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): 

 

 

 

 

 

 

Kostnader av endring. 

Beskrivelse. 

 

Betalingsform for endring. 

 

 

 

Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"): 

 

 

 

Oppstarttidspunkt for endring: 

 

Ferdigstillelse av endring: 
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Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I 

den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og 

tidligere Endringsordre.  

Ordre utstedt dato: Ordre akseptert dato: 

     

Navn. 

 

 Navn.   

Tittel: 

 

 Tittel:   

Signatur: 

 

 Signatur:   

  

Jernbanedirektoratet 

 

   

 

Leverandøren 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Vedlegg D-3. 28.05.2021 
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1 System for rapportering 
Oppdragsgiver fastsetter på bakgrunn av rapporteringskrav i «Vedlegg D» punkt 10 et eller flere 
systemer for rapportering. 

Oppdragsgiver skal i god tid før første faste rapportering (tertial) varsle og informere Leverandør om 
system for rapportering.  

Oppdragsgiver kan med 60 dagers varsel endre system og format for rapportering. Dersom 
Leverandøren kan påvise at system for rapportering, eller endring i system for rapportering, medfører 
betydelige kostnader eller endringer i Leverandørens system for datainnsamling, skal Leverandøren 
be om endringsanmodning, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 13.1.2. 

 

 

2 Detaljering av rapporteringskrav – 
tertialrapport 

 Innledning i Tertialrapport 
Del av skriftlig tertialrapport. Kort, overordnet beskrivelse av utført arbeid og status. 

 

 Resultater fra ev. gjennomført kundetilfredshetsundersøkelse driftsavvik 
Rapport fra ev. kundetilfredshet under driftsavvik utført i tertiale, jf. «Vedlegg A» punkt 5.1.1 med 
resultater per linje. Detaljeringsnivå: se «Vedlegg A-4» punkt 4.   

 

 Inntekter i trafikkpakken totalt og fordelt på den enkelte linje 
Inntekter i trafikkpakken totalt og fordelt på den enkelte linje, med angivelse av ev. 
periodefremmede inntekter (beløp over NOK 500 000,-) 1, inkludert: 

• Totalt antall solgte enkeltbilletter og periodebilletter, fordelt på kategoriene ordinære 
billetter, Honnør, Barn, Student og Vernepliktige.   

• Trafikkinntekter pr linje, fordelt på kategoriene ordinære billetter, Honnør, Barn og 
Student 

 

 

 

 

 

1 Beløpsgrensen gjelder samlet korreksjon for hele Trafikkpakken (ikke pr linje). 
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Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Billettype (Enkeltbillett og 
periodebillett), Billettkategori (Ordinær, Honnør, Barn og Student), Antall solgte, Inntekter. 

 

 Trafikkinntekter pr linje og taksttype (jernbanetakst/takstsamarbeid) 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Taksttype, Inntekt. 

 

 Antall solgte tilleggsprodukter i trafikkpakken og for den enkelte linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Tilleggsprodukt, Antall. 

 

 Antall reiser i trafikkpakken totalt og for den enkelte linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall reiser. 

Antall reiser = antall påstigninger. 

 

 Totalt antall passasjerkm i trafikkpakken og for den enkelte linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Passasjerkilometer. 

 

 Avtalte og produserte setekilometer per linje  
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Avtalte setekilometer, Produserte 
setekilometer. 

 

 Avtalte og produserte togkilometer per linje. 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Avtalte togkilometer, Produserte 
togkilometer. 

 

 Samtlige tognummer som ikke imøtekommer de gitte komfortnivåene, jf. «Vedlegg 
A-1, A-2 og A-3».  

Detaljeringsnivå: Hvert tognummer som ikke imøtekommer komfortnivåene rapporteres i følgende 
format/tabell: 
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 Antall innstillinger Leverandøren ikke har ansvar for per linje  
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall innstillinger utenfor 
togoperatørs ansvarsområde. 

 

 Antall mulig kjørte avganger per linje  
Antall mulig kjørte avganger per linje (antall annonserte avganger fratrukket innstillinger 
Leverandøren ikke har ansvaret for).  

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Togkategori, Linje, Antall mulige kjørte 
avganger. 

 

 Netto kjørte avganger per linje  
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Togkategori, Netto kjørte avganger (antall 
annonserte avganger minus innstilte avganger) 

 

 Totalregularitet og operatøravhengig regularitet  
Totalregularitet og operatøravhengig regularitet (i prosent) for trafikkpakken og den enkelte linje.  

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Totalregularitet (%), 
operatørregularitet (%). 

 

 Samlet punktlighet for trafikkpakken for alle linjer på respektiv endestasjon (i 
prosent) 

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Punktlighet (%) 

 

 Samlet punktlighet for den enkelte linje  
Samlet punktlighet for den enkelte linje på henholdsvis startstasjoner, underveisstasjoner og 
endestasjoner som definert i «Vedlegg A-1, A-2 og A-3» (i prosent). Detaljeringsnivå: se «Vedleggene 
A-1, A-2, og A-3». 

 

 Punktlighet for den enkelte linje i Rush i Rushretning 
Punktlighet for den enkelte linje på henholdsvis startstasjon, underveisstasjoner og endestasjoner 
som definert i «Vedleggene A-1, A-2, og A-3» i Rush i Rushretning (i prosent). Rapporteringen gjøres 
iht. Bane NORs definisjon av «Rushtid i Oslo».  Se «Vedleggene A-1, A-2, og A-3». 

 

 Forsinkelsestimer for trafikkpakken og den enkelte linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall Operatøravhengige 
forsinkelsestimer, Antall Infrastrukturavhengige forsinkelsestimer, antall forsinkelsestimer grunnet 
utenforliggende forhold. 
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 Kostnader for avvikstransport pr linje fordelt på planlagte og ikke planlagte 
driftsavvik 

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, kostnader planlagte driftsavvik, 
kostnader ikke-planlagte driftsavvik. 

 

 Omfang av innstilt produksjon pr linje og brudd, samt omtale av inntektssikring med 
estimat for tapte inntekter 

Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport som omtaler større planlagte stengninger. Detaljeringsnivå: Skriftlig 
omtale, antall innstilte avganger, antall bussavganger. 

 

 Godkjente og varslede endringer 
Godkjente og varslede endringer, jf. «Vedlegg D» punkt 9. Detaljeringsnivå: Skriftlig omtale eller 
annet egnet format. 

 

 Tiltak som vil kreve spesiell oppmerksomhet, og forhold som kan medføre at 
utførelsen av Leveransen vanskeliggjøres. 

Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport. 
 
 

 Presisering av eventuelle andre utfordringer. 
Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport.  

 

 Viktige aktiviteter neste periode 
Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport eller annet egnet format.  

 

 

3 Detaljering av rapporteringskrav – 
årsrapport 

 Trafikkinntekter per vederlagsår 
Trafikkinntekter per vederlagsår iht. «Vedlegg B» punkt 1.2.1. 

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Totale trafikkinntekter.  
 

 Antall passasjerer og passasjerkm som reiser med ulike tilleggsprodukter per linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Tilleggsprodukt, Totalt antall reisende, 
passasjerkilometer. 
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 Antall passasjerer og passasjerkm som reiser med billett til ordinær pris per linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall billetter til ordinær pris, 
passasjerkilometer ordinær pris. 
 

 Antall passasjerer og passasjerkm som reiser med sosiale rabatter per linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Passasjerkategori (sosiale rabatter) 
antall reisende, antall passasjerkilometer. 
 

 OD-matrise for antall solgte billetter til egne ordinære priser per linje, fordelt på 
enkel/periodebillett  

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, Enkeltbilletter 
ordinær pris, Periodebilletter ordinær pris. 
 

 OD-matrise for antall solgte billetter og billettinntekter solgt med militærrabatt pr linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall billetter solgt med militærrabatt, 
Billettinntekter fra militærrabatt. 
 

 OD-matrise for totalt antall reiser pr linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, Type reise (intern 
ekstern, gjennomgående), Totalt antall reisende. 
 

 OD-matrise for totalt antall reiser med ulike tilleggsprodukter pr linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, Tilleggsprodukt, 
Totalt antall reisende. 

 OD-matrise for antall enkeltreiser bestilt til barn under seks år pr linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, Tilleggsprodukt, 
Totalt antall reisende barn under 6 år. 
 

 OD-matrise for inntekter fra og antall enkeltbilletter solgt med rabatt til barn mellom 
seks og atten 

OD-matrise for inntekter fra og antall enkeltbilletter solgt med rabatt til barn mellom seks og atten, jf. 
«Vedlegg B» punkt B 2.3.1. 
 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, antall 
enkeltbilletter solgt med rabatt til barn mellom seks og atten år, inntekter fra enkeltbilletter solgt 
med rabatt til barn mellom seks og atten år. 
 

 OD-matrise for inntekter fra og antall enkeltbilletter solgt med honnørrabatt 
OD-matrise for inntekter fra og antall enkeltbilletter solgt med honnørrabatt, jf. «Vedlegg B» punkt B 
2.3.1. 
 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, Inntekter fra 
enkeltbilletter solgt med honnørrabatt, Antall enkeltbilletter solgt med honnørrabatt. 
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 OD-matrise for inntekter fra og antall periodebilletter solgt til studenter til og med 30 
år 

OD-matrise for inntekter fra og antall periodebilletter solgt til studenter til og med 30 år, jf. «Vedlegg 
B» punkt B 2.3.1. 
 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, Antall 
periodebilletter solgt med studentrabatt. 
 
 

 OD-matrise med billettinntekter fordelt på relasjoner /samlede billettinntekter 
mellom stasjoner 

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Stasjon A, Stasjon B, Totale 
billettinntekter. 
 

 Oversikt over priser og prosentvise prisendringer for hver TEN 
Oversikt over priser og prosentvise prisendringer for hver TEN/Årlig takstregulering (senest tre 
måneder før ikrafttredelse). 
 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, TEN, Pris enkeltbillett, Pris 30-dagersbillett, Endring i 
% enkeltbillett, endring i % periodebillett. 
 
 

 Antall planlagte setekm for ulike tilleggsprodukter per linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Tilleggsprodukt, Antall planlagte 
setekm. 
 

 Antall planlagte og produserte togsettkm pr linje. 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall planlagte togsettkm, antall 
produserte togsettkm. 
 
 

 Antall planlagte togtimer per linje. 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall planlagte togtimer. 
 
 

 Beregnet energikonsum per linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Summen av energikonsum (GWh). 
 
 

 Strømforbruk på togframføring (Mwh), tilbakemating av strøm (prosent). 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Linje, Summen av strømforbruk togframføring 
(Mwh), tilbakemating av strøm (prosent). 
 
 



Vedlegg D-3 Detaljering av rapporteringskrav 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  12 

 Energivare (energibærer og mengde pr år) brukt til transport på linjer hvor 
persontransporttjenester midlertidig utføres med andre transportmidler enn tog 
(eks. "buss for tog) 

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Linje, energibærer og mengde pr år.  
 
 

 Antall årsverk per linje. 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Linje, Antall årsverk. 
 
 

 Personellutnyttelsesgrad  
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Personellutnyttelsesgrad 
 
 

 Gjennomsnittlige vedlikeholdskostnader for hver type Kjøretøy  
Gjennomsnittlige vedlikeholdskostnader for hver type Kjøretøy Leverandør disponerer gjennom 
«Vedlegg E-1», per kjøretøyenhet og per produsert kjøretøyenhetskm. 

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Materiell, Vedlikeholdskostnader per kjøretøysenhet, 
Vedlikeholdskostnader per enhetskm. 

 

 Regnskap pr linje 
Regnskap pr linje (frist 20. mars). 
 
Detaljeringsnivå: skal følge kalkyleoppsett, jf. «Vedlegg B-2». 
 
 

 Egendekningsgrad pr linje 
Egendekningsgrad pr linje (frist  20. mars). 
 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Egendekningsgrad. 
 
 

 Leverandørens årsrapport  
Leverandørens årsrapport (frist innen en måned etter at regnskapene for foregående år er godkjente 
av godkjent revisor). 
 
Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport.  
 
 

 Leverandørs regnskap 
Leverandørs regnskap, jf. punkt 6 (frist innen en måned etter at regnskapene for foregående år er 
godkjente av godkjent revisor) 
 
Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport.  
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 Revisorgodkjent årsregnskap for garantist 
Revisorgodkjent årsregnskap for garantist, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 17.1.2. 
 
Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport.  
 
 

 Tilbudte busskm fordelt på planlagte og ikke planlagte driftsavvik, pr linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall busskm planlagt driftsavvik, 
Antall busskm ikke-planlagt driftsavvik. 
 
 

 Tilbudte setekm buss fordelt på planlagte og ikke planlagte driftsavvik, pr linje 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Antall setekm buss planlagt 
driftsavvik, Antall setekm buss ikke-planlagt driftsavvik. 
 
 

 Alle rutetabeller utgitt per linje i pdf-format 
Detaljeringsnivå: Rutetabell i PDF-format, leveres ved publisering.  

 

 Ruteplan for en normaluke for alle avganger og linjer 
Detaljeringsnivå: Informasjonen skal overleveres i railML-format i versjon støttet av railML.org 
(https://www.railml.org/en/developer/version-timeline.html). Datasettet skal inneholde informasjon 
gitt i rutetabellene som tognummer, avgangstid, ankomsttid, eventuelle begrensninger i av- og 
påstigningsmuligheter, og bør inneholde informasjon som definert i 
https://www.jernbanedirektoratet.no/railml. 
 
 

 Kopi av Leverandørens rutebestilling til Infrasturforvalter 
Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport. 
 
 
 

 Gjennomførte tiltak som del av Leverandørens utfyllende leveranseforpliktelse, jf. 
«Vedlegg J-1», og resultater av disse. 

Detaljeringsnivå: Del av skriftlig rapport. 
 
 

 Kostnader til refusjon pr linje etter gjeldende transportvilkår 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Måned, Linje, Transportvilkår §, Kostnad 
 
 

 Antall gjennomførte billettkontroller pr linje 
Detaljeringsnivå: Linje og togleg som er kontrollert, dato og tidspunkt for kontrollen, samt antall 
kontrollerte passasjerer og antall passasjerer uten gyldig billett. 
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 Planlagt Kjøretøytype og antall sett/vogner pr avgang for alle avganger (pr 
tognummer)  

Planlagt Kjøretøytype og antall sett/vogner pr avgang for alle avganger (pr tognummer) for en 
representativ uke, ev. for et sett med uker. 
 
Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, År, Ukenummer, Ukedag, Tognummer, Kjøretøytype, 
Antall togsett. 
 
 

 Materielldisponeringsplan / oversikt over antall sett av hver type som disponeres til 
hver linje for kommende rutetermin. 

Detaljeringsnivå: Trafikkpakke, Togoperatør, Rutetermin, Linje, Kjøretøytype, Antall sett uten reserve, 
Antall reservesett. 
 
Der operatøren samturnerer to eller flere linjer, kan materielldisponeringen oppgis samlet og det 
skal spesifiseres hvor mange av settene som dekker flere linjer.  
 
 

 Rapportering i henhold til bestemmelser i «Vedlegg K» punkt 4, underpunkt 1, 2 og 4. 
Rapportering i henhold til bestemmelser i «Vedlegg K» punkt 4, underpunkt 1, 2 og 4. 

Detaljeringsnivå: Skriftlig rapport. Se «Vedlegg K», punkt 4, underpunkt 1, 2 og 4. 
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4 Detaljering av rapporteringskrav – 
rapportering ved behov 

Ved behov for ytterligere rapportering skal Oppdragsgivers anmodning blant annet inneholde 
spesifikasjon av data som bes utlevert og krav til format, jf. «Vedlegg D» punkt 10.5. 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg E Obligatoriske avtaler 

 

 



Vedlegg E Obligatoriske avtaler 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg E. 05.03.2021 

   

   

   

 

Obligatoriske avtaler som Leverandøren plikter å inngå, jf. «Vedlegg C punkt C 2.3», følger av «Vedleggene E-

1, E-2 og E-3». 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg E-1 Avtale om leie av Kjøretøy 2.0 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Vedlegg E-1. 05.03.2021 
2.0 Vedlegg C Leiepris for Enkeltindividene er lagt til.   28.05.2021 
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1. Parter 
 
Utleier er Norske tog AS (organisasjonsnummer 917 445 060). 
 
Leietager er XXX (organisasjonsnummer XXX). 
 
Utleier og Leietager omtales samlet som Partene og hver som en Part. 
 
2. Leieavtalens avtaledokumenter, forrang og definisjoner 
 
Leieavtalen består av dette Avtaledokumentet samt følgende vedlegg: 
 
Vedlegg A: Definisjoner 
Vedlegg B: Enkeltindividene 
Vedlegg C: Leiepris for Enkeltindividene 
Vedlegg D: Leie av Spesialverktøy og Kritiske komponenter 
Vedlegg E: Mal for «on demand»-bankgaranti 
Vedlegg F: Innrapportering av forsikringsskade 
 
Innenfor rammen av bestemmelsene i Leieavtalen kan Utleier ensidig endre Vedlegg B, 
Vedlegg C, Vedlegg D og Vedlegg F underveis i Avtaleperioden. I så fall gjelder det oppdaterte 
vedlegget istedenfor det opprinnelige vedlegget. 
 
Utleiers endringer i Vedlegg B, Vedlegg C og Vedlegg D, underveis i Avtaleperioden må på 
forhånd være godkjent av Jernbanedirektoratet dersom endringen medfører økning i offentlig 
kjøp, eller det på annen måte uttrykkelig fremgår av Leieavtalen at endringen krever 
Jernbanedirektoratets godkjenning. Jernbanedirektoratet vil i denne forbindelse om nødvendig 
utferdige endringsordre i medhold av Trafikkavtalens punkt 12.2. første avsnitt bokstav d).  
 
Dersom det skulle oppstå motstrid mellom Avtaledokumentet og vedleggene, har 
Avtaledokumentet forrang. Dernest har eventuelle oppdateringer og addendum inngått mellom 
partene forrang foran Avtaledokumentet og de opprinnelige vedleggene, som har rang i den 
rekkefølge som de er opplistet over. 
 
Betegnelser skrevet med stor(e) forbokstav(er), er definert i Vedlegg A.  
 
3. Bakgrunn og overordnet om Partenes rettigheter og plikter til Leieobjektene 
 
Leieavtalen inngås i forbindelse med en samtidig inngåelse av Trafikkavtale for Trafikkpakke 
4 (Øst) mellom Staten ved Jernbanedirektoratet og Leietager i egenskap av utøver av offentlig 
persontransport med tog. Partene skal ved hjelp av Leieavtalen bidra til å gi et trafikksikkert og 
mest mulig attraktivt, kundevennlig og effektivt persontogtilbud i tilknytning til nevnte 
Trafikkpakke. 
 
Leieavtalen er et vedlegg til Trafikkavtalen. Trafikkavtalen er en forutsetning for Leieavtalen. 
Utleier gir gjennom Leieavtalen Leietager rett og plikt til å leie og benytte de gjennom Vedlegg 
B nærmere bestemte Enkeltindivider med tilhørende fastmontert utstyr og innredning, samt 
avledede tilleggsytelser i form av utleie av Spesialverktøy, Kritiske komponenter og Teknisk 
Dokumentasjon, heretter kalt Avledede Tilleggsytelser, som Utleier gjennom Leieavtalen stiller 



 

til Leietagers disposisjon for benyttelse i forbindelse med den Trafikkpakke som Trafikkavtalen 
gjelder. Enkeltindividene og Avledede Tilleggsytelser er samlet kalt Leieobjektene. 
 
Omfanget av innleide Enkeltindivider vil i samsvar med Leieavtalens bestemmelser kunne 
endre seg i løpet av Avtaleperioden; Vedlegg B skal i så fall oppdateres tilsvarende. 
 
Enkeltindividene leies «som de er» ved den første felles inspeksjon og kontroll av 
vedkommende Enkeltindivid som Partene skal foreta i tråd med punkt 7.3. Fra dette gjelder 
følgende unntak og presiseringer: 

a) Enkeltindividene vil bli påvirket gjennom normal slit og elde i tidsrommet fra nevnte 
inspeksjon og kontroll til Leieperiodens oppstart. 

b) Enkeltindividene skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter på 
tidspunktet for Overlevering. 

c) Enkeltindividene skal være i overensstemmelse med Leieavtalen. 
d) Utleier har forut for inngåelsen av Leieavtalen opplyst Leietager om eventuelle særlige 

forhold ved Enkeltindividene som Utleier kjente eller måtte kjenne til og burde forstå 
er av vesentlig betydning for Leietager. 

e) Enkeltindividene skal ved Overlevering være ryddet og rengjort. 
f) Utvendig og innvendig profileringsmerking på Enkeltindividene relatert til tidligere 

leietager skal enten være fjernet eller være av en slik art at den ikke etterlater varige 
spor eller skade på Enkeltindividene eller resulterer i behov for omlakkering av 
Enkeltindividene når profileringsmerkene fjernes eller overklistres av Leietager.  

g) Alle mangler ved Enkeltindividene som påvirker sikkerhet og drift, og som normalt kan 
avdekkes ved vanlig bruk og/eller ved visuell og overflatebasert inspeksjon og kontroll, 
skal være utbedret. Øvrige mangler som normalt kan avdekkes ved vanlig bruk og/eller 
ved visuell og overflatebasert inspeksjon og kontroll og som det etter en kost-/nytte-
vurdering gir god mening å utbedre, skal også være utbedret. Den standard 
Enkeltindividene har hatt i tidligere persontransportbruk, skal være veiledende ved kost-
/nytte-vurderingen. Mangler som først konstateres eller oppstår etter den inspeksjon og 
kontroll som avholdes 28-14 dager før Overlevering i tråd med punkt 7.3, er likevel fullt 
ut Leietagers risiko og ansvar. 

h) Enkeltindividene skal ved Overlevering være vedlikeholdt i samsvar med 
Vedlikeholdsprogrammet. 

i) Utleier gir for hele Leieperioden en systemgaranti for de Enkeltindivider som til enhver 
tid omfattes av leieforholdet, med følgende innhold:  
 

Utleier garanterer at Enkeltindividene ikke har systematiske feil på sikkerhetskritiske 
deler/Komponenter som skyldes feilaktig fabrikasjon og utførelse eller feilaktig prosedyre i 
monteringsfasen og som forekommer på tre eller flere av Utleiers Enkeltindivider av samme 
type, i og utenfor leieforholdet.  
 
Med systematiske feil menes identiske feil med samme årsak. 
 
Systemgarantien omfatter også det forhold at det i løpet av Leieperioden oppstår systematiske 
feil på 25% eller mer av identiske sikkerhetskritiske /Komponenter i leieforholdet som er ment 
å vare ut Enkeltindividets tekniske levetid (feil utenfor leieforholdet er irrelevante). 
 
Utleiers ansvar under systemgarantien er betinget av at Leietager fullt ut har fulgt det gjeldende 
Vedlikeholdsprogrammet og de brukskrav som følger av Leieavtalen og Teknisk 
Dokumentasjon samt fullt ut har oppfylt sine plikter vedrørende Vedlikehold og renhold. Feil 



 

forårsaket av tredjeparter, hærverk, Force Majeure og ulykker samt normal slitasje på deler og 
komponenter er heller ikke dekket av systemgarantien. 
 
Hvis et problem som kan være omfattet av Utleiers systemgaranti, oppstår, skal Leietager innen 
rimelig tid melde problemet til Utleier og Leietager og Utleier skal vurdere årsaken. Dersom 
Partene er enige om at det foreligger en systematisk feil som er omfattet av systemgarantien, 
gjelder reglene i det påfølgende avsnitt. Dersom Partene ikke er enige om at vedkommende 
problem er omfattet av Utleiers systemgaranti, skal Partene i fellesskap søke å klarlegge om 
problemet faller inn under systemgarantiens virkeområde. 
 
Ved feil som er omfattet av Utleiers systemgaranti, skal Utleier innen rimelig tid treffe adekvate 
korrigerende tiltak for å rette opp feilen. Utleier skal i samarbeide med Leietager utarbeide en 
adekvat utbedringsplan, som er tilpasset den systematiske feilens art og hensynet til å begrense 
dens sannsynlige effekt på Leietagers løpende drift. 
 
Utleiers ansvar under denne systemgaranti er uansett begrenset til innen rimelig tid å utføre 
korrigerende tiltak som nevnt i forrige avsnitt og omfatter ingen andre rettigheter for Leietager. 

 
For Avledede Tilleggsytelser gjelder følgende: 

j) Ved Overleveringen skal Spesialverktøyet som bestand og Kritiske komponenter som 
bestand tilfredsstille vanlige krav til en bestand henholdsvis av brukt Spesialverktøy og 
brukte Kritiske komponenter, det vil si at Spesialverktøyet og de Kritiske komponenter 
skal være løpende vedlikeholdt, men at det kan være vanlig forekommende mangler ved 
enkelte av Spesialverktøyene og enkelte av de Kritiske komponenter. 

k) Teknisk Dokumentasjon skal være oppdatert ved Overlevering. 
 
Leietager, eller den Leietaker velger å outsource utførelsen til, skal være «Entity in Charge of 
Maintenance», slik dette til enhver tid er definert i gjeldende offentligrettslige regler. Leietager 
skal i forbindelse med outsourcing som nevnt gjennom kontrakten med tredjepart sikre at 
Utleier får de samme meddelelser fra og samme innsyns- og kontrolladgang direkte fra/overfor 
vedkommende tredjepart som Utleier i medhold av Leieavtalen får/har fra/overfor Leietager. 
Leietager skal senest 15 Dager før outsourcingen trer i kraft, skriftlig varsle Utleier om hvem 
de aktuelle funksjoner er outsourcet til.  
 
Leietager bærer i Leieperioden all risiko og ansvar for Leieobjektene, herunder for skade, 
ødeleggelse, tyveri, tap og/eller hendelig undergang på/av Leieobjektene, uavhengig av årsak, 
med mindre annet uttrykkelig er bestemt i Leieavtalen. 
 
4. Avtaleperioden og Leieperioden 
 
Avtaleperioden løper fra Avtaleinngåelsen til Leieperiodens opphør. Leieperioden starter 
samtidig med og har samme varighet som Trafikkperioden under Trafikkavtalen. Dersom 
Trafikkperioden opphører før den opprinnelig avtalte Trafikkperiodes utløp, opphører også 
Leieperioden fra samme opphørstidspunkt. Dersom Trafikkperioden forlenges utover den 
opprinnelige avtalte Trafikkperiode, forlenges Leieperioden tilsvarende. 
 
Leieavtalen kan likevel heves i medhold av Leieavtalen punkt 18.3 uavhengig av 
Trafikkavtalen. 
 
5. Leiepris 



 

 
5.1 Leietagers plikt til å betale leiepris 
 
Leietager plikter å betale den til enhver tid gjeldende leiepris for hvert Enkeltindivid som 
fremgår av Vedlegg C med senere oppdateringer.  
 
Leietager betaler ikke særskilt tilleggsleie for de Avledede Tilleggsytelser. 
 
Prisene i Vedlegg C gjelder inntil Utleier endrer leieprisen. Utleier har innenfor rammen av 
punkt 2 tredje avsnitt rett til ensidig å endre leieprisen og det øvrige innholdet i Vedlegg C ved 
å utferdige og oversende et nytt Vedlegg C. Nytt Vedlegg C trer i kraft fra det tidspunkt Utleier 
fastsetter, dog tidligst 45 Dager etter Utleiers oversendelse til Leietager.  
 
Leietager har ikke rett til å motsette seg Utleiers endringer i leieprisen og det øvrige innholdet 
i Vedlegg C. Bakgrunnen for dette er Trafikkavtalens punkt 12.2 første avsnitt bokstav d) jf. 
punkt 12.3 første avsnitt  som fastsetter at «Oppdragsgiver skal kompensere Leverandørens 
merkostnader eller bortfall av inntekter som er en følge av de forholdene som gir grunnlag for 
endringsordren, eller fastslå de endringer i Leveransen eller andre ytelser som disse forholdene 
nødvendiggjør. Avtalt fast vederlag skal ved endringer justeres i tråd med prinsippet om at 
Leverandøren verken skal tjene eller tape på endringen. Dersom endringen medfører bortfall 
av kostnader eller økte inntekter, skal endringen redusere kjøpet med disse beløp. Alle 
økonomiske konsekvenser skal beregnes netto, med fradrag for Leverandørens besparelser eller 
økte inntekter.  Der det i «Vedlegg B» er angitt enhetspriser, skal disse benyttes» og dermed 
legger denne endringsrisikoen på Staten ved Jernbanedirektoratet. 
 
5.2 Periodisering av betaling av leieprisen 
 
1/12-del av den estimerte årlige leiepris forfaller til betaling a konto den 23. Dag i hver 
kalendermåned, eller nærmeste forutgående bankdag. Leietagers a konto-betaling avregnes med 
endelig virkning for Partene 45 Dager etter utløpet av hvert Driftsår. Avregningsbeløpet 
forfaller til Leietagers betaling eller Utleiers tilbakebetaling 14 Dager etter at Utleier har 
meddelt Avregningsbeløpet til Leietager. 
 
Ved leie for kortere tid enn en kalender måned vil leie beregnes på dags basis ut i fra antall 
dager i den relevante måneden. 
 
6. Nærmere om Leieobjektene 
 
6.1 Leie av definerte Enkeltindivider – ved Leieperiodens oppstart 
 
Utleier skal på tidspunktet for Overlevering stille samtlige Enkeltindivider som opplistet i det 
på dette tidspunkt gjeldende Vedlegg B til Leietagers disposisjon. Leietager har i samsvar med 
punkt 8 fra samme tidspunkt rett og plikt til å ta i jevnt sirkulerende bruk samtlige 
Enkeltindivider som opplistet i det til enhver tid gjeldende Vedlegg B. Utleiers Avledede 
Tilleggsytelser er regulert i punkt 6.4. 
 
6.2 Endring av Enkeltindivider (Enkeltindividendring) underveis i Avtaleperioden 
 
6.2.1 Generelt 
 



 

Bestanden av innleide Enkeltindivider kan i Avtaleperioden endres av Utleier midlertidig eller 
varig gjennom Enkeltindividendring i samsvar med de nedenstående bestemmelser. Dersom 
Utleier i medhold av dette punkt 6.2 fastsetter endringer som går utover 45 Dager regnet fra 
iverksettelsen, kan dette bare skje med Jernbanedirektoratets forutgående godkjennelse eller 
med forbehold om Jernbanedirektoratets etterfølgende godkjennelse, i sistnevnte tilfelle slik at 
endringen bortfaller 45 Dager etter iverksettelsen dersom Jernbanedirektoratet på dette 
tidspunkt ikke har godkjent endringen, men uansett slik at endringen for tidsrommet 0-45 Dager 
etter iverksettelsen er rettmessig selv om Jernbanedirektoratet etterfølgende ikke godkjenner 
endringen. En endring under 45 dager berettiger ikke økt offentlig kjøp iht. Trafikkavtalen. 
 
Ved Enkeltindividendring opphører midlertidig eller varig Leietagers rett og plikt til å bruke 
Avgangs-Enkeltindividet/-ene fra endringstidspunktet og/eller Leietager får fra samme 
tidspunkt rett og plikt til å ta Tilgangs-Enkeltindividet/-ene i jevnt sirkulerende bruk i samsvar 
med punkt 8. 
 
Ved varig Enkeltindividendring, jf. punkt 7.4 første avsnitt, skal Utleier ajourføre Vedlegg B. 
Ved midlertidig Enkeltindividendring, jf. punkt 7.4 annet avsnitt, skal Utleier utferdige et 
midlertidig Addendum til Vedlegg B. 
 
Ved varig og midlertidig Enkeltindividendring skal den betalbare leieprisen refastsettes i 
samsvar med gjeldende Vedlegg C og den til enhver tid innleide bestand av Enkeltindivider 
med virkning fra endringstidspunktet/-ene. Slik endring i leieprisen skal likevel ikke skje ved 
Pålagt Tilgang av Utleier etter punkt 6.2.2d). 
 
6.2.2 Enkeltindividendring fastsatt av Utleier 
 
a) Utleiers varige Ombytning 
Utleier kan med 45 Dagers varsel til Leietager varig ombytte Enkeltindivider opplistet i 
gjeldende Vedlegg B med andre Enkeltindivider. Tilgangs-Enkeltindivid skal ha samme eller 
tilnærmet samme bruksområde, kapasitet og kvalitet som Avgangs-Enkeltindivid. Leietaker 
skal gis en lengre varsellengde, tilpasset den situasjonen som gir opphav til behovet, såfremt 
trafikksikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig. 
 
b) Utleiers midlertidige Ombytning 
Utleier kan på fritt grunnlag med en varsellengde tilpasset den situasjon som gir opphav til 
behovet, midlertidig ombytte Enkeltindivider opplistet i gjeldende Vedlegg B med 
Enkeltindivider Leietager disponerer som Pålagt Tilgang. Tilgangs-Enkeltindivid skal om 
mulig ha tilsvarende bruksområde, kapasitet og kvalitet som Avgangs-Enkeltindivid. Utleier 
skal ved opphør av slik midlertidig Ombytning på samme måte gi Leietager varsel med en 
varsellengde tilpasset den situasjon som gir opphav til behovet. 

 
c) Utleiers adgang til varig eller midlertidig å fastsette Avgang av Enkeltindivider 
Utleier kan med 45 Dagers varsel til Leietager midlertidig eller varig fastsette Avgang av 
Enkeltindivid omfattet av leieforholdet når dette er nødvendig eller klart hensiktsmessig ut fra 
Utleiers totale utleiekabal hvor en balansert trafikkavvikling under Direktekjøpsavtalen og alle 
inngåtte Trafikkavtaler skal være styrende. Ved midlertidig Avgang skal Utleier varsle om 
hvilken periode avgangen gjelder for. 
 



 

d) Pålagt Tilgang 
For å holde bestanden av Enkeltindivider i og utenfor Leieavtalen i jevnt sirkulerende bruk kan 
Utleier med 45 Dagers varsel pålegge Leietager en Pålagt Tilgang av ytterligere Enkeltindivid/-
er (utover de Enkeltindivider Leietager har leiet, eller allerede disponerer som Pålagt Tilgang) 
som skal settes i jevnt sirkulerende bruk i samsvar med punkt 8. Leietaker skal gis en lengre 
varsellengde, tilpasset den situasjonen som gir opphav til behovet, såfremt 
trafikksikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, 
 
Utleier skal ved varig eller midlertidig opphør av Pålagt Tilgang av Enkeltindivid gi Leietager 
5 Dagers varsel. Ved midlertidig opphør skal Utleier varsle om hvilken periode opphøret gjelder 
for. 
 
6.2.3 Enkeltindividendring initiert av Leietager 
 
a) Leietagers ønske om Tilgang av Enkeltindivider 
Leietager kan underveis i Avtaleperioden anmode Utleier om leie av ytterligere 
Enkeltindivider, midlertidig eller for den resterende Leieperiode. Dersom Utleier hensett til 
Utleiers totale utleiesituasjon har egnet Enkeltindivid tilgjengelig for vedkommende tidsrom, 
skal Utleier normalt etterkomme Leietagers anmodning, men resulterende Tilgangs-
Enkeltindivid er i så fall omfattet av reglene i punkt 6.2.2. 
 
b) Leietagers ønske om Avgang av Enkeltindivider 
Leietager kan underveis i Avtaleperioden anmode om Avgang av Enkeltindivider. Utleier har 
ikke plikt til å etterkomme en slik anmodning fra Leietager, men skal gjøre rimelige forsøk på 
å finne annen leietager for det/de Enkeltindivid/-er Leietakerønsker i Avgang. Dersom Utleier 
finner ny leietager til det aktuelle Enkeltindivid, skal Utleier normalt etterkomme Leietagers 
anmodning. 
 
6.3 Modifikasjoner, endringer og oppgraderinger av Enkeltindivider underveis i 

Leieperioden 
 
6.3.1 Utleiers adgang 
 
Utleier har adgang til etter Avtaleinngåelsen og i Leieperioden å foreta modifikasjoner, 
endringer og oppgraderinger på ethvert Enkeltindivid, gitt at Leietager samtykker i at forhold 
av betyding for trafikksikkerhet er ivaretatt på en tilfredstillende måte for alle forhold som 
relateres til modifikasjonen, endringen eller oppgraderingen.  
 
Modifikasjoner, endringer og oppgraderinger som resulterer i en endringsordre iht. 
Trafikkavtalen som medfører økte kostnader for Jernbanedirektoratet, kan bare foretas med 
Jernbanedirektorates forutgående godkjennelse. 
 
Slike modifikasjoner, endringer og oppgraderinger på Enkeltindivider skal skje med minimum 
45 Dagers varsel fra Utleier til Leietager og på en måte som ikke unødig skaper problemer for 
Leietagers driftsavvikling. 
 
Utleier skal dekke kostnadene til slike modifikasjoner, endringer eller oppgraderinger, likevel 
slik at Leietager kan tilby å utføre egne modifikasjoner, endringer eller oppgraderinger som er 
godkjent av Utleier mot å bekoste dette selv.  
 



 

Følgende eksempler på modifikasjoner, oppgraderinger og endringer kan utføres av Leietager 
for Utleiers kostnad, etter avtale med Utleier:  
a) Utbedring av feil på Enkeltindividet 
b) Kjøp og/eller innstallasjon av komponenter som er nødvendig for å fremme formålet 

med Leieavtalen slik dette er definert i Leieavtalens punkt 3.  
c) Evt. andre ytelser som står i naturlig sammenheng med formålet med Leieavtalen, jf. 

punkt 3. 
 
Betingelser for modifikasjonen, endringen eller oppgraderingen skal hvor hensiktsmessig 
reguleres i egen tilleggsavtale til Leieavtalen. 
 
6.3.2 Leietagers adgang 
 
Leietager kan fremme ønske om eller forslag til modifikasjoner, endringer og oppgraderinger 
på ethvert Enkeltindivid. Utleier vil vurdere ønsket/forslaget i sammenheng med økonomi og i 
sammenheng med hvordan forslaget påvirker den enhetlige utformning av Utleiers totale 
bestand av vedkommende type Enkeltindivid i og utenfor Leieavtalen. 
 
Leietager skal ved fremsettelse av ønske om eller forslag til modifikasjoner, endringer og 
oppgraderinger på Enkeltindivid oversende Utleier risikovurderinger utført i henhold til 
Leietagers risikostyringssystem og herunder redegjøre for ønskets/forslagets konsekvenser for 
kjøretøyets ytelser og de tekniske systemers verdi.  
 
Utleier kan knytte vilkår til måten modifikasjonen, endringen eller oppgraderingen 
gjennomføres på. 
 
6.3.3 Incentivdiskusjoner 
 
Når det er gått ett år av Leieperioden, skal Partene på fritt grunnlag møtes for å diskutere 
muligheten av å foreta modifikasjoner, endringer og oppgraderinger av Enkeltindividene, jf. 
også punkt 9.3. Intensjonen med møtet er å diskutere Partenes felles interesser i å opprettholde 
og videreutvikle Enkeltindividene og Avtalte Tilleggsytelser og hvor en balansert 
trafikkavvikling under Direktekjøpsavtalen og alle inngåtte Trafikkavtaler skal være styrende. 
 
6.3.4 Prisendring ved modifikasjon, endring og oppgradering av Enkeltindivid 
 
Modifikasjon, endring og oppgradering vil normalt gi opphav til at Utleier justerer Vedlegg C, 
som trer i kraft fra og med det påfølgende Driftsår, jf. punkt 5. 
 
6.4 Avledede Tilleggsytelser 
 
6.4.1 Generelt 
 
Leietager har i samsvar med dette punkt 6.4 rett til å leie og benytte Avledede Tilleggsytelser 
fra Utleier i Leieperioden. Leietagers rett etter punkt 6.4.4 gjelder likevel fra det tidspunkt som 
følger av punkt 7.2. Leietager har kun rett til å benytte Utleiers Avledede Tilleggsytelser i 
direkte forbindelse med Leietagers egen, avtalehjemlede bruk av Enkeltindividene. Teknisk 
Dokumentasjon og Spesialverktøy som består av programvare, leies på ikke-eksklusiv basis. 
 
6.4.2 Tilgang til togrelaterte IT-systemer 



 

 
Utleier sørger for å tilgjengeliggjøre Kjøretøydata til Leietaker via kommunikasjonsutstyr tog-
land. Leietaker må for egen regning etablere teknisk grensesnitt mot Utleiers 
kommunikasjonsutstyr, konfigurere Enkeltindividene, samt anskaffe nødvendige landsystemer 
og software applikasjoner for å motta og behandle data i henhold til eget behov. 
 
Leietaker dekker kostnader knyttet til datakommunikasjon fra Enkeltindivid til land for data 
som   ønskes mottatt, eksempelvis nødvendige SIM-kort i kommunikasjonsutstyret for 
Enkeltindividene.  
 
6.4.3 Leie av Spesialverktøy 
 
Utleier skal på tidspunktet for Overlevering stille Spesialverktøy som opplistet i Vedlegg D til 
Leietagers disposisjon i samsvar med de krav som følger av punkt 3.j). Leietager har fra samme 
tidspunkt rett og plikt til å ta hånd om og rett til å bruke de Spesialverktøy som er opplistet i 
Vedlegg D. Punkt 6.2.2 gjelder tilsvarende. Utleier skal i så fall oppdatere Vedlegg D. 
 
6.4.4 Leie av Kritiske komponenter 
 
Utleier skal på tidspunktet for Overlevering stille Kritiske komponenter som opplistet i Vedlegg 
D til Leietagers disposisjon i samsvar med de krav som følger av punkt 3.j). Leietager har fra 
samme tidspunkt rett og plikt til å ta hånd om og rett til å bruke de Kritiske komponenter som 
er opplistet i Vedlegg D. Punkt 6.2.2 gjelder tilsvarende. Utleier skal i så fall oppdatere Vedlegg 
D. 
 
6.4.5 Teknisk Dokumentasjon 
 
Teknisk Dokumentasjon omfatter følgende typer dokumentasjon for det aktuelle Enkeltindivid: 

a) beskrivelser av den enkelte type Enkeltindivid og tilhørende systemer (descriptions of 
vehicles and systems) 

b) godkjennelser, 
c) driftsmanualer (operation instructions), 
d) skilting (signs), 
e) programvare (software documentation), 
f) tegningsunderlag (drawings, schematics, lists), 
g) reparasjonsbeskrivelser, 
h) spesifikasjoner (spesifications), 
i) Vedlikeholdsprogram(mer) (maintenance programme – maintenance instructions) 
j) dokumentasjon på utført vedlikehold og 
k) delekataloger og delelister (spare part catalogue – spare part lists). 

 
Opplistingen er kun veiledende idet dokumentasjonens omfang og struktur varierer betydelig 
avhengig av den enkelte type Enkeltindivid.  
 
Teknisk Dokumentasjon skal stilles til disposisjon i samsvar med punkt 7.2a)-7.2g) og skal 
tilfredsstille kravene i punkt 3.k). 
 
6.5 Tilleggstjenester fra Utleier 
 



 

Leietager kan i Avtaleperioden anmode Utleier om bistand vedrørende knowhow, opplæring, 
testing, kompetanseoverføring og leie av ytterligere komponenter til Enkeltindividene og/eller 
andre ytelser enn Enkeltindivider og Avledede Tilleggsytelser. Omfang og prising av slike 
Tilleggstjenester må eventuelt avtales særskilt. 
 
7. Overlevering til Leietager 
 
7.1 Generelt 
 
Overleveringen til Leietager skal i samsvar med dette punkt 7 i nødvendig utstrekning 
forberedes i perioden fra Avtaleinngåelsen til Leieperiodens oppstart. 
 
Slik forberedelse skjer dels ved ulike aktiviteter som ikke er direkte knyttet til den fysiske 
Overlevering, se punkt 7.2, dels ved aktiviteter som har tilknytning til den fysiske 
Overleveringen, se punkt 7.3. 
 
7.2 Forberedelser som ikke er direkte knyttet til fysisk Overlevering 
 
Utleier skal før Overlevering: 

a) kvalitetssikre Teknisk Dokumentasjon slik angitt i punkt 6.4.5 a)-i), 
 
b) gi Leietager tilgang til Teknisk Dokumentasjon (dog slik at Leietager for egen regning 

selv må anskaffe nødvendige IT-systemlisenser), 
c) klargjøre prosesser og etablere prosedyre for kommunikasjon og informasjons-

utveksling (rapportering, godkjennelser, informasjon, inspeksjoner/kontroller) mellom 
Utleier og Leietager i Leieperioden, 

d) gi Leietager tilgang til i) Utleiers Vedlikeholdsinformasjonssystem (dog slik at 
Leietager for egen regning selv må anskaffe nødvendige IT-systemlisenser) og ii) til å 
rapportere data til Utleiers Vedlikeholdsinformasjonssystem, jf. punkt 10.1, 

e) sende melding til Statens jernbanetilsyn om ny Leietager av Enkeltindividene, og 
f) dersom Utleier ved Avtaleinngåelsen har konkrete planer om modifikasjoner, endringer 

eller oppgraderinger på Enkeltindividene, informere Leietager om dette, og håndtere det 
i henhold til punkt 6.3.1. 

 
Leietager skal før Overlevering: 

g) yte nødvendig medvirkning til Utleier i forbindelse med Utleiers forberedelser nevnt 
over, 

h) sørge for etablering av nødvendige offentlige tillatelser for Leietager, 
i) etablere alle finansielle garantier i tråd med Trafikkavtalen og Leieavtalen punkt 14.1, 

og 
j) etter anmodning medvirke til Utleiers fullmaktsbaserte etablering av forsikring i tråd 

med punkt 14.2. 
 
Begge Parter skal: 

k) sørge for felles kontraktsgjennomgåelse, herunder gjennomgå alle gjeldende 
Produsentgarantier, som Leietager plikter å overvåke og følge opp i Avtaleperioden i 
tråd med punkt 10.1i) og punkt 10.4. 
 



 

Ovennevnte forberedelser som ikke er direkte knyttet til fysisk Overlevering, skal være 
gjennomført og avsluttet senest 90 Dager før Overlevering, med mindre Partene skriftlig har 
avtalt noe annet. 
 
7.3 Overlevering og forberedelser som er direkte knyttet til fysisk Overlevering 
 
Ved Overlevering skal Enkeltindividene oppfylle kravene i punkt 3.a)-3.h). 
 
Selve Overleveringen skjer formløst ved at Leietager ved Leieperiodens oppstart overtar 
driftingen av Enkeltindividene opplistet i Vedlegg B samt gis anledning til å ta i bruk de 
Avledede Tilleggsytelser. Leietager kan ikke nekte å motta Enkeltindividene eller Avledede 
Tilleggsytelser, med mindre Leieavtalen rettmessig termineres av en av Partene. 
 
Forut for denne formløse Overleveringen skal etableringen og kontrollen av at Enkeltindividene 
ved Overlevering har de avtalte egenskaper, skje i tråd med dette punkt 7.3. 
 
Utleier skal før Overlevering fjerne Enkeltindividenes nåværende utvendige profilering eller 
kontrollere at den lar seg fjerne eller overklistre i samsvar med punkt 3.f).  
 
Utleier skal senest 180 Dager før Overlevering i egen regi inspisere og kontrollere 
Enkeltindividenes status og tilstand og fortløpende over tid og senest 120 Dager før 
Overlevering utbedre de mangler som skal utbedres. 
 
Utleier skal deretter senest 90 Dager før Leieperiodens oppstart innkalle Leietager og 
nåværende leietager til en felles inspeksjon og Kontroll 1 av Enkeltindividene og 
Spesialverktøyet, som avvikles i løpet av en periode på maksimum 21 Dager. Utleier fører 
Protokoll 1 på Enkeltindivid-nivå fra denne felles inspeksjon og Kontroll 1, med angivelse av 
mangler. 
 
Mangler skal utbedres av Utleier – såvidt mulig i regi av annet rettssubjekt (Produsent, annen 
leietager) som måtte ha ansvar for mangelen – senest 30 Dager før Overlevering. Utleier skal 
deretter innkalle Leietager og nåværende leietager til en endelig felles inspeksjon og Kontroll 
2 av Enkeltindividene og Spesialverktøyet som avholdes i perioden 28-14 Dager før 
Overlevering. Denne endelige felles inspeksjon og Kontroll 2 trer istedenfor en formell 
overleveringsforretning. Utleier fører Protokoll 2 på Enkeltindivid-nivå fra denne endelige 
inspeksjon og Kontroll 2, med angivelse av gjenværende mangler. Utleier – såvidt mulig i regi 
av annet rettssubjekt (Produsent, annen leietager) som måtte ha ansvar for mangelen – skal 
deretter utbedre de gjenværende mangler før Overlevering. Mangler som først konstateres eller 
oppstår etter endelig felles inspeksjon og Kontroll 2, er fullt ut Leietagers risiko og ansvar. Det 
samme gjelder mangler som Utleier ikke har ansvar for etter bestemmelsene i punkt 3.a)-3.h). 
 
Leietager må senest innen 45 Dager etter Overlevering reklamere skriftlig og med konkret 
angivelse til Utleier over ikke-utbedrede mangler. Mangler som Utleier deretter ikke utbedrer 
innen 75 Dager etter Overlevering og som Utleier har ansvar for å utbedre, kan Leietager 
utbedre for Utleiers regning. Påkrav med detaljert dokumentasjon av utbedringskostnaden må 
fremsendes skriftlig senest 135 Dager etter Overlevering. Krav fra Leietager som fremsendes 
senere enn 135 Dager etter Overlevering, har Utleier intet ansvar for. 
 
7.4 Enkeltindividendring underveis i Avtaleperioden 
 



 

Ved varig Enkeltindividendring underveis i Avtaleperioden i tråd med punkt 6.2 gjelder punkt 
7.3 tilsvarende, dog slik at Utleier og Leietager i felleskap skal tilpasse fristene i punkt 7.3 til 
varselets lengde i punkt 6.2. Likestilt med varig Enkeltindividendring i denne sammenheng er 
en midlertidig endring når Utleier på tidspunktet for endringen mener at den skal vare 45 Dager 
eller mer. 
 
For endring som på tidspunktet for endringen av Utleier er ment å vare mindre enn 45 Dager, 
overtar Leietager Enkeltindividet «som det er» på tidspunktet for den nedennevnte forenklede 
inspeksjon og Kontroll 1. Selve Overleveringen skjer formløst ved at Leietager på det tidspunkt 
endringen trer i kraft, overtar driftingen av vedkommende Enkeltindivid. Leietager kan ikke 
nekte å motta Enkeltindividet. Utleier og Leietager avholder kort tid forut for eller senest på 
tidspunktet for Overlevering en forenklet inspeksjon og Kontroll 1 og utferdiger en Midlertidig 
Protokoll, hvor kjente og synlige mangler protokolleres. Mangler som først konstateres eller 
oppstår etter denne forenklede inspeksjon og Kontroll 1, er fullt ut Leietagers risiko og ansvar. 
Det samme gjelder mangler som Utleier ikke har ansvar for etter bestemmelsene i punkt 3.a)-
3.h). Utleier – såvidt mulig i regi av annet rettssubjekt (Produsent, annen leietager) som måtte 
ha ansvar for mangelen – utbedrer så snart det praktisk er mulig, de mangler han har ansvaret 
for. 
 
7.5 Avledede Tilleggsytelser 
 
For Spesialverktøy gjelder punkt 6.4.3 og for Kritiske komponenter punkt 6.4.4. Leietager 
kvitterer på Vedlegg D for at Spesialverktøyet og de Kritiske komponenter er gjennomgått og 
overtatt i overensstemmelse med Leieavtalens krav. 
 
For Teknisk Dokumentasjon gjelder punkt 7.2a)-7.2d). Leietager kvitterer på særskilt dokument 
for at Teknisk Dokumentasjon er gjennomgått og overtatt i overensstemmelse med Leieavtalens 
krav. 
 
8. Leietagers bruk av Leieobjektene 
 
8.1  Generelt 
 
Leietager har rett til å bruke de Enkeltindivider og de Avledede Tilleggsytelser som til enhver 
tid er omfattet av Leieavtalen i forbindelse med gjennomføringen av Leietagers rettigheter og 
plikter under Trafikkavtalen. Alle Enkeltindivider, inklusive Pålagt Tilgang, plikter Leietager i 
hele Leieperioden å sette i jevnt sirkulerende bruk, herunder slik at Leietager også mot slutten 
av Leieperioden har plikt til ikke å redusere bruken av, eller tilpasse Vedlikehold for ett eller 
flere Enkeltindivider, f.eks. med sikte på at vedkommende Enkeltindivid ikke skal nå et 
revisjonsintervall. 
 
Leietager har ikke rett til å bruke de Enkeltindivider og Avledede Tilleggsytelser som til enhver 
tid er omfattet av Leieavtalen annet enn i forbindelse med gjennomføringen av Leietagers 
rettigheter og plikter under Trafikkavtalen. Enkeltindividene kan kun benyttes i forbindelse 
med trafikkavvikling under den aktuelle Trafikkpakke og kan ikke settes i trafikk utenfor 
Trafikkområdet for vedkommende Trafikkpakke. Dersom Leietager har inngått avtale med 
staten ved Jernbanedirektoratet om mer enn en Trafikkpakke, har Leietager likevel rett til å 
benytte eksakt samme type Enkeltindivid på tvers av de Trafikkpakker Leietager har avtale for.  
 



 

Verkstedsforsendelse av Enkeltindivider til land utenfor EØS- eller EFTA-området er ikke 
tillatt. 
 
8.2 Leietagers bruk av Enkeltindividene 
 
Leietagers bruk av Enkeltindividene skal være forsvarlig og i samsvar god jernbaneskikk. 
 
Leietager er ansvarlig for å oppfylle de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler og 
pålegg i tilknytning til Leietagers drift og bruk av Enkeltindividene i Avtaleperioden. Nye 
offentligrettslige regler som skjerper kravet til den fysiske utforming av Enkeltindividene, er 
Utleiers risiko.  
 
Leietager å plikter å gjennomføre Vedlikehold som sikrer opprettholdelse av 
Enkeltindividenenes forventede levetid og restverdi. 
 
Leietager har ikke adgang til fysisk å endre Enkeltindividene uten særskilt avtale med Utleier. 
Leietager har likevel rett til å feste profileringsmerker på Enkeltindividenes utvendige langsider 
etter nærmere anvisning fra Utleier. Festing av slike profileringsmerker skal ikke etterlate 
varige spor eller skade på Enkeltindividene eller resultere i behov for omlakkering av 
Enkeltindividene når profileringsmerkene fjernes. 
 
8.3 Leietagers bruk av Avledede Tilleggsytelser 
 
Leietager har kun rett til å bruke de Avledede Tilleggsytelser i forbindelse med Leietagers egen, 
avtalehjemlede bruk av Enkeltindividene. 
 
Leietager er ansvarlig for å oppfylle de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler og 
pålegg i tilknytning til Leietagers bruk av Avledede Tilleggsytelser i Avtaleperioden.  
 
9. Vedlikehold og reparasjoner 
 
9.1 Vedlikehold, reparasjon og renhold av Enkeltindividene 
 
Leietager skal dokumentere alle endringer på Vedlikeholdsprogrammet og godkjente 
reservedeler som er gjort i forhold til det Vedlikeholdsprogram og de godkjente reservedeler 
som Leietager ble informert om at gjaldt for Enkeltindividet ved overlevering av Teknisk 
Dokumentasjon iht.  kap. 7.2 b). 
 
All dokumentasjon og underlag for endringer av Vedlikehold og godkjente reservedeler skal 
utleveres fra Leietager til Utleier før endringen gjennomføres, og vil deretter være Utleiers 
eiendom, jf. punkt 17.  
 
Innenfor rammen av Leieavtalens bestemmelser har Leietager rett til å fastsette og endre 
Vedlikeholdsprogrammet og listen over godkjente reservedeler. Endring som er 
sikkerhetsmessig relatert, kan fastsettes av Leietager uten Utleiers forhåndsgodkjenning. For 
øvrige endringer skal Utleier gi sin forhåndsgodkjenning før endringen kan gjennomføres.  
Leietaker har kostnadsrisikoen for endringer som nevnt på Vedlikeholdsprogrammet, herunder 
ansvaret for Utleiers økonomiske tap dersom endringer Leietager har fastsatt uten 
forhåndsgodkjenning fra Utleier påvirker Enkeltindividets finansielle verdi. 
 



 

Utleier skal innen 30 dager etter mottak av komplett underlag for endringen, gi skriftlig 
tilbakemelding på om endringsforslaget er godtatt. Endringsforslag kan kun avslås dersom det 
foreligger saklig grunn for avslag.  
 
Leietager er ansvarlig for løpende å holde alle Enkeltindividene i bruksklar og godt vedlikeholdt 
stand. Leietager er ansvarlig for å gjennomføre aktivitetene i Vedlikeholdsprogrammet og alt 
som ellers er nødvendig for tilfredsstillende Vedlikehold, med tilhørende rapportering til 
Utleier, jf. punkt 10.1. 
 
Leietager skal innhente Utleiers skriftlige forhåndsgodkjennelse av alle reparasjoner og 
korrektivt arbeid som ikke er beskrevet i Teknisk Dokumentasjon i forhold til at foreslått 
reperasjon eller korrektivt arbeid sikrer kjøretøyets restverdi. Utleier skal innen 30 dager etter 
mottak av komplett underlag for forslaget, gi skriftlig tilbakemelding på om forslaget er godtatt. 
Endringsforslag kan kun avslås dersom det foreligger saklig grunn for avslag.  
 
Leietager skal i forbindelse med alt Vedlikehold kun benytte godkjente reservedeler fra Teknisk 
Dokumentasjon i tråd med punkt 6.4.5k). 
 
Leietager skal i forbindelse med renhold kun benytte renholdsmetoder og kjemikalier som er 
skriftlig forhåndsgodkjent av Utleier i forhold til at de ikke skader kjøretøyene. Utleier skal 
innen 30 dager etter mottak av komplett underlag for forslaget, gi skriftlig tilbakemelding på 
om forslaget er godtatt. Endringsforslag kan kun avslås dersom det foreligger saklig grunn for 
avslag.  
 
Leietager skal kun benytte underleverandører som er kompetente og egnet til å utføre 
vedkommende type vedlikehold og renhold. 
 
9.2 Vedlikehold av Avledede Tilleggsytelser 
 
Punkt 9.1 gjelder tilsvarende for Leietagers vedlikehold av Spesialverktøy og Kritiske 
komponenter. 
 
For Teknisk Dokumentasjon gjelder punkt 10.1 siste avsnitt. 
 
9.3 Incentivdiskusjoner 
 
Når det er gått ett år av Leieperioden, skal Partene på fritt grunnlag møtes for å diskutere 
muligheten av å innføre et endret Vedlikeholdsprogram, jf. også punkt 6.3.3. Intensjonen med 
møtet er å diskutere Partenes felles interesser for å opprettholde og videreutvikle 
Enkeltindividene og Avledede Tilleggsytelser og hvor en balansert trafikkavvikling under 
Direktekjøpsavtalen og alle inngåtte Trafikkavtaler skal være styrende. 
 
10. Rapportering, inspeksjon/kontroll og oppfølgning underveis i Leieperioden 
 
10.1 Periodisk rapportering 
 
Leietager skal fortløpende dokumentere og rapportere alt utført vedlikehold direkte til Utleiers 
Vedlikeholdsinformasjonssystem. Leietager skal i denne forbindelse enten benytte samme 
Vedlikeholdsinformasjonssystem som Utleier (dog slik at Leietager for egen regning selv må 
anskaffe nødvendige IT-systemlisenser) eller må selv etablere de nødvendige grensesnitt 



 

mellom Utleiers og sitt eget Vedlikeholdstyringssystem, slik at Leietager problemfritt for 
Utleier kan benytte sitt eget Vedlikeholdsstyringssystem for å rapportere data til Utleiers 
Vedlikeholdsinformasjonssystem. Dersom Leietager ikke etablerer grensesnitt som nevnt, 
plikter Leietager uansett å benytte samme Vedlikeholdsinformasjonssystem som Utleier, slik at 
rapportering av vedlikeholdsdata til Utleier kan skje problemfritt. Uavhengig av hvilket system 
Leietager benytter, kan Utleier ved å endre sitt Vedlikeholdsinformasjonssystem endre utvalget 
og formatet av informasjon som Leietager skal dokumentere og rapportere til Utleier. 
 
Leietagers fortløpende dokumentering og rapportering etter første avsnitt skal blant annet 
filtreres på feiltype, type kjøretøy, funksjon, teknisk system, tid, konsekvens, kilometerstand 
per type kjøretøy, total kilometerstand og skal blant annet omfatte: 

a) oversikt over alt komponent- og deleforbruk splittet på forebyggende og korrektivt 
arbeid, 

b) feilhistorikk og utført korrektivt arbeid, 
c) utestående avvik etter inspeksjoner og protokollføring 
d) skader og korrektivt arbeid for utbedring av skader, og 
e) forbruk av slitasjedeler. 

 
Leietager skal månedlig uoppfordret rapportere til Utleier: 

f) de ovennevnte data per kjøretøy og teknisk system, inklusive dataenes utvikling over 
hele Leieperioden, 

g) indikatorer for pålitelighet, tilgjengelighet og sikkerhet for Enkeltindividene i henhold 
til de krav som til enhver tid stilles fra myndigheter, infrastrukturforvaltere og Utleier,  

h) oversikt over alle kundeklager på Enkeltindividene med nærmere beskrivelse og antall, 
i) mangler og mulige mangler som kan dekkes av Produsentgarantier, 
j) feil og mangler i Teknisk Dokumentasjon, og 
k) prognoser minimum tre måneder før forfall for alle vedlikeholdsaktiviteter. 

 
Leietager skal, når Utleier ber om det, rapportere til Utleier: 

l) diagnosedata i kombinasjon med feilhistorikk,  
m) komplett liste med Masterdata for alle komponenter,  
n) indikatorer for kundetilfredshet og passasjertellinger relatert til Enkeltindividene og 
o) Vedlikeholdskostnader per Enkeltindivid som gir kostindikator for løpte km/tid slik 

etterspurt av Utleier 
 
Leietager skal så snart som mulig skriftlig påpeke overfor Utleier feil, mangler og eventuelle 
forslag til endringer i Teknisk Dokumentasjon for Utleiers vurdering av om Teknisk 
Dokumentasjon skal oppdateres. Dersom Leietager kommer med forslag til endringer, skal 
Leietager i nødvendig utstrekning samtidig dokumentere forslagets påvirkning på 
Utleieobjektenes ytelser, verdi, garantier og sikkerhet.  
 
10.2 Periodisk inspeksjon/kontroll 
 
Utleier skal to Driftsår etter Overlevering og deretter annethvert Driftsår innkalle til en felles 
inspeksjon og Kontroll 1 av Enkeltindividene og Spesialverktøyet, som avvikles i løpet av en 
periode på maksimum 21 Dager, med sikte på kontroll av at Leietager oppfyller sitt 
vedlikeholdsansvar. 
 
Utleier fører Protokoll 1 på Enkeltindivid-nivå fra disse inspeksjoner og kontroller, med 
angivelse av mangler. 



 

 
Mangler skal utbedres av Leietager senest 60 Dager etter Utleiers oversendelse av Protokoll 1. 
Utleier skal deretter innkalle Leietager til en felles endelig inspeksjon og Kontroll 2 av 
Enkeltindividene og Spesialverktøyet, som avvikles i løpet av en periode på maksimum 14 
Dager. Utleier fører Protokoll 2 på Enkeltindivid-nivå fra endelig inspeksjon og Kontroll 2, 
med angivelse av gjenværende mangler. Leietager skal deretter innen 35 Dager utbedre de 
gjenværende mangler. 
 
Leietager skal senest innen de nevnte 35 Dager gi Utleier skriftlig meddelelse om at utbedring 
av de gjenværende mangler har funnet sted. Dersom Utleier ikke har mottatt slik skriftlig 
meddelelse, eller Utleier gjennom særskilt kontroll etter punkt 10.3 avdekker at manglene 
likevel ikke er utbedret av Leietager, kan Utleier utbedre mangelen for Leietagers regning og 
risiko, eventuelt i kombinasjon med hevning av Leieavtalen etter punkt 18.2. 
 
10.3 Særskilt pålagt rapportering og inspeksjon/kontroll 
 
Utleier har rett til uhindret å inspisere og kontrollere, herunder for kontrollformål kreve 
demontering av alle Leieobjektene underveis i Leieperioden. Inspeksjon og kontroll skal følge 
Leietagers vedlikeholdsbestemmelser, tilpasses Leietagers togdrift og skal varsles minimum 24 
timer på forhånd. Utleier har rett til å overvåke alle operasjoner som Leietager gjennomfører 
for å fasilitere inspeksjoner og kontroller. 
 
Leietager skal uten unødig opphold informere Utleier om ulykker og alvorlige hendelser der 
kjøretøyrelaterte forhold er, eller antas å kunne være, årsak til hendelsen. Leietager skal 
samtidig rapportere hvilke tiltak Leietager har iverksatt i tilknytning til hendelsen. 
 
10.4 Særlig om oppfølgning av Produsentgarantier i Leieperioden 
 
Leietager skal i Leieperioden overvåke alle til enhver tid gjeldende Produsentgarantier på 
Leieobjektene og følge dem opp ved å holde Utleier løpende orientert om mangler og mulige 
mangler som Leietager oppdager eller burde ha oppdaget og som kan være dekket av 
Produsentgarantier. Leietagers rapportering etter dette avsnitt skal normalt skje i tråd med punkt 
10.1i), men under enhver omstendighet slik at Utleier ikke lider rettstap overfor Produsent. 
 
Med mindre annet skriftlig er avtalt mellom Partene og skriftlig godkjent av Produsent, skal 
Utleier videreformidle til Produsent Leietagers funn i tråd med avsnittet over. Dersom det er 
grunnlag for det, vil Utleier fremme krav under vedkommende Produsentgaranti overfor 
Produsenten. 
 
Dersom Leietagers svikt i oppfølgning og rapportering av Produsentgarantier fører til at 
Utleiers krav overfor Produsent bortfaller eller reduseres, skal Leietager erstatte Utleiers fulle 
tap. 
 
11. Leietagers plikt til å yte bistand til Utleier 
 
Leietager skal vederlagsfritt fremskaffe og oversende informasjon knyttet til Enkeltindividene 
og de øvrige Utleieobjektene og driften av disse til Utleier, herunder, men ikke begrenset til, i 
forbindelse med at Utleier som eier er ansvarlig for å melde til myndighetene alle endringer 
som er relevante for nasjonale kjøretøyregister. 
 



 

Når Utleier krever dette, plikter Leietager å stille ressurser (herunder dokumentasjon, personell, 
verkstedsfasiliteter og Enkeltindivid)  til disposisjon innen rimelig tid etter Utleiers varsel i 
forbindelse med tekniske inspeksjoner, testing av nye tekniske løsninger og fremføring av 
Enkeltindivid/-er, herunder, men ikke begrenset til, fremføring i forbindelse med 
modifikasjoner, endringer, oppgraderinger, testkjøring eller omplassering av et Enkeltindivid. 
Dette omfatter også Enkeltindivider som ikke er omfattet av leieforholdet. Leietager skal 
varsles i rimelig tid. 
 
Leietager skal gi Utleier nødvendig informasjon, og tilgang til alt nødvendig erfaringsmateriale 
samt på anmodning delta i arbeidsgrupper og utviklingsarbeid i forbindelse med Utleiers 
eventuelle anskaffelsesprosesser for nye Enkeltindivider med samme eller lignende 
bruksområde som Enkeltindividene opplistet i Vedlegg B. 
 
Utleier plikter å dekke Leietagers dokumenterte merkostnader uten fortjenestepåslag i 
forbindelse med bistand som nevnt i annet og tredje avsnitt. 
 
12. Tilbakelevering til Utleier 
 
12.1 Generelt 
 
Tilbakeleveringen til Utleier skal i samsvar med dette punkt 12 i nødvendig utstrekning 
forberedes i det siste Driftsåret før Leieperiodens avslutning. 
 
Dette skjer dels ved ulike aktiviteter som ikke er knyttet til den fysiske Tilbakelevering, se 
punkt 12.2, dels ved aktiviteter som har tilknytning til den fysiske Tilbakeleveringen, se punkt 
12.3. 
 
12.2 Forberedelser som ikke er direkte knyttet til fysisk Tilbakelevering 
 
Leietager skal før Tilbakelevering: 

a) kvalitetssikre at Teknisk Dokumentasjon er ajourført og tilfredsstiller alle krav etter 
Leieavtalen, 

b) gi Utleier tilgang til ajourført Teknisk Dokumentasjon, 
c) helt frem til Tilbakelevering følge Vedlikeholdsprogrammet som om Leietager skulle 

fortsette som ny leietager etter Leieperiodens utløp, uten besparelsesmessige 
tilpasninger, jf. også punkt 8.1 første avsnitt siste setning, 

d) yte nødvendig medvirkning til Utleier i forbindelse med Utleiers forberedelser til skifte 
til ny leietager, herunder nødvendig bistand i forbindelse med tilsvarende mekanismer 
for Utleiers forberedelse til overlevering til ny leietager som regulert i punkt 7, og 

e) gi Utleier en komplett oversikt over forventede reservedeler og komponenter direkte 
knyttet til Leieobjektene som Utleier etter punkt 12.6 har rett, men ikke plikt, til å overta 
ved Tilbakelevering. 

 
Ovennevnte forberedelser som ikke er direkte knyttet til fysisk Tilbakelevering, skal være 
gjennomført og avsluttet senest 110 Dager før Tilbakelevering, med mindre Partene skriftlig 
har avtalt noe annet. 
 
12.3 Forberedelser som er direkte knyttet til fysisk Tilbakelevering og selve 

Tilbakeleveringen 
 



 

Ved Tilbakelevering skal Leietager sørge for at alle Enkeltindividene blant annet oppfyller 
kravene i punkt 3.a) (som her gjelder slit og elde i perioden fra Overlevering til 
Tilbakelevering), 3.c) (mht. Leietagers plikter), 3.d) (Leietager skal opplyse Utleier om de 
nevnte forhold), 3.e), 3.f), 3.h), punkt 3 siste avsnitt og punkt 9. 
 
Selve Tilbakeleveringen skjer formløst ved at Utleier ved Leieperiodens avslutning gjennom 
ny leietager overtar driftingen av de innleide Enkeltindividene samt gis anledning til å ta i bruk 
de Avledede Tilleggsytelser. For eventuelle Enkeltindivider og Avledede Tilleggsytelser som 
ikke skal overtas av ny leietager, skjer Tilbakelevering til Utleier etter Utleiers anvisning.  
 
Forut for denne formløse Tilbakeleveringen skal etableringen og kontrollen av at 
Enkeltindividene ved Tilbakelevering har de avtalte egenskaper skje i tråd med dette punkt 
12.3. 
 
Leietager skal før Tilbakelevering fjerne Enkeltindividenes nåværende utvendige og 
innvendige profilering uten å etterlate varige spor eller skade på Enkeltindividene, eller 
kontrollere at nåværende utvendige profilering uten problemer for ny leietager lar seg fjerne 
eller overklistre i samsvar med punkt 3.f). 
 
Leietager skal senest 180 Dager før Tilbakelevering i egen regi inspisere og kontrollere 
Enkeltindividenes status og tilstand og fortløpende over tid og senest 120 Dager før 
Tilbakelevering utbedre de mangler og eventuelle andre forhold som skal utbedres. 
 
Utleier skal deretter senest 90 Dager før Tilbakelevering innkalle Leietager og ny leietager til 
en felles inspeksjon og Kontroll 1 av Enkeltindividene og Spesialverktøyet, som avvikles i løpet 
av en periode på maksimum 21 Dager. Utleier fører Protokoll 1 på Enkeltindivid-nivå fra denne 
felles inspeksjon og Kontroll 1, med angivelse av mangler. 
 
Mangler skal utbedres av Leietager senest 30 Dager før Tilbakelevering. Utleier skal deretter 
innkalle Leietager og ny leietager til en endelig felles inspeksjon og Kontroll 2 av 
Enkeltindividene og Spesialverktøyet som avholdes i perioden 28-14 Dager før 
Tilbakelevering. Denne endelig felles inspeksjon og Kontroll 2 trer istedenfor en formell 
tilbakeleveringsforretning. Utleier fører Protokoll 2 på Enkeltindivid-nivå fra denne endelige 
felles inspeksjon og Kontroll 2, med angivelse av gjenværende mangler. Leietager skal deretter 
utbedre de gjenværende mangler før Tilbakelevering. Mangler som først konstateres eller 
oppstår etter endelig felles inspeksjon og Kontroll 2, er fullt ut Utleiers risiko og ansvar. Det 
samme gjelder mangler som Leietager ikke har ansvar for etter bestemmelsene i punkt 3 nest 
siste avsnitt (som gjelder tilsvarende ved Tilbakelevering, likevel slik at bokstav a) her gjelder 
slit og elde i perioden fra Overlevering til Tilbakelevering). 
 
Utleier må senest innen 60 Dager etter Tilbakelevering reklamere skriftlig og med konkret 
angivelse til Leietager over ikke-utbedrede mangler. Mangler som Leietager deretter ikke 
utbedrer innen 75 Dager etter Tilbakelevering og som Leietager har ansvar for å utbedre, kan 
Utleier utbedre for Leietagers regning. Dersom utbedring i regi av Leietager vil volde 
nevneverdige ulemper for togdriften til ny leietager, kan Utleier uansett utbedre manglene for 
Leietagers regning. Påkrav med detaljert dokumentasjon av utbedringskostnaden må 
fremsendes skriftlig senest 135 Dager etter Tilbakelevering. Krav fra Utleier som fremsendes 
senere enn 135 Dager etter Tilbakelevering, har Leietager intet ansvar for. 
 



 

Leietager plikter å medvirke til fysisk og kunnskapsmessig overføring av Leieobjektene til 
Utleier og ny leietager. 
 
12.4 Tilbakelevering underveis i Leieperioden 
 
Ved varig Enkeltindividendring underveis i Avtaleperioden i tråd med punkt 6.2 gjelder punkt 
12.3 tilsvarende, dog slik at Utleier og Leietager i felleskap skal tilpasse fristene i punkt 12.3 
til varselets lengde under punkt 6.2. Likestilt med varig Enkeltindividendring i denne 
sammenheng er en midlertidig endring som av Utleier er ment å vare mer enn 45 Dager. 
 
For midlertidig Tilgang som på tidspunktet for endringen av Utleier er ment å vare mindre enn 
45 Dager,  gjennomgår Partene i fellesskap Midlertidig Protokoll fra Overleveringen opp mot 
den tilstand Enkeltindividet har ved Tilbakelevering. Leietager skal før Tilbakelevering 
utbedre ethvert avvik mellom Midlertidig Protokoll fra Overleveringen og den tilstand 
Enkeltindividet har ved Tilbakelevering, med mindre avviket skyldes normalt slit og elde i den 
midlertidige periode Leietager har leiet Enkeltindividet.  
 
For midlertidig Avgang som på tidspunktet for endringen av Utleier er ment å vare mindre enn 
45 Dager, etableres Midlertidig Protokoll i tråd med punkt 7.4 annet avsnitt. Utleier skal før 
Tilbakelevering utbedre ethvert avvik mellom Midlertidig Protokoll fra Overleveringen og den 
tilstand Enkeltindividet har ved Tilbakelevering, med mindre avviket skyldes normalt slit og 
elde eller avtalte Modifikasjoner, endringer eller oppgraderinger i den midlertidige periode 
Leietager ikke har disponert Enkeltindividet. 
 
Utleier må senest innen 60 Dager etter Tilbakelevering reklamere skriftlig og med konkret 
angivelse til Leietager over ikke-utbedrede mangler. Mangler som Leietager deretter ikke 
utbedrer innen 75 Dager etter Tilbakelevering og som Leietager har ansvar for å utbedre, kan 
Utleier utbedre for Leietagers regning. Dersom utbedring i regi av Leietager vil volde 
nevneverdige ulemper for togdriften til ny leietager, kan Utleier uansett utbedre manglene for 
Leietagers regning. Påkrav med detaljert dokumentasjon av utbedringskostnaden må 
fremsendes skriftlig senest 135 Dager etter Tilbakelevering. Krav fra Utleier som fremsendes 
senere enn 135 Dager etter Tilbakelevering, har Leietager intet ansvar for.  
 
12.5 Avledede Tilleggsytelser 
 
Leietager skal ved Tilbakelevering returnere alt Spesialverktøy og Kritiske komponenter til 
Utleier, eventuelt v/ny leietager som nevnt i punkt 12.3 annet avsnitt. Leietager svarer for 
ethvert avvik mellom den tilstand Spesialverktøyet og de Kritiske komponenter hadde ved 
Leietagers utkvittering etter punkt 7.5 og den tilstand Spesialverktøyet og de Kritiske 
komponenter har ved Tilbakelevering, med mindre avviket skyldes normalt slit og elde i 
Leieperioden. 
 
Leietager skal ved Tilbakelevering returnere all Teknisk Dokumentasjon ajourført og i samsvar 
med de krav Leieavtalen stiller til Teknisk Dokumentasjon. Leietager er ansvarlig for ethvert 
avvik fra dette og plikter å returnere all Teknisk Dokumentasjon, samt tidligst 45 og senest 90 
Dager etter returneringen av Teknisk Dokumentasjon slette alle kopier som Leietager ikke etter 
lov eller forskrift har plikt til å oppbevare også etter Leieperiodens utløp. 
 
12.6 Leietagers reservedeler og komponenter direkte knyttet til Leieobjektene ved 

Leieperiodens utløp  



 

 
Utleier har rett, men ikke plikt, til å overta alle eller deler av Leietagers/Leietakers 
underleverandører sine reservedeler og komponenter direkte knyttet til Leieobjektene ved 
Tilbakelevering. Utleiers betaling til Leietager/Leietakers underleverandører skal være den 
samme som Leietagers armlengdebaserte kjøpspris for disse. 
 
13. Etter Leieperiodens utløp – sluttoppgjør 
 
Så snart prosedyren i punkt 12 er gjennomført og senest innen 180 Dager etter Leieperiodens 
utløp, skal Utleier oversende et økonomisk sluttoppgjør til Leietager. I sluttoppgjøret avregnes 
de krav Partene har mot hverandre etter Leieavtalen. Skyldig beløp forfaller til betaling 30 
Dager etter oversendelsen. 
 
14. Garantier og forsikringer 
 
14.1 Finansielle garantier 
 
Leietager skal i samsvar med Vedlegg E senest 90 Dager før Leieperiodens start stille en 
«on demand»-bankgaranti overfor Utleier som sikkerhet for Leietagers kontraktsmessige 
oppfyllelse av alle Leietagers plikter etter Leieavtalen. Garantibeløpet skal tilsvare fire 
måneders a konto-leiebetaling ved avtaleinngåelsen, jf. punkt 5, med tillegg av 30 %, og skal 
gjelde for en periode på 11 Driftsår regnet fra Leieperiodens start. Garantibeløpet skal justeres 
dersom det oppstår et avvik på mer enn 20 % i forhold til aktuell a konto-leiebetaling.  
 
Dersom Leietager over en periode på mer enn 6 måneder eller vesentlig misligholder sin 
vedlikeholdsplikt i medhold av punkt 9, kan Utleier kreve at garantibeløpet i medhold av forrige 
avsnitt etter 21 Dagers varsel økes med 100 %. 
 
Garantien skal være fra en bank eller finansinstitusjon med A-rating eller bedre innenfor EØS- 
eller EFTA-området. 
 
14.2 Forsikringer 
 
«Leietager gir i kraft av Leieavtalen Utleier ugjenkallelig fullmakt og plikt til i hele 
Leieperioden på vegne av Leietager og for Leietagers regning å tegne og fornye, eventuelt 
retegne, en «all risk»-tingsskadeforsikring for alle de Leieobjekter Leietager til enhver tid har 
overtatt risikoen for under Leieavtalen, med Utleier som forsikringstaker og Leietaker som 
selvstendig medforsikret. Forsikringsvilkårene tegnes på markedsmessige vilkår, og skal være 
basert på at tap erstattes med gjenanskaffelsesverdi. Leietaker kan legge til grunn en 
egenandel for tingskade på 500 000 NOK. Avbruddstap som eventuelt er tatt inn i «all risk»- 
tingskadeforsikringen vil ikke omfatte Leietaker.  
 
Forsikringsvilkårene skal forelegges Leietager til uttalelse før ny polise tegnes, men Utleier 
har av hensyn til samordnede forsikringsvilkår for hele Utleiers bestand av Enkeltindivider, i 
og utenfor Leieavtalen, den endelige beslutningsmyndighet med hensyn til 
forsikringsvilkårene.  
Ved totalskade og ikke utbedrede skader skal enhver forsikringsutbetaling skje til Utleier. 
 
Utleier fremlegger forslag til forsikringsmanual hvor nærmere retningslinjer om 
gjennomføringen av forsikringsforholdet fremgår, se utkast til manual inntatt som Vedlegg F. 



 

 
Ved skade som utbedres i regi av Leietager, skal forsikringssummen (skadeutbedrings-
kostnaden) utbetales til Leietager, likevel slik at det før utbetaling fra forsikringsselskapet skal 
foreligge godkjennelse fra Utleier av utbedringen. Polisen skal inneholde bestemmelse om at 
dersom det til tross for utbedringen oppstår et verditap på Enkeltindividet, skal dette 
overskytende tapet dekkes av forsikringen direkte overfor Utleier.» 
 
15. Overdragelse av rettigheter og plikter m.v. 
 
Utleier kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter denne Leieavtalen til staten 
eller et selskap som bakenforliggende er heleiet av staten. 
 
Leietager kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Leieavtalen etter forutgående skriftlig 
samtykke fra Utleier. Likt med overdragelse regnes fusjon, fisjon og endring i eierskap/kontroll 
av Leietager eller det konsern Leietager tilhører. 
 
Leietager kan ikke pantsette eller på annen måte stifte tredjemannsrettigheter i Leieavtalen 
og/eller Leieobjektene. 
 
16. Særskilt tvangsgrunnlag 
 
Leietager vedtar i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 særskilt tvangsgrunnlag for 
utlevering av Leieobjektene som løsøre i følgende situasjoner: 

a) Utleier kan kreve utlevering av Leieobjektene hvis leien ikke blir rettidig betalt. Det 
skal fremgå av Utleiers varsel etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 at utlevering kan 
unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivelsesomkostninger, 
saksomkostninger og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før 
fullbyrdelsen gjennomføres. 

b) Utleier kan kreve Tilbakelevering av Leieobjektene når leietiden er utløpt. 
 
17. Immaterielle rettigheter 
 
Alle eksisterende og fremtidige immaterielle rettigheter til Leieobjektene tilhører og skal i 
fremtiden tilhøre Utleier. Leietagers leiebruksrett til Leieobjektene medfører ikke noen 
overdragelse av immaterielle rettigheter. Dette gjelder også dersom Utleier etterkommer 
Leietagers ønske eller forslag etter punkt 0 første avsnitt, og utfører modifikasjoner, endringer 
og oppgraderinger i samsvar med Leietagers ønske eller forslag.  
 
Alle rettigheter til Leietagers fortløpende rapportering og oppdatering av bruks- og 
vedlikeholdsdata, Kjøretøydata, Teknisk Dokumentasjon, Masterdata og Vedlikeholdsprogram 
vedrørende Leieobjektene tilfaller fortløpende Utleier på likestilt basis med Leietagers egen rett 
til samme (delt medeiendomsrett). 
 
18. Mislighold 
 
18.1 Generelt om mislighold 
 
Det foreligger mislighold dersom en Part ikke oppfyller sine plikter etter Leieavtalen i samsvar 
med Leieavtalens vilkår.  
 



 

Ikke-oppfyllelse som skyldes Force Majeure og som er rettidig meldt til den annen Part, anses 
likevel ikke som mislighold før det er gått 30 Dager. Dersom vedkommende Part ønsker å 
påberope Force Majeure, må dette umiddelbart skriftlig meddeles den annen part. 
 
18.2 Utleiers adgang til å nedlegge bruksforbud 
 
Utleier kan – normalt med 45 Dagers varsel, men om nødvendig med umiddelbar virkning – 
midlertidig nedlegge forbud mot Leietagers bruk av Enkeltindivid dersom Leietager gjentatte 
ganger eller på annen måte vesentlig misligholder sin plikt til Vedlikehold eller betjening av 
kjøretøy iht. Teknisk Dokumentasjon. Forbudet skal oppheves når det pliktige Vedlikehold er 
utført. Leietager plikter å betale leie også i forbudsperioden. 
 
18.3 Hevning 
 
Leieavtalen kan heves med virkning fremover ved vesentlig mislighold, herunder ved gjentatt 
mislighold som til sammen utgjør vesentlig mislighold. 
 
Betalingsmislighold som varer mer enn 15 Dager, skal alltid anses som vesentlig mislighold. 
Før Leieavtalen kan heves, må den Part som ønsker å heve, sende et skriftlig forvarsel til den 
misligholdende part med beskjed om at hevning vil finne sted dersom forholdet ikke er rettet 
innen 15 Dager. 
 
18.4 Erstatning  
 
En Part kan kreve erstatning for det tap Parten lider som følge av mislighold fra den annens 
side. Dette gjelder likevel ikke så langt den Part som misligholder Leieavtalen, godtgjør at 
misligholdet skyldes Force Majeure. Ansvarsfrihet gjelder bare så lenge det foreligger Force 
Majeure og dette er rettidig meddelt i samsvar med punkt 18.1 annet avsnitt. Ansvarsfrihet etter 
denne bestemmelse gjelder uavhengig av Force Majeure-varigheten. 
 
Beror misligholdet på en tredjepart som den misligholdende Part har benyttet eller skulle ha 
benyttet til helt eller delvis å oppfylle Partens plikter etter Leieavtalen, er Parten fri for ansvar 
på grunn av Force Majeure bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i avsnittet 
over. 
 
En Part er uansett ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap, med mindre slikt tap skyldes grov 
uaktsomhet eller forsett. Som indirekte tap regnes de poster som følger av kjøpslovens § 67 
annet ledd, sammenholdt med tredje ledd, med eventuelle tilpasninger som følge av at 
nærværende kontrakt gjelder utleie. 
 
19. Kommunikasjon og representanter 
 
Der Leieavtalen angir at noe skal skje «skriftlig», må meddelelse skje ved postsendt brev, eller 
per  e-post. Dersom kravet til skriftlighet ikke overholdes, anses meddelelsen som ikke 
avsendt/ikke mottatt selv om den mottas på annen måte. 
 
Utleiers representant:  Kjell-Arthur Abrahamsen  
    e-post: kjell.arthur.abrahamsen@norsketog.no 
    mobil: (+47) 916 52 517 
 



 

 
Leietagers representant:  XXX 
     
      
 
Endringer i representant skal meddeles skriftlig til den annen Part. 
 
20. Konfidensialitet 
 
Utleier har rett til å offentliggjøre Leieavtalen helt eller delvis med de begrensninger som følger 
av regler om taushetsplikt gitt i lov eller i medhold av lov. Før offentliggjøring finner sted skal 
Leietager gis skriftlig varsel og Leietager kan melde tilbake om eventuell konkurransesensitiv 
informasjon som bør unntas offentlighet. Utleier tar endelig beslutning på bakgrunn av 
offentlighetsloven, jf. forvaltningsloven § 13.  
 
All informasjon knyttet til Leieavtalen som utveksles mellom Partene, skal holdes konfidensiell 
og skal ikke overføres til tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke, med mindre slik 
informasjon: 

a) overføres til Jernbanedirektoratet, Statens Jernbanetilsyn og/eller Samferdsels-
departementet 

b) er eller blir offentlig tilgjengelig uten at dette skyldes en Parts mislighold av Leie-
avtalen,  

c) må meddeles i henhold til gjeldende lov, herunder offentlighetsloven, forskrift eller 
pålegg, eller en avgjørelse truffet av en domstol eller en offentlig myndighet, herunder 
for eksempel konkurransemyndighetene, Riksrevisjonen, ESA, eller EU-kommisjonen, 
eller 

d) har betydning for Utleiers tilretteleggelse for og gjennomføring av senere utleie av 
Leieobjektene til annen leietager. 

 
21. Revisjonsrett 
 
Partene har rett til å gjennomføre kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner av hverandre for forhold 
som er regulert i denne avtalen. Gjennomføing av revisjoner skal skje i henhold til NS-EN ISO 
19011. 
 
22. Tvister 
 
22.1 Forhandlinger 
 
Tvister mellom Partene i forbindelse med Leieavtalen skal søkes løst ved forhandlinger. 
 
Inntil en tvist er bragt inn for retten, kan hver av Partene be om at det avholdes et 
tvisteløsningsmøte hvor representanter fra både Utleiers og Leietagers ledelse deltar. 
 
Dersom en av Partene har bedt om et slikt møte, kan tvisten ikke bringes inn for retten før møtet 
er avholdt, med mindre slikt møte ikke kan avholdes innen 30 Dager og forsinkelsen ikke 
skyldes forhold den begjærende Part svarer for eller det er nødvendig for å avbryte frister. 
 
22.2 Lovvalg, anvendelse av bakgrunnsretten, tvisteløsning og eksklusivt verneting 
 



 

Leieavtalen og enhver tvist som oppstår i forbindelse med Leieavtalen eller andre avtaler som 
følger av denne, skal være underlagt norsk rett. I den utstrekning ikke annet følger av 
Leieavtalen, kommer bakgrunnsretten supplerende til anvendelse. 
 
Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting for enhver tvist i anledning Leieavtalen eller andre 
avtaler som følger av denne. Tvangsfullbyrdelse kan skje i enhver jurisdiksjon der 
vedkommende Part har et formuesgode. 
 
Prosesspråket i anledning rettstvist skal være norsk. 
 
 
23. Overlevende bestemmelser 
 
Ved Leieperiodens utløp skal alle bestemmelser som etter sitt innhold fortsatt har betydning, 
herunder punkt 20, fortsatt ha full rettsvirkning etter sitt innhold. 
 
 

* * * 
 
Denne avtale i 2 – to – eksemplarer; ett til hver av Partene. 
 
 
Oslo, [dato]     Oslo, [dato] 
Som Utleier:     Som Leietager: 
NORSKE TOG AS    XXX 
 
 
Øystein Risan     XXX    
Administrerende direktør   Administrerende direktør   
SIGNATURINNEHAVER   SIGNATURINNEHAVERE 
I KRAFT AV FREMLAGT   I KRAFT AV FREMLAGT 
FIRMAATTEST    FIRMAATTE 



(1) 

Vedlegg A: Definisjoner 

 

 

Addendum: Tilleggsavtale til Leieavtalen inngått mellom Partene 

Avgang av Enkeltindivider: Endring i de Enkeltindivider Leietager disponerer, 
nærmere bestemt uttak av Avgangs-Enkeltindivid 

Avgangs-Enkeltindivid: Det Enkeltindivid som tas ut av den bestand av 
Enkeltindivider Leietager disponerer 

Avledede Tilleggsytelser: Utleiers utleie til Leietager av Kritiske komponenter, 
Spesialverktøy og Teknisk Dokumentasjon 

Avtaleinngåelsen: Den Dag begge Parter har signert Leieavtalen  

Avtaleperiode: Perioden fra Avtaleinngåelsen til Leieperiodens opphør 

Avtalevilkårene: Hele Leieavtalen med unntak av samtlige vedlegg 

Dag: En kalenderdag 

Direktekjøpsavtale Avtale mellom Staten ved Jernbanedirektoratet og NSB 
AS om utførelse av persontransport med tog, og inngått 
uten konkurranse med andre aktører 

Driftsår: 365 driftsdøgn (366 driftsdøgn ved skuddår) fra og med 
2. søndag i desember til og med lørdagen før 2. søndag 
i den påfølgende desember-måned 

Enkeltindivid: Det enkelte lokomotiv, den enkelte passasjervogn eller 
det enkelte togsett 

Enkeltindividendring: Ombytning, Avgang og Tilgang av Enkeltindivider  

Force Majeure: 

 
 
 
Kjøretøydata: 

 

 

Komponenter: 

Forhold som skyldes hindring utenfor en Parts kontroll 
og som Parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha 
tatt i betraktning ved Avtaleinngåelsen eller å unngå 
eller overvinne følgene av. Streik og lockout knyttet til 
lokale oppgjør skal uansett ikke anses som Force 
Majeure 
 
Alle data som genereres av Enkeltindividet 

Alle fysiske deler Enkeltindividet er bygget opp av. 

Kontroll 1: Utleiers og Leietagers felles, visuelle og 
overflatebaserte inspeksjon og kontroll av 
Enkeltindividene enten ved Overleveringen, underveis i 
Leieperioden eller ved Tilbakelevering 



(2) 

Kontroll 2: Utleiers og Leietagers endelige felles, visuelle og 
overflatebaserte inspeksjon og kontroll av 
Enkeltindividene enten ved Overleveringen, underveis i 
Leieperioden eller ved Tilbakelevering som 
oppfølgning til Kontroll 1 

Kritiske komponenter: Kritiske komponenter omfatter de deler som er 
opplistet i Vedlegg D del 3 

Leieavtalen: Avtalevilkårene med samtlige vedlegg 

Leieobjektene: Samlebetegnelse for Enkeltindivid og Avledede 
Tilleggsytelser 

Leieperioden: Perioden fra driftsdøgnets start 7. juni første Driftsår til 
det tidspunkt leieforholdet opphører, normalt etter 
utløpet av det 8. driftsår. 

Leietager: Som angitt i Leieavtalens punkt 1 

Masterdata: All informasjon om deler og komponenter sin 
opprinnelse, leverandør, bruk, lagring, nummerering, 
programvare og knytning til dokumenter og tegninger 

Midlertidig Protokoll: Protokoll fra Utleiers og Leietagers felles, forenklede 
inspeksjon og Kontroll 1 av Enkeltindividene i 
forbindelse med midlertidig Enkeltindividendring 
underveis i Leieperioden  

Ombytning: Utbytting av et Enkeltindivid med et annet 
Enkeltindivid 

Overlevering: Leietagers overtagelse av et Enkeltindivid ved 
Leieperiodens start, eventuelt underveis i Leieperioden. 
Tilsvarende for Spesialverktøy 

Part: Enten Utleier eller Leietager 

Partene: Utleier og Leietager 

Produsent: Leverandør av Enkeltindivid eller Avledede 
Tilleggsytelser 

Produsentgarantier: Tekniske garantier Produsent er ansvarlig for etter 
aktuell anskaffelsesavtale 

Protokoll 1: Protokoll fra Kontroll 1 

Protokoll 2: Protokoll fra Kontroll 2 

Pålagt Tilgang: Utleiers ensidige fastsettelse av at Leietager skal ta i 
bruk ekstra Enkeltindivid 



(3) 

Spesialverktøy: Gjenstander og programvare som opplistet i Vedlegg D 
del 1 og 2 

Teknisk Dokumentasjon: Dokumentasjon som opplistet i Avtaledokumentet 
punkt 6.4.5, i originale og alle tilgjengelige formater. 

Tilbakelevering: Leietagers retur av Enkeltindivid til Leietager. 
Tilsvarende for Spesialverktøy 

Tilgang av Enkeltindivid Endring i de Enkeltindivider Leietager disponerer ved 
at Leietager tar i bruk Tilgangs-Enkeltindivid 

Tilgangs-Enkeltindivid: Nytt Enkeltindivid som settes inn i den bestand av 
Enkeltindivider Leietager disponerer 

Tilleggstjenester: Utleiers ytelser overfor Leietager i tråd med punkt 6.5 
for annet enn Utleie av Enkeltindivider og Avledede 
Tilleggsytelser 

Trafikkavtalen/Trafikkavtaler: Avtalen inngått mellom Jernbanedirektoratet og 
Leietager som denne Leieavtalen er et vedlegg 
til/andre, tilsvarende avtaler 

Trafikkpakke: Betegnelse på den avtale om bestemte togstrekninger 
som vedkommende Trafikkavtale gjelder for. Avtaler 
inngått ved direktekjøp omfattes ikke 

Trafikkperioden: Den periode som er angitt i Trafikkavtalens punkt 5 

Utleier: Norske tog AS 

Vedlikehold: De aktiviteter som må utføres på eller i tilknytning til 
Leieobjektene for å sikre opprettholdelse og/eller 
gjenopprettelse av en tilfredsstillende tilstand på 
Leieobjektene, slik som inspeksjoner, reparasjoner, 
overhalinger og bytte av deler og komponenter 

Vedlikeholdsprogram: All dokumentasjon som angir prosedyrer og metoder 
for planlagte aktiviteter som skal utføres som del av 
Vedlikehold, herunder intervallgrenser, 
gjennomføringskrav og kompetansekrav til de personer 
som skal utføre Vedlikehold 

Vedlikeholdsinformasjonssystem: Elektronisk program for systematisk overvåkning og 
oppbevaring av dokumentasjon og informasjon relatert 
til Vedlikehold mv. 

 Vedlikeholdsstyringssystem: Elektronisk program for styring av Vedlikehold 

 

 



Vedlegg B: Enkeltindividene 
 

Trafikkpakke 4 

Type 
Antall enkelt-
individer som 
leies 

Identifikasjon av Enkeltindivider 

Type 69 
(C/D/H) 30 

69-36  69-43 69-49 69-80 69-86  
69-37 69-44 69-75 69-81 69-87  
69-38 69-45 69-76 69-82 69-88  
69-39 69-46 69-77 69-83 69-55  
69-40 69-47 69-78 69-84 69-58  
69-42 69-48 69-79 69-85 60-64  
  

Type 72 23 

72-01 72-08 72-13 72-24 72-28 72-32 
72-03 72-09 72-18 72-25 72-29 72-34 
72-06 72-11 72-20 72-26 72-30 72-35 
72-07 72-12 72-21 72-27 72-31  
  

Type 73b 6 
73-41 73-42 73-43 73-44 73-45 73-46 

 
 

Type 74 11 
74-44 74-46 74-48 74-50 74-52 74-54 
74-45 74-47 74-49 74-51 74-53  
      

 

Type 75 23 

75-41 75-45 75-49 75-73 75-77 75-81 
75-42 75-46 75-50 75-74 75-78 75-82 
75-43 75-47 75-51 75-75 75-79 75-83 
75-44 75-48 75-72 75-76 75-80  
  

Type 75II 10 75-52 75-54 75-56 75-58 75-60  

75-53 75-55 75-57 75-59 75-61  
 

 



Vedlegg C: Leiepris for Enkeltindividene 
 

1. Generelt 
 

Dette vedlegg C gjelder fra oppstarten av leieforholdet og inntil videre, frem til det eventuelt 
blir endret i tråd med Leieavtalens bestemmelser. 

 

2. Leieprisens elementer 
 

Den totale leieprisen utgjøres av to elementer:  

(i) Utleiers forhåndsstipulerte kapitalrelaterte kostnader for de Leieobjekter som til enhver 
tid omfattes av leieforholdet,  

(ii) Utleiers forhåndsstipulerte driftskostnader vedrørende de Leieobjekter som til enhver 
tid omfattes av leieforholdet. 

Element (i) omfatter alle Utleiers kapitalrelaterte kostnader for Leieobjektene, herunder 
rentekostnader for fremmedkapital, avkastningskrav på egenkapital samt avskrivninger. 

Element (ii) inkluderer alle kostnader Utleier har til administrasjon, forvaltning, vedlikehold, 
ordinært modifikasjonsprogram og forsikring. 

 

2.1  Avskrivningsmodell 
 

Det foretas en lineær avskrivning av leieobjektene.  Avskrivningstid fordeles på kasse interiør 
og boggi, som avskrives over henholdsvis 30 år, 10 år og 5/6 år regnet fra Utleiers eiertid eller 
Enkeltindividets levetid. 

 

3. Prisjustering 
 

Utleier kan justere prisen i samsvar med bestemmelsene i dette Vedlegg uten godkjennelse fra 
Jernbanedirektoratet. 

 

3.1  Ordinær prisjustering 
 

Utleier skal justere element (ii) Utleiers driftskostnader årlig med virkning fra første virkedag i 
driftsåret.  Utleiers driftskostnader justeres i henhold til en prisindeks som består av 50 prosent 
indeks for KPI-JAE pr. 15. oktober i foregående driftsår, og 50 prosent av SSBs indeks for 
totale arbeidskraftkostnader for samferdselssektoren pr. 15. oktober i foregående driftsår. 
Basisindeksen er de to nevnte indeksene pr. 15. januar 2021. Første prisjustering skjer dermed 
på bakgrunn av indeksene per 15. oktober 2022 og med virkning fra første dag i driftsåret 2023.  



Dersom varsel om prisjustering oversendes Leietager for sent til at første månedlige betaling i 
driftsåret kan justeres, kan manglende prisregulering etterinnkreves, men Utleier kan ikke 
påberope betalingsmislighold for differansen dette medfører så lenge denne etterbetales ved 
første påfølgende månedlige betaling, dog tidligst 45 Dager fra kravet fremsendes. 

 

3.2 Prisjustering ved renteendring 
 

Utleier skal justere (i) de kapitalrelaterte kostnader for Leieobjektene dersom Utleiers 
finansieringskostnader endres på grunn av endringer i markedsbetingelser og rentenivå. Ved 
den initielle prisfastsettelsen er det lagt til grunn en rentekostnad for fremmedkapital på 3,5 % 
p.a. Dersom Utleiers gjennomsnittlige rentekostnad økes eller reduseres med mer enn 20 
basispunkter (0,2 prosentpoeng), skal dette medføre en tilsvarende økning eller reduksjon av 
priselement (i). Endringen beregnes fullt ut fra den til enhver tid gjeldende rente som er lagt 
til grunn ved prisfastsettelsen. Nye priser oversendes Leietager senest 45 dager før 
reguleringsdatoen. Ny prisjustering etter dette kan først skje dersom Utleiers gjennomsnittlige 
rentekostnad endres med ytterligere 20 basispunkter (0,2 prosentpoeng). 

 

3.3  Prisjustering ved endret forsikringspremie 
 

Utleier kan justere leieprisen dersom kostnader for «all risk»-tingskadeforsikring endres ut 
over initial prisfastsettelse som er inkludert i leiepris. Endringen skal reflektere Utleiers 
kostnad for fornyelse i reassuransemarkedet, og/eller endret risikobilde i driftssituasjonen.  

 

3.4  Pålegg fra offentlige myndigheter 
 

Dersom Utleier får endrede kostnader grunnet pålegg fra offentlige myndigheter, og slikt pålegg 
ikke er forårsaket av forhold på Utleiers side, endres Leieprisen opp eller ned slik at Utleiers 
netto økonomiske effekt blir kompensert. 

Krav om justering fremsettes skriftlig innen 2 måneder etter at pålegget ble kunngjort. 

 

3.5  Endring av andre gebyrer og avgifter 
 

Dersom offentlige gebyrer og avgifter som Utleier skal betale, endres, skal Leieprisen justeres 
opp eller ned slik at Utleiers netto økonomiske effekt blir kompensert. Endringer i det generelle 
i skattenivået gir ikke rett til justering av Leieprisen. 

Krav om justering fremsettes skriftlig innen 2 måneder etter at endringen ble kunngjort. 

 

4. Årlig leiepris 



 

I tabellen under angis leiepris for hvert Enkeltindivid per avtaleår i 2021-kr. Tall i 1000’ 

 
            

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        



 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        
 

                        



 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 
  

 
  

 
  

 

I tabellen under angis KPI justerbar andel av leiepris i henhold til 3.1, for hvert Enkeltindivid 
per avtaleår i 2021-kr. Tall i 1000’ 
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4.1 Norske tog reservemateriell (Vil korrigeres når alle trafikkpakkene har definert sitt 
reservebehov) 
 

Togtype Antall 
El 18 5 
Type 70 1 
Type 69 4 
Type 72 2 
Type 73 2 
Type 73B 0 
Type 74 2 
Type 75 4 
Type 5 5 
Type 7 5 
WLAB2 1 
Di 4 1 
Type 92 1 
Type 93 2 
 

 



VEDLEGG D: LEIE AV SPESIALVERKTØY OG KRITISKE KOMPONENTER 
 

  



Del 1 Spesialverktøy 
SY

ST
EM

 B
ES

KR
IV

EL
SE

 

BE
SK

RI
VE

LS
E 

M
ER

KN
AD

ER
 

AN
TA

LL
 

DO
KU

M
EN

TA
SJ

O
N

/ 
PR

O
AR

K 
N

U
M

M
ER

 
(B

RU
KE

R 
DO

KU
M

EN
TA

SJ
O

N
)  

O
PP

RI
N

EL
IG

 
PR

O
D

U
SE

N
TS

 
AR

TI
KK

EL
N

U
M

M
ER

 

Type 69 

ATC BIRD 43 
WATTMETER 

 MÅLING AV ATC 
ANTENNESYSTE
M ANSALDO DT-
70-TP69-0013 

2     

Frontvinduer Platform  Brukt for å bytte 
frontruter 

 
1 

Eid i felleskap med 
flytoget 

  

ATC BIRD 43 
WATTMETER 

 MÅLING AV ATC 
ANTENNESYSTE
M ANSALDO DT-
70-TP69-0013 

 
1 

    

Type 74/75 

Diverse Diagnoseutstyr 
(SW) 

Montert på 
bærbare 
datamaskiner. 

1 T-70-GEN-
0120_20150520_39
2033 

NA 

Diverse Spesialkabler 
- USB-kabel A-B 
- USB-kabel A-A 
- RJ45-
nettverkskabel 
- RJ-45/M12-
nettverkskabel 
- RS232, 1:1 kabel 
- RS232, 0-modem, 
isolert 
- ABB IP 
nødinstallasjonsad
apter 
- Overgang (M+F) 

  1 n/a NA 

Førerrom Løfteenhet for 
liming førerrom 
(med førerrom 
klart til bruk) 

  1 BU_1902535 BU_138438
5 



Frontrute Løfteenhet for 
montering av 
frontrute 

  1 
 

TA11080185 NA 

Frontrute Spesialsugekopper 
for festing av 
frontrute 

  1 n/a VERIBOR 
AG 
BO602.0 

Frontrute Støtte for 
frontrute 

  1 n/a NA 

Automatkoppel Enhet for 
montering av 
automatkoppel 

  1 n/a NA 

Automatkoppel Blokkeringsverktøy   1 A-61071-VD-01089 1046181 

Automatkoppel Kontrollmåler   1 A-61071-VD-01089 NA 

Automatkoppel Hovedkontrollmåle
r 

  1 A-61071-VD-01089 NA 

Automatkoppel Moment 
automatkoppel 

  1 BU_1862032 NA 

Overgangsbelge
r 

Enhet for å 
montere overgang 
under 

Kun nødvendig 
for type A. 

1 A-61071-VD-01044 12088031 

Overgangsbelge
r 

Enhet for å 
montere overgang 
under 

Kun nødvendig 
for type B. 

1 BU_1902535 12083810 

Toalett 8-kantet nøkkel  Nøkkel for å 
åpne vannfilter 

1 n/a SYS_30122
35 

Toalett 8-kantet mutter Nøkkel for å 
åpne vannfilter 

1 n/a SYS_30122
36 

Motor Enhet for fjerning 
av motor / 
drivanordning-
kombinasjon 

  1 BU_1902535  
BU_116159
2 

Hjul Hjulflensmåler   1 BU_1435944 12044431 



Luftfjær Luftfjærverktøy 
(støtteringer) 

8 deler 1 BU_1463406 NA 

Magnetskinneb
rems 

Testbenk med 
trykkreduksjonsve
ntil 

Ingen 
spesialverktøy 
iht. 
kontraktsdefinisj
onen 
(typetestverktøy 
er brukt i 
igangkjøringsfase
n) 

1 n/a NA 

Løfte-
sikkerhetsenhet 

Avtrekkerhammer 
for bolter på løfte-
sikkerhetsenhet 

  1 BU_1387255 BU_138725
5 

Skjærhylse i 
dreietapp 

Avtrekkerhammer 
for skjærhylse i 
dreietapp 

  1 BU_1554365 BU_155436
5 

Dreiemomentst
øtte 

Demonteringsdor 
for hylse på 
dreiemomentstøtt
e 

  1 BU_1404189 BU_140418
9 

Drivanordning Montasjehjelp 
drivanordning 

  1 BU_1392567 BU_139256
7 

Sekundær 
demper 

Montasjehjelp 
sekundær demper 

  1 A-61071-VD-02147 BU_131477
0 

Primærfjæring Nullposisjons-
bolter 

  1 BU_1316182 BU_131618
2 

Motoraksel  Støtte-segment for 
hulaksel 

  1 BZ_1142665 BZ_114266
5 

Torsjonstav 
(MB) 

Enhet for 
remontering av 
torsjonstav 

  1 A-61071-VD-02147 BU_131521
8 

Torsjonstav 
(TB) 

Enhet for 
remontering av 
torsjonstav 

  1 A-61071-VD-02149 BU_139029
1 

Luftfjær 8-kantet nøkkel    1 n/a NA 



Primærfjæring 8-kantet mutter   1 n/a BZ_116035
6 

Brems (TB) Antivippelås for 
bremseklaveenhet 

  1 BU_1392691 BU_139269
1 

Flensesmøring Mal for justering 
av flensesmøring 

  1 BU_1435944 BU_143594
4 

Drivanordning Flere maler for 
verktøy for 
revisjon av 
drivanordning 

Deleliste, se: 
BU_1366401-S 

1 BU_1366401 12024417 
(Article 
number 
whole set) 

Drivanordning Måling av lager for 
montering av aksel 
2 

  1 BU_2394555 12141783 

Kilepakketang Støtteverktøy for 
montering av 
kilepakke. 

  1 KWN 32044 29 355 
6000000 

Drivanordning Feste- og 
rotasjonsenhet for 
montering av 
drivenhet 

  1 A-61071-VD-02074 BZ_114232
5 

Hjulflens, 
smøring 

Hjulflenssmøring, 
funksjonstestverkt
øy 

  1   4547.0016
9 

ATC ATC testverktøy: 
- Testboks for 
kasettramme 
- Testboks for 
førerpult 
- Feltstyrkemåler 
for ATC-antenne 

  1 n/a 12005687 

ATC 12/180-bit 'mini'-
transpondere 

  1 n/a NA 

TELOC USB-pinne 4 GB   1 n/a 12010109 

PIS-system Univox FSM TRMS 
feltstyrkemåler 

Inklusive 
øretelefoner 

1 BU_1862059 NA 

Dører Vogn for 
montering av 
drivmekanisme for 
dør 

Ingen rulle. 1 BU_1902535 12118826   
        



Dører Enhet for løfting av 
dørblad 

  1 BU_1959303 12087882 

Stigtrinn Enhet for løfting av 
innvendig stigtrinn 

  1 BU_1902535 12085547 

Omformer Enhet for 
etterfylling av 
kjølesystem til 
omformer 

  1 BU_1902535 12114779 

HVAC Løfte HVAC-enhet 
(passasjeravdeling) 

  1 BU_1902535 12127171 

Lamper Dobbel 
vakuumløftepute 

  1 n/a NA 

Lamper Nivelleringsverktøy   1 n/a NA 

Testverktøy 
kompressor 

Testboks for 
funksjonstest av 
kompressor 
(inkludert kabel) 

  1 A-61071-VD-04237 12111245 

Platevarmeveks
ler 

Lasthåndteringsen
het for løfting av 
platevarmeveksler 

Ingen rulle. 1 BU_1902535 12175415 

Platevarmeveks
ler 

Plate heat 
exchanger 

Platevarmeveksle
r tralle 

1 BU_2598466 12175424 

HVAC HVAC Løfte HVAC-
enhet (førerhus) 

1 BU_2724278 12201718 

 
 

































Vedlegg E: Mal for «on demand»-bankgaranti 
 
 
General Performance Guarantee no. [TO BE FILLED IN BY THE GUARANTOR] in 
favour of Norske tog AS (Norw. Org. No. 917 445 060) 
 
Reference is made to Agreement dated [DATE/MONTH] 202[1] between you as lessor 
("Utleier") and [FULL NAME] as hirer ("Leietager") for the lease of trains etc ("leie av tog 
m.v.") 
 
According to the said Agreement, "Leietager" shall furnish a general performance guarantee 
securing the fulfilment of all his obligations under the Agreement (including obligations 
arising from contractually based alterations) in the amount of NOK X [TO BE 
CALCULATED IN ACC. WITH THE AGREEMENT CL. 14.1]. 
 
As part of and further to this, by order of [FULL NAME OF] "Leietager”, we, [FULL NAME 
OF BANK] ([NATIONALITY] Org. No. [Y]), [ADDRESS], hereby establish this guarantee 
and undertake irrevocably and subject to no other conditions than those specified in this 
document to pay to you any amount not exceeding NOK [X] ([REPEAT WITH LETTERS] 
Norwegian kroner) upon receipt of your first written demand stating that "Leietager" has not 
fulfilled his contractual obligations under the Agreement (including obligations arising from 
contractually based alterations) and specifying which of them are not fulfilled. 
 
Our liability under this guarantee shall be valid until the expiry of the Agreement plus one 
year thereafter (the relative "Guarantee expiry Date"), but in any event, unless a claim 
hereunder has been made before such date, not later than [11 YEARS SUBSEQUENT TO 
THE START OF THE LEASE PERIOD] (the absolute “Guarantee Expiry Date”), 
irrespectively of whether the present document is returned to us or not. 
 
Any demand for extension or payment hereunder must therefore have reached us at our office 
address [SPECIFY] or at our postal address, [SPECIFY], on or before the closing hours of the 
actual Guarantee Expiry Day. 
 
After the actual Guarantee Expiry Date, our guarantee will be of no further effect. 
 
The total amount of this guarantee will be reduced by any payment effected hereunder upon 
your demand for payment. 
 
The rights resulting from this guarantee are neither transferable nor assignable. 
 
This guarantee will be governed by Uniform Rules of the International Chamber of 
Commerce for Demand Guarantees (ICC publications nº 758) and supplementary, by 
Norwegian Law.  
 
Any disputes that may arise in connection with, or as a result of, this guarantee, and which are 
not amicably resolved, shall be solved through legal proceedings instituted before the Oslo 
Municipal Court. Enforcement against us may take place at any venue according to the choice 
of you ("Leietager" qua the beneficiary). 
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Innrapportering av forsikringsskade 
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Document owner: Norske tog AS 

Purpose: Insurance 

Distribution: Trafikkpakke 4 

Date/version: 09 December 2019/v1 
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Introduction 

Purpose 

Norske tog AS (herein after also referred to as Principal Insured and Lessor) has according to 
agreement with its operator(s) (herein after also referred to as Named Co-Insured and Lessee) placed 
an “All Risks” Property Damage policy on behalf of itself and its contract parties in respect of 
property damage.  

The purpose of this document is to provide Norske tog AS and its operator(s) as well as the insurance 
broker(s) with a common understanding of the “All Risks” Property Damage policy and general 
procedures for this insurance and how to handle incidents potentially covered by the policy and 
subsequent claims handling. 

Communication 

The Parties shall appoint their representatives for insurance matters which shall be responsible for 
insurance related questions, claims handling, reporting, communication with the other Party, 
Insurance Broker(s), Insurance Company, third party claimants etc.  

All insurance communication from Operator(s) is to be directed to Norske tog AS. 

Applicability 

This document will be distributed to the insurance contact(s) within Norske tog AS, its operator(s) and 
insurance broker(s) who have an interest or duty to handle insurance related matters applicable to 
insurance policies as listed below.  

The parties agree to follow and apply the mentioned rules and guidelines for all his personnel involved 
in insurance matters and implement relevant routines and information relating to this 

  



Proprietary and Confidential.  Governing Rules and Insurance Guidelines 20.11.2019 / v1 Page 4 of 13 

Insurance policy summary - Property Damage 

 

 

Property Insured: 

Physical damage to rolling stock, equipment, spare parts and related materials owned by Norske tog 
AS in the possession of Norske tog AS or let to train operators for operations through contract with 
Norske tog AS.  

Insurance Period:  

12 months from inception 1st December 2019 at 00:00 hours, and subsequent renewals (optional 
12+12+12 month’s periods) 

Principal Insured:  

Norske tog AS 

Co-Insured:  

Operators, according to agreement for Section I Property Damage only and in respect of Terrorist risk 
cover. 

Co-Insureds are not covered under Section II – Business Interruption in Norske tog’s policy. 

Insurance Broker for the policy:  

Willis Towers Watson AS, Oslo, Norway 

Loss Payee:  

Norske tog AS or Operators for their respective claims (ref. Policy Claims Provisions; Loss Payable) 

Loss Adjuster:  

The Insured and/or the Insurers have agreed to appoint Charles Taylor Adjusting as a mutually 
appointed Loss Adjuster with respect to all losses. 

Basis of insurance:  

“New for old” according to schedule of value in policy. Various sub-limits as specified in policy will 
apply.  

Excess – Property damage Section I:  

NOK 500 000 each and every loss, but in respect of Property in transit NOK 50 000 each and every 
loss. In respect of losses covered under the Norwegian Natural Perils Pool a deductible of NOK 8 000 
each and every loss will apply. 
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Insurance claims process 

Claims handling explained 

Incident is reported 

Notify the incident by following the incident reporting instructions for Operator’s and Norske tog’s own 
personnel. 

The incident will then be registered with the Insurer and an incident number provided. 

Ensure that all telephone conversations are followed up by an email and that all correspondence 
includes the nominated insurance contacts. Any email notification should be an original email with 
attachments as necessary.  Avoid forwarding company internal emails and/or other confidential 
information as part of the notification. 

Property Damage Emergency incidents may be reported by calling 915 04040 – urgent means 
outside of office hours (Mon-Fri hrs 08:00-16:00 and where assistance in managing the incident is 
required immediately). 

After the incident is reported a status will be issued with instructions on next steps in the incident 
handling.  

Loss adjustment / Documentation / Forensics 

The Insurer will need to consider and evaluate all aspects of an incident.  

The incident party should therefore at any time: 

 maintain a complete record of all correspondence related to the claim, including but not 
limited to accident reports, police / fire department reports, demands for payment, and legal 
correspondence. 

 maintain a complete record of all invoices for expenses paid in relation to a claim. 
 document all losses – measure the impacted area, take photographs of all items, work areas, 

premises etc. related to the claim. Store any items related to the claim (ex. machinery, tools, 
raw materials, finished materials, etc.). 

Keep ensuring that all telephone conversations are followed up by an email and that all 
correspondence includes the nominated insurance contacts. 

Consideration relating to Insurance 

In larger claims the insurer will evaluate all the documentation and relate the incident and what is 
recoverable in regards to the insurance policy before confirming outcome. 

Declinature(s) should be clearly stated with reference to policy wording(s). 

Payment  

Once the incident is handled and all necessary documentation considered then a notice relating 
instruction of payment will be issued for the agreement of the Incident parties, following which 
payment is made – excluding applicable deductibles.  

Dispute 

An option for a claims dispute should always be informed by the insurer. 
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Reporting an incident 

Actions required  

As soon as a claim incident which is likely to be recoverable under the policy has been noticed to the 
Insured/Co-Insured, this should be reported to the Insurance Company and the Insurance Broker as 
soon as possible - as specified in the Insurance Interface table above. 

Please use the “INSURANCE INCIDENT REPORT FORM” attached and fill in the relevant data and 
send to the Insurance Broker and the Insurance Company contacts below. 

Please do not admit any liability for damages or negotiate any claim, without the consent of the 
Insurers (such consent not to be unreasonably withheld or delayed). 

Reporting instructions - incident detected by Operator’s personnel: 

 

 

Reporting instructions - incident detected by Norske tog’s personnel: 
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Insurance policy claims provisions overview - Property Damage 

 

 

Notice of Loss 

As soon as reasonably practicable, written notice of an Accident or Occurrence, claim or suit which is 
likely to involve this Policy shall be given by the Insured to Insurers. 

Failure to notify an Occurrence which, at the time of happening did not appear to involve this Policy 
but which, at a later date, gives rise to a claim hereunder, shall not prejudice the recovery of the claim 
by the Insured. 

The Insured does not lose the right of recovery under this policy if the Insurer decline a claim when 
the Insured states that it does not accept the outcome from the Insurer. 

The deadline (time limit) in FAL § 8-5 second section is extended to 2 years. 

Proof of Loss 

Claims shall be payable by Insurers within thirty (30) days of there being presented and agreed in 
conformity with this Policy, or (in respect of Section 1) within thirty (30) days of Insured or Loss 
Adjusters filing proof of loss and this having been agreed by Insurers. 

The Insured shall not be required to tender proof of loss until destroyed or damaged property has 
been replaced or repaired. 

Loss Payable  

If repair is executed or ordered by Lessee due to an insurable loss under this policy the compensation 
shall be paid to the Lessee. However, before such payment is executed the Insurer shall seek 
approval from the Lessor (Norske tog AS). 

If the loss is a Total Loss and not to be replaced or if the damage is not to be repaired the 
compensation shall be paid directly to Norske tog AS. 
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Claims handling administrative considerations - Property Damage 

Communication 

The Parties shall keep each other informed of the general development in claims handling performed 
by each party and report; issues, conflicts, declined claims etc. to each other relating to the insurer’s 
handling of claims and interpretation of the policy. Before renewal of policy, reported issues will be 
considered of relevance to any adjustment of future policies. 

Claims handling at the termination of ‘’Leieavtalen’’ 

At the end of the contract period for an Operator, the Operator shall specify and report all outstanding 
insurance claims to Norske tog AS. 

The Operator is also obligated to handle all insurance claims reported to insurer until final settlement 
has taken place. This will apply also if such claims handling will take place after the termination of the 
contract with Norske tog AS. 

Norske tog has the option to assume any outstanding claims handling from the Operator if they so 
decide. Any amount Norske tog AS collect on behalf of the Operator should be transferred to 
Operator as soon as possible, unless the parties have agreed otherwise. 

Claims Statistics 

The Parties agree to keep records on all insurance claims as will be specifically agreed. 

Claims data to contain amounts for paid and outstanding claims/reserves including claims date, cause 
of damage, location of damage, insurance year, damaged object etc. – ref. also incident report form 
as attached.  

A summary of all claims relating to each Operator’s property leased from Norske tog at the latest 
three months prior to the renewal date of the Property Policy. 

a Norske tog shall have access to all claims statistics from the Insurer in connection with this 
Policy.  

b Norske tog have the right to request all data in connection with claims handling from the 
Operator (this information will be treated confidentially) Claims settlement process 

 

  



Proprietary and Confidential.  Governing Rules and Insurance Guidelines 20.11.2019 / v1 Page 11 of 13 

 

Other / Administration 

Changes in risk 

Any relevant changes in risk, activities or material changes to operations should be reported to 
Norske tog.  

Examples of changes which are relevant, but not limited to, are: 

 The entering into new contracts 

 Addition or deletion of insured property  

 Material changes or rebuilding to existing property 

 New activities or predominantly different activities 

To the extent possible, these changes should be reported to Norske togs’ insurance responsible 
before they take place or as soon as possible thereafter in order to assure that insurance coverage 
remains in place. 

 

  







 
 

 

 

 

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 
 

• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg E-2 Avtale om formidling av billetter og salg av 
billetteringsløsninger 

 

 



Vedlegg E-2 Avtale om formidling av billetter og salg av billetteringsløsninger 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4   

Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Vedlegg E-2. 05.03.2021 
   
   
   

 

 

  



 

Avtale 
om  

formidling av billetter og 
leveranse av salgs- og  
billetteringsløsninger 

 

mellom 

ENTUR AS 
(ENTUR) 

ORG NR. 917 422 575 

OG 

TOGOPERATØR   
(TOGOPERATØR) 

ORG NR. xxx xxx xxx 

xx.xx.202x
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Responstid Tiden det tar for Entur å tildele en hendelse til en spesifikk ressurs, 
innenfor den definerte Åpningstiden.  

Sertifisering Verifikasjon og godkjenning av TOGOPERATØRs applikasjon som kobles med 
Grensesnittet.  

System Systemene som utgjør salgs- og distribusjonsporteføljen eid eller håndtert av 
Entur.  

Systemendringer Endringer i systemer, kilder og kanaler som er av mindre omfang og betydning 
for Leveransen for øvrig.  

Tilgjengelighet Prosentvis faktisk tilgjengelighet i driftstiden målt over en kalendermåned. 

Tjenester De ulike tjenestetypene som leveres. 

Underleverandør Partenes kontraktsmedhjelpere 

Åpningstid Det tidsrommet henvendelser blir behandlet og besvart. 

2 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Denne Avtalen skal gjøre det mulig for TOGOPERATØR og Entur å etablere enkle og gode 
salgs- og billetteringsløsninger. Dette slik at det er enkelt for publikum å reise. Entur skal 
formidle billetter til reisende på vegne av TOGOPERATØR. 

3 LEVERANSEN 

Entur skal, ved å levere de tjenester og produkter som er nærmere angitt i Bilag 1, gjøre det mulig for 
TOGOPERATØR å selge sine transportprodukter og tjenester. Enturs tjenester skal oppfylle de krav 
til salgs, billetterings- og informasjonssystemer som følger av den til enhver tid gjeldende avtale om 
persontransport med tog utført som offentlig tjeneste ("Trafikkavtalen") mellom TOGOPERATØR og 
offentlig kjøpsmyndighet. Entur er ikke ansvarlig for utførelse av transporttjenestene og har ikke 
innflytelse over prisfastsettelse. Entur er kun ansvarlig for formidling av billetter og 
reiseinformasjon, innkreving av vederlag og formidling av dette til TOGOPERATØR. 

Entur skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, krav, 
pålegg, og instrukser fra offentlige myndigheter som er av betydning for Leveransen og Enturs 
virksomhet.  

Hva Leveransen omfatter og Partenes forpliktelser er nærmere angitt i Bilag 1 Enturs leveranser 
og forpliktelser og Bilag 2 TOGOPERATØRs forpliktelser. 

TOGOPERATØR eller Entur kan ikke holdes ansvarlig for at informasjon videreformidlet fra 
Jernbanedirektoratet eller Bane NOR er feilaktig eller mangelfull. 

Partene skal lojalt samarbeide og medvirke til Avtalens gjennomføring. Henvendelser fra 
den annen Part skal besvares innen rimelig tid. Videre skal partene varsle hverandre om 
forhold de forstår eller bør forstå kan få betydning for Avtalens gjennomføring. 
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4 UNDERLEVERANDØRER 

Entur og TOGOPERATØR har begge rett til å engasjere underleverandører til å oppfylle Avtalen. 
 

Entur skal på forespørsel gi TOGOPERATØR en oppdatert liste over underleverandører som 
brukes til å oppfylle Avtalen. TOGOPERATØR kan kreve innsyn i avtaler med underleverandører.  

 
Entur og TOGOPERATØR skal bare benytte seg av underleverandører som er skikket for oppgaven 
og som driver virksomheten i henhold til norsk lov. 

 
Entur er fullt ut ansvarlig for utførelsen av deler av Leveransen som utføres av underleverandører 
på samme måte som om Entur selv stod for utførelsen. 
 
Eventuelle underleverandører er underlagt de forpliktelser som følger av denne Avtales 
punkt 9 og 10.  
 

 

5 VEDERLAG 

Vederlag, fakturering og betalingsvilkår er spesifisert i Bilag 8 Pris og prisbestemmelser for 
trafikkpakke 4. 
 
Ved forsinket betaling vil det påløpe renter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. 
desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).  
 

6 ENDRINGER 

 6.1TOGOPERATØRs rett til å pålegge endringer 

TOGOPERATØR har rett til å kreve endringer i Avtalen innenfor rammene av, og i henhold til de 
prosedyrer, som er nærmere beskrevet i det følgende. Endringer kan gå ut på at Entur skal yte noe 
i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at Leveransens omfang, karakter, kvalitet, art, 
utførelse eller tidspunkt skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå.  
 
Entur plikter å omstille seg til TOGOPERATØRs endrede krav til ytelsen på en mest mulig effektiv 
måte. Kostnadsbesparelser som følge av at TOGOPERATØR endrer eller frafaller krav til ytelsen, 
skal i sin helhet tilfalle TOGOPERATØR.  
 
TOGOPERATØR har ikke rett til å kreve endringer i strid med de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter, krav, pålegg, og instrukser fra offentlige myndigheter som er av betydning for 
Leveransen og Enturs virksomhet, eller TOGOPERATØRs forpliktelser etter Trafikkavtalen. 
TOGOPERATØR kan ikke kreve at obligatoriske tjenester som definert i Avtalens bilag 1 skal utgå 
eller at omfanget av disse tjenestene skal reduseres. Endrede krav til ytelsen kan ikke medføre 
økte kostnader eller redusert ytelse for Enturs øvrige kunder.  
 
Systemendringer i Leveransen reguleres av Bilag 7 Samhandling og endringer. 
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6.2 Enturs rett og plikt til å kreve endringer 

Entur har rett og plikt til å kreve endringer i Avtalen der dette er nødvendig for å kunne overholde 
lover, forskrifter, krav, pålegg eller instrukser fra offentlige myndigheter, for å avverge skade eller 
fare for skade, eller for å bidra til en mer rasjonell eller effektiv utførelse av Leveransen. 

6.3 Grunnlaget for endringsordre 

Før endring bestilles ved utstedelse av endringsordre kan TOGOPERATØR kreve et overslag over 
hvilke konsekvenser endringen vil ha for vederlaget og for Leveransen for øvrig. Prosedyren 
starter med at TOGOPERATØR legger frem spesifisering av ønsket endring for Entur.  

6.4 Endringsordre 

En endringsordre skal være skriftlig, betegnet ”Endringsordre” og angi at det kreves en endring. 
Endringsordre skal inneholde en beskrivelse av hva endringen går ut på og hva som har forårsaket 
den.  

Endringer som kommer inn via endringsordre eller endringer partene enes om skal avtales 
skriftlig og tillegges denne avtalen som endringsbilag som nummeres løpende i avtaleperioden. 

Entur skal uten ugrunnet opphold etter at endringsordren er mottatt, sende TOGOPERATØR en 
bekreftelse på overslaget eller pristilbudet som er gitt i henhold til pkt. 6.3, eventuelt senest innen 
10 virkedager utarbeide en oversikt over hvilke virkninger endringen vil ha for vederlaget og 
Leveransen for øvrig, hvis TOGOPERATØR ikke tidligere har bedt om overslag eller pristilbud. De 
virkningene som ikke er fastsatt i endringsordren skal fastsettes skriftlig i et tillegg til 
endringsordren. For øvrig gjelder Enturs forpliktelser i henhold til avtalen også for endringer, 
med mindre annet er særskilt avtalt. 

6.4.1 Enturs plikt til å varsle endringsanmodning 

Dersom instrukser, arbeidsbeskrivelser, spesifikasjoner, beregninger eller lignende som Entur  
mottar, etter Enturs oppfatning inneholder endringer, skal Entur innen rimelig tid skriftlig varsle 
TOGOPERATØR dersom Entur vil påberope dette og samtidig utarbeide en oversikt over hvilke 
virkninger endringen vil ha for vederlaget og Leveransen for øvrig. Gjøres ikke det, taper Entur 
retten til å gjøre gjeldende at vedkommende arbeid utgjør en endring. Det samme gjelder dersom 
Entur mottar pålegg fra offentlig myndighet om å utføre arbeid som etter Enturs oppfatning utgjør 
en endring. 

6.4.2 TOGOPERATØRs svarplikt 

Når TOGOPERATØR mottar varsel fra Entur skal TOGOPERATØR innen rimelig tid og senest innen 
30 virkedager enten utstede endringsordre eller skriftlig avslå Enturs anmodning. Dersom 
anmodningen avslås skal TOGOPERATØR samtidig skriftlig begrunne hvorfor arbeidspålegget 
etter TOGOPERATØRs oppfatning ikke utgjør en endring. Dersom TOGOPERATØR ikke besvarer 
Enturs varsel innen 30 virkedager skal pålegget anses som en endring gitt ved endringsordre, med 
de virkninger for vederlaget og Leveransen for øvrig som er spesifisert av Entur i henhold til punkt 
6.4.1. 
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6.4.3 Tvist om oppfyllelse av varselplikt og svarplikt 

Hvis en Part ønsker å gjøre gjeldende at den andre Part har varslet eller svart for sent, må Parten 
gjøre det skriftlig og uten ugrunnet opphold etter at Parten har mottatt varsel eller svar. Gjør 
Parten ikke det, skal varselet eller svaret anses å være gitt i tide. 

6.4.4 Plikt til å utføre endringsarbeid 

Hvis TOGOPERATØR avslår Enturs anmodning om endringsordre, plikter Entur å utføre det 
omtvistede endringsarbeidet, med mindre TOGOPERATØR pålegger Entur å utsette dette inntil 
det er avklart om det foreligger en endring eller ikke. Plikten til å utføre omtvistet endringsarbeid 
gjelder ikke endringer som går ut over de begrensninger som fremgår av Avtalens punkt 6.1 tredje 
ledd.  

7 MISLIGHOLD 

7.1 Informasjonsplikt 

Dersom en Part er forhindret, eller har grunn til å tro at Parten vil bli forhindret, fra å oppfylle 
sine forpliktelser etter Avtalen, skal Parten straks varsle den annen Part skriftlig. Varslet skal angi 
årsak til hindringen og skal så vidt mulig angi når ytelsen kan gjennomføres samt opplysninger 
om hvordan hindringen skal utbedres, jf. pkt. 7.3. Tilsvarende gjelder dersom det må antas å 
påløpe ytterligere mislighold etter at første varsel er gitt.  

7.2 Mislighold 

Det foreligger et mislighold av Avtalen dersom den ene Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter 
denne Avtale og dette ikke er som følge av omstendigheter forårsaket av den Part som påberoper 
seg misligholdet.  

En Part kan ikke påberope seg feil eller mangler ved systemene som Parten måtte kjenne til på 
tidspunktet for inngåelsen av Avtalen, med mindre feilene og manglene er dekket av 
garantiansvar. 

7.3 Utbedring av mangel 

Det foreligger mangel dersom Leveransen eller en del av Leveransen ikke er i samsvar med 
Avtalens krav. Som mangel regnes også rettsmangel. 

Entur skal på eget initiativ rette mangel Entur blir kjent med, selv om mangelen ikke er oppdaget 
eller påpekt av TOGOPERATØR.  

Entur har rett og plikt til å utbedre mangler som er påpekt av TOGOPERATØR slik at Enturs 
Leveranse til enhver tid er i samsvar med Avtalens krav, dersom mangelen lar seg utbedre. 
TOGOPERATØR kan kreve at Entur skal gi melding om de utbedringer Entur tar sikte på å utføre, 
samt tidspunktet for utbedringen.  

Entur skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder, men ikke begrenset til, utgifter til 
konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av 
mangelutbedringen.  
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Dersom utbedring ikke er foretatt innen rimelig tid, eller mangelen ikke lar seg utbedre, kan 
TOGOPERATØR kreve andre misligholdsbeføyelser. 

7.4 Krav som følge av mislighold 

Den Part som påberoper seg mislighold skal gi et skriftlig varsel om dette innen rimelig tid etter 
at misligholdet har blitt oppdaget. Hvis ikke denne fristen overholdes, tapes retten til å gjøre det 
aktuelle misligholdet gjeldende.  

Denne fristen gjelder ikke dersom den andre Part har handlet grovt uaktsomt, uredelig eller i ond 
tro.  

7.5 Erstatning 

Hver av Partene kan kreve erstattet ethvert påregnelig direkte tap som kan tilbakeføres til 
mislighold fra den annen Part. En Part er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap, med mindre 
slikt tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Som indirekte tap regnes blant annet tap som følge 
av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), annet konsekvenstap og 
rimelige avbøtende tiltak. Tap av data regnes som indirekte tap med unntak av kostnader knyttet 
til rekonstruksjon av data i henhold til punkt 7.6 og andre direkte kostnader TOGOPERATØR 
pådrar seg som følge av tap av data. 

En Parts ansvar for skader/tap etter dette punktet er begrenset oppad til 25 % av total 
kontraktsverdi.  

Har en Part handlet grovt uaktsomt eller forsettlig blir denne ansvarlig også for indirekte tap, samt 
tap ut over 25% av total kontraktsverdi.  Ved utmålingen av erstatning eller prisavslag for 
TOGOPERATØR skal standardisert prisavslag (jf Bilag 5, kapittel 5) som er gitt TOGOPERATØR for 
de samme feil eller mangler som ligger til grunn for kravet om erstatning eller prisavslag komme 
til fradrag.  

Dersom misligholdet beror på en underleverandør som Parten benytter for helt eller delvis å 
oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen, er Parten bare fri for ansvar dersom også 
underleverandør ville vært fritatt i henhold til dette punktet. 

7.6 Rekonstruksjon av data 

I tilfelle av tap eller ødeleggelse av data skal Entur uten ugrunnet opphold gjenopprette disse og 
om nødvendig rekonstruere data. I den utstrekning tap eller ødeleggelse av data skyldes forhold 
som Entur har ansvaret for, skal gjenoppretting og rekonstruering skje uten ytterligere vederlag. 
Enturs ansvar for kostnader er begrenset til å gjenopprette data fra siste sikkerhetskopi samt 
ansvar for merkostnader som påløper hvis Entur ikke har tatt sikkerhetskopi i henhold til avtalen. 
Kostnader knyttet til rekonstruksjon av data etter siste sikkerhetskopi i henhold til avtalen kan 
for øvrig bare belastes Entur hvis årsaken til at data har gått tapt er at Entur har opptrådt 
uaktsomt. Hvis årsaken til tap av data er slik at TOGOPERATØR skal betale for rekonstruksjonen, 
skal Entur avklare omfanget med TOGOPERATØR før arbeidet påbegynnes. Hvis rekonstruksjon 
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er nødvendig for at TOGOPERATØR løsning skal fungere i ordinær drift, skal arbeidet påbegynnes 
uten ugrunnet opphold, mens avklaring av omfanget pågår.  

Dersom det er umulig for Entur alene å rekonstruere data, skal data i tilfeller som nevnt ovenfor 
rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis TOGOPERATØR 
personale helt eller delvis forestår rekonstruksjonen, skal Entur dekke de direkte lønnskostnader 
og andre direkte kostnader som påløper, samt TOGOPERATØR utlegg og andre direkte kostnader 
dersom tredjepart benyttes til arbeidet, og eventuelle andre direkte kostnader som er forbundet 
med rekonstrueringen i den utstrekning tap eller ødeleggelse av data skyldes forhold Entur har 
ansvaret for. 

I tilfelle av tap eller ødeleggelse av data som skyldes forhold på TOGOPERATØR side, skal 
TOGOPERATØR dekke Enturs dokumenterte merkostnader som slike forhold måtte medføre. 
Dette gjelder likevel ikke dersom rekonstrueringen blir vanskeligere eller mer tidkrevende som 
følge av at Entur ikke har fulgt de rutiner for sikkerhetskopiering som er avtalt. I de tilfeller 
TOGOPERATØR skal dekke Leverandørens merkostnader, skal Entur holde TOGOPERATØR 
løpende orientert om hvilke kostnader som pådras, og TOGOPERATØR skal ha rett til å pålegge 
Entur å stanse arbeidet med rekonstruksjonen. 

7.7 Heving ved mislighold 

Hver av Partene har rett til å heve Avtalen helt eller delvis med umiddelbar effekt dersom den 
andre Part er i vesentlig mislighold av Avtalen og den misligholdende Parten ikke innen rimelig 
tid bringer forholdet i orden.  

Hver av de følgende omstendigheter skal alltid anses som vesentlig mislighold: 

• Dersom den andre Part er funnet skyldig etter en rettskraftig avgjørelse i å ha deltatt i
organisert kriminalitet, korrupsjon, bedrageri, hvitvasking eller en straffbar handling
relatert til Partens profesjonelle virke, eller

• Den annen Parts dokumenterte brudd på Etiske Krav, som ikke rettes innen rimelig tid, jf.
Bilag9 Etiske Krav, og som ikke kan anses som ubetydelige i forhold til Partens virksomhet 
og Avtalen,

En Part har rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den andre Parts virksomhet 
blir gjenstand for gjeldsforhandling, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring, såfremt 
ikke annet følger av ufravikelig lov. 

8 SIKKERHETSSTILLELSE 

Senest ved tidspunktet for inngåelse av denne Avtalen skal TOGOPERATØR for egen regning sørge 
for at det er stilt sikkerhet for oppfyllelse av TOGOPERATØRS forpliktelser etter denne Avtalen 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. 

Sikkerheten skal stilles som en påkravsgaranti («on demand») fra en bank eller et 
forsikringsselskap med kredittrating fastsatt av Moody’s eller S&P på A2/A eller bedre 
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hjemmehørende innenfor EØS-området, eller annen finansinstitusjon godkjent av Entur. Utkast til 
påkravsgaranti skal fremlegges for godkjennelse av Entur før inngåelse. 

Påkravsgarantien skal ved inngåelse av Avtalen være begrenset oppad til 16 ukers 
Formidlingshonorar som ved oppstart tilsvarer NOK [42 435 904] eks. prisjustering. 
Garantibeløpet justeres årlig. 

Påkravsgarantien skal være gyldig fra signering av Avtalen og frem til 180 dager etter utløpet av 
Kontraktsperioden. 

Entur kan, dersom det er saklig grunn til det, kreve at TOGOPERATØR for egen regning skifter 
garantist i løpet av den tiden garantien løper. At garantistens kredittrating faller under 
minstekravet utgjør alltid saklig grunn. Dersom ny garanti, uansett grunn blir stilt i 
Kontraktsperioden til erstatning for den opprinnelige garantien, skal den nye garantien dekke alle 
garantitilfeller, uavhengig av når de oppstod, som ellers ville ha vært dekket av den opprinnelige 
garantien. 

9 FORCE MAJEURE 

Den Part som vil påberope seg Force Majeure skal gi den annen Part varsel om dette uten ugrunnet 
opphold. 

Ingen av Partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Avtalen i den utstrekning han 
kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure. Den rammede 
Parts forpliktelser suspenderes så lenge Force Majeure-situasjonen varer. Den annen Parts 
motytelse suspenderes i samme tidsrom.  

Hver av Partene dekker sine kostnader forbundet med Force Majeure. 

Partene plikter i tilfeller av Force Majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som 
antas å være av betydning for den annen Part. Partene plikter å medvirke til å begrense virkningen 
av Force Majeure. 

10 KONFIDENSIALITET 

Entur og TOGOPERATØR er enige om at innholdet i denne Avtalen er å anse som konfidensiell 
informasjon. Ingen av Partene skal videreformidle slik konfidensiell informasjon uten den andre 
Parts tillatelse.  

All informasjon utvekslet mellom Partene under eller i forbindelse med Avtalen, inkludert 
dokumenter, kommersiell eller teknisk knowhow, kundeinformasjon, bedriftsledelse og 
bedriftsstrategier, skal anses som konfidensiell informasjon. Dette gjelder ikke informasjon som 
Entur må tilgjengeliggjøre for å oppfylle avtalens formål og gjennomføre leveransen, som 
beskrevet i avtalens punkt 2 og 3.  
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Partene plikter å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til 
konfidensiell informasjon, og skal påse at ansatte, herunder ansatte som fratrer sin stilling, er 
underlagt en taushetsplikt tilsvarende den som følger av Avtalen.   

Uavhengig av om informasjonen er konfidensiell, har Partene rett til å gi slik informasjon i den 
utstrekning Parten plikter å fremlegge denne i henhold til lov eller forskrift, herunder lov om rett 
til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) og bindende 
beslutninger fra domstoler eller offentlige myndigheter.  

Informasjon som uavhengig av Partenes mislighold uansett er eller vil bli alminnelig kjent, eller 
som er av en slik art at ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, skal ikke anses 
som konfidensiell informasjon. 

11 INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONOPPLYSNINGER 

11.1 Informasjonssikkerhet 

Entur skal på TOGOPERATØRS forespørsel dokumentere at Entur følger alminnelig anerkjente 
standarder og det til enhver tid gjeldende regelverk innenfor informasjonssikkerhet på de 
områder som er aktuelle etter driftstjenestens art.  

11.2 Personopplysninger 

Håndtering av og ansvar for personopplysninger er regulert i Bilag 6 – Databehandleravtale. 

12 IMMATERIELLE RETTIGHETER 

12.1 Enturs rettigheter til tekniske løsninger mv. 

Alle rettigheter til tekniske løsninger knyttet til Enturs leveranser, herunder Kanaler, Systemer og 
Grensesnitt, tilhører Entur. Avtalen skal ikke medføre overdragelse eller innrømmelse av 
immaterielle rettigheter mellom Partene ut over det som følger av TOGOPERATØRs bruksrett i 
medhold av punkt 11.2. Dette med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom Partene. 

12.2 TOGOPERATØRs bruksrett 

Entur skal overdra en ikke-eksklusiv Lisens til TOGOPERATØR, med de lisensrettigheter som 
fremgår av Bilag 1 og Bilag 3 ("Lisensen"). Lisensen gir rett til bruk av programvare og tekniske 
løsninger med det formål å oppfylle denne Avtalen, tidsavgrenset til TOGOPERATØRS 
Trafikkavtale. 

TOGOPERATØR har ikke anledning til å videreselge sin Lisens. 

12.3 Tredjepartskrav 

Dersom de leverte ytelsene krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører 
andre, er Entur forpliktet til å skaffe den rettigheten som mangler, eller å skaffe TOGOPERATØR 
disposisjonsrett til minst likeverdig ytelse.  
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Hvis tredjepart gjør gjeldende mot TOGOPERATØR at ytelsen medfører rettsmangel, skal 
TOGOPERATØR informere Entur skriftlig snarest mulig.  

Entur skal for egen regning håndtere kravet. TOGOPERATØR skal i rimelig utstrekning bistå Entur 
med dette. 

13 KONTRAKTSPERIODE 

Denne Avtalen løper fra signeringsdato og fram til opphør. Avtalen opphører samtidig med 
Trafikkavtalen – Trafikkpakke 4. Dersom Trafikkavtalens løpetid forkortes eller forlenges, endres 
denne Avtalens løpetid tilsvarende. 

Avtalen kan likevel heves i medhold av pkt. 7.7 uavhengig av Trafikkavtalen. 

14 TILBAKELEVERING 

Mobile salgsterminaler ("Utleieobjektene") må tilbakeleveres i slik tilstand og på slikt 
tilbakeleveringssted som er forutsatt i Bilag 4. TOGOPERATØR og Entur skal følge 
tilbakeleveringsprosedyren for tilbakelevering av hvert Utleieobjekt slik denne fremgår av Bilag 
4 Leiebetingelser ogrutiner ved bruk av mobile terminaler.  

Når tilbakeleveringsprosedyren er utført, skal TOGOPERATØR tilby å levere Utleieobjektene til 
Entur på tilbakeleveringsstedet.  

Entur er forpliktet til å ta imot Utleieobjektene dersom denne er i forventet driftsmessig stand for 
tilbakelevering.  

Entur må fremskaffe bevis for sin mottagelse ved å signere mottagelsesattest og levere denne til 
TOGOPERATØR.  

TOGOPERATØR erkjenner og aksepterer at dersom TOGOPERATØR ikke tilbakeleverer et 
Utleieobjekt før utløp av kontraktsperioden, kan Entur forlange tilbakelevering av Utleieobjektet 
etter Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven) av 1992 § 13-2 annet ledd bokstav b.  

TOGOPERATØR er ikke ansvarlig for ytterligere kostnader enn leie og utbedring av mangler, 
såfremt slike kostnader ikke er forårsaket av grov uaktsomhet eller grov forsømmelse.  

15 PARTENES REPRESENTANTER 

Alle varsler (inkludert alle begjæringer, tillatelser og godkjennelser) under eller i relasjon til 
denne Avtalen må avgis skriftlig ved e-post eller brev mellom Partenes representanter.  

For Entur: Hanne Nettum Breivik 

For TOGOPERATØR: [NAVN] 

Samhandling mellom Partene med kontaktpunkter, mv. er spesifisert i Bilag 7. 
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16 TVISTER OG LOVVALG 

16.1 Lovvalg 

Denne Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Alminnelige kontraktsrettslige 
regler, herunder også misligholdsbeføyelser, er anvendelige om ikke annet følger av Avtalens 
ordlyd.  

16.2 Tvisteløsning 

Enhver tvist skal søkes løst ved forhandlinger, meklinger eller ved en uavhengig tredjepart. 
Dersom dette ikke fører frem kan hver av Partene kreve at tvisten løses med endelig virkning for 
norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.  

Partene kan alternativt bli enige om at tvisten skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift i 
Norge i henhold til Lov om voldgift (voldgiftsloven) av 2004. 

En Part kan ikke avbryte eller utsette utførelse av sine forpliktelser etter denne Avtalen på 
grunnlag av at tvisteløsning eller rettergang er eller skal igangsettes. 
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17 BILAG OG RANGFØLGE 

Avtalen har følgende Bilag: 

• Bilag 1 Enturs leveranser og forpliktelser
• Bilag 2 TOGOPERATØRs forpliktelser
• Bilag 3 Anvendelse av grensesnitt
• Bilag 4 Leiebetingelser og rutiner ved bruk av mobile terminaler
• Bilag 5 Tjenestenivå og prisavslag
• Bilag 6 Databehandleravtale
• Bilag 7 Samhandling og endringer
• Bilag 8 Pris og prisbestemmelser for trafikkpakke 4
• Bilag 9 Etiske Krav
• Bilag 10 Etablering til trafikkstart og større leveranser til TOGOPERATØR etter

trafikkstart

Ved motstrid mellom Avtalens dokumenter, skal den innbyrdes rangering være som følger: 

1. Avtalens bestemmelser (dette dokument)
2. Bilag
3. Vedlegg

Bestemmelser om avvikende avtalevilkår knyttet til operatørspesifikke ytelser som fremgår av 
Bilag 10 punkt 7 skal ved motstrid gå foran Avtalens øvrige dokumenter med hensyn til regulering 
av de aktuelle operatørspesifikke ytelsene.  

18 UNDERSKRIFT OG DATERING 

Oslo [DATO] 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

TOGOPERATØR   Entur AS 

**** 



Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og 
billetteringsløsninger 

BILAG 1 

Enturs leveranser og forpliktelser 
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Entur kan ikke holdes ansvarlig for at informasjon videreformidlet fra TOGOPERATØR, Jernbanedirektoratet 
eller Bane NOR er feilaktig eller mangelfull. 

2 Kanaler 
Kanaler 

• gjør det mulig for TOGOPERATØR, agenter og ansatte å gjennomføre oppslag og transaksjoner.
• gjør det mulig for den reisende selv å planlegge og kjøpe reiser, få nødvendig oversikt over eventuelle

endringer (endret avgangstid, forsinkelser samt hel- og delinnstillinger) i den kjøpte reisen, samt gjøre
ønskede endringer.

Entur stiller et utvalg salgskanaler tilgjengelig for TOGOPERATØR. Hvilke kanaler som tilbys kan endres av 
Entur i tråd med Hovedavtalens punkt 6. Kanaler som er inkludert i tjenestene ved kontraktsinngåelse er 
beskrevet i de følgende avsnitt. 

2.1 Selvbetjent stasjonssalg 
Automater er utplassert på stasjoner og plattformer for billettsalg, validering og uthente av billetter. Hvilke 
stasjoner som er utstyrt med automater er skissert i vedlegg C. Entur kan endre plassering og antall basert på 
bruksmønster og kundebehov, i dialog med TOGOPERATØR. Entur kan løpende avvikle (alternativt 
omplassere) billettautomater med lav omsetning i henhold til følgende retningslinje: For stasjoner med mer enn 
én billettautomat skal gjennomsnittlig omsetning siste 4 måneder være over 60 000 NOK. For stasjoner med én 
billettautomat skal omsetningen være minimum 30 000 NOK i gjennomsnitt siste 4 måneder.  Ved eventuelle 
besparelser som følge av dette tilfaller 50 % av disse Entur, og resterende 50 % fordeles mellom togoperatørene 
etter trafikkpakkenes størrelser.  

Automatene skal sikre rimelig grad av tilgjengelighet for de kundegrupper som ikke vil/kan benytte seg av egne 
enheter som eksempelvis mobil til å kjøpe billett. Jernbanedirektoratet skal konsulteres dersom “den siste” 
automaten vurderes fjernet fra en stasjon. 
Utstyret vil ha konkurransenøytral profil og selge tilgjengelig togtilbud. I enkelte områder vil de også selge 
produkter for andre modaler og samarbeidsprodukter.  

Automatene vil ha varierende betalingsformer (kort, kontant (seddel/mynt). Hvilke automater som har hvilket 
tilbud og hvor automatene er utplassert avgjøres av Entur.  

Entur er ansvarlig for at automatene har veksel og billettpapir. 
Entur er ansvarlig for å utbedre hærverk og skader, samt er ansvarlig for eventuelle økonomiske tap ved 
innbrudd.  

2.2 Nettbutikk 
Entur tilbyr en konkurransenøytral nettbutikk. Nettbutikken kan være i form av nettside brukt i nettleser (tilpasset 
ulike brukerflater) og/eller som en mobil applikasjon (eller andre plattformer og løsninger). Løsningen vil selge 
togoperatørenes produkter til den pris som eier av produktet har definert.  

Nettbutikken vil som minimum inneha følgende funksjonalitet: 
• reiseplanlegging med sanntidsinformasjon (for tog)
• effektiv kjøpsdialog med billettering
• varslingstjenester
• generell selvbetjening av egen profil (varslinger, endre reiser, historikk, etc)
• informasjon om transportvilkår, tilbud på stasjoner og om bord

Enturs nettbutikk kan også være tilgjengelig for TOGOPERATØR i form av en widget som kan tilpasses 
operatørs grafiske profil og et software development kit (SDK) for enkelte funksjoner til hjelp i 
TOGOPERATØRs app-utvikling.  Disse vil ha samme funksjonelle omfang og bruksopplevelse som den 
konkurransenøytrale, og kan ikke videreutvikles spesifikt av eller for hver enkelt TOGOPERATØR.  



Alle nye funksjoner som realiseres i den konkurransenøytrale kanalen blir tilgjengeliggjort for TOGOPERATØR 
via API samtidig.  

Prinsipper for utvikling av Enturs nettbutikk: 

• tilbyr salg av alle plass og billettprodukter for grupper opp til 9 personer, reiseprodukter og
tilleggsprodukter som er nødvendig for å gjennomføre reisen (barnevogn, sovekupe mm.) men ikke
ekstraprodukter (mat, underholdningskonsepter mm).

• selger alle prisnivåer som tilbys av en operatør.

• Gjennomgående billett tilbys der det er definert “salgspakker”, ellers selges billettene som to billetter
(pris + pris).

• skal ivareta krav til sikker billettering. Dette gjør at vi i prinsippet kan selge og billettere alle slags
billetter i app og noen på web; fortrinnsvis togbilletter med uthente på PDF, toget, automat eller i app.

• selger kun sonebilletter og periodebilletter i app. Salg på nett med billettering til reisekort er ikke støttet.

• skal ivareta sømløshet på tvers av transportaktører. Derfor må tilleggsvalg som de reisende kan ta med
(eks. sykkel, barnevogn, hund mm.) kunne besvares for alle transportaktører for å kunne «garantere»
kunden å reise på tvers av aktører. Det gis derfor ikke mulighet for kjøp av disse i app/multimodal
reiseplanlegging, men kun i webløsningen som selger togbilletter.

• skal gi en god brukeropplevelse gjennom hele kundereisen. Det gjøres derfor vurderinger av om
produktene skal tilbys selvbetjent, og enkelte produkter vil av denne grunnen anbefales å kjøpes betjent
(rullestol og sykkel for eks.)

2.3 Maskinelt grensesnitt (API) 
Entur tilbyr APIer som gir TOGOPERATØR og tredjeparter mulighet til å etablere egne salgs- og 
informasjonskanaler.  

Alle APIer bygges på en standardisert måte og gjøres tilgjengelig for TOGOPERATØR og tredjeparter. Bruk av 
Grensesnitt reguleres i Bilag 3. 

2.4 Betjent salg 
Entur tilbyr et brukergrensesnitt for betjent salg av togbilletter, takstsamarbeidsbilletter og 
togrelaterte tilleggsprodukter til reisende på stasjoner og Kundesenter.  
Løsningen vil kunne håndtere et bredere funksjonelt område enn de selvbetjente kanalene (for eksempel 
internasjonalt salg).  





2.5.7 Pårørendetelefonen for reisende - Pårørendetelefon skal fungere som kontaktpunkt for pårørende i forbindelse med en ekstraordinær uønsket hendelse,
og opprettes dersom det er ulykke med personskade

- Enturs pårørendetelefon skal ha opptil 8 dedikerte plasser (totalt for alle togoperatører).
- Pårørendetelefon har dedikert telefonnummer som publiseres i relevante kanaler.
- Media henvises til TOGOPERATØRENs pressevakt.
- Vaktleder for TOGOPERATØRS driftsoperative senter samt operativ kriseledelse har fullmakt til å aktivere og

koordinere bruk av Pårørendetelefon i en beredskapssituasjon.
- Pårørendetelefon skal være operativ innen én time etter varsling fra TOGOPERATØR på hverdager innenfor normal

arbeidstid. På hverdager utenom normal arbeidstid samt i helger og høytider skal Pårørendetelefon være operativ med
begrenset bemanning innen to timer og med full bemanning innen fire timer.

2.5.8 Internasjonalt salg - Informasjon om togtilbudet i Europa.
- Salg av togbilletter fra A til B (reisebillett og plassreservasjon) til ordinær pris for voksen, barn, ungdom og senior for

reise i de fleste land i Vest-Europa, og for reise med togselskaper som tillater og tilrettelegger så salg via Petra/Entur
Sørvis er mulig.

- Salg av ordinære billetter og lavprisbilletter for voksen, barn, ungdom og senior i Sverige.
- Salg av Interrail Globalpass og One Country Pass.
- Salg av plassreservasjoner til tog i Europa.
- Salg av plassreservasjon til tog i Norge for reisende med internasjonale togbilletter.

Dersom internasjonale regler om salg av togbilletter endres, vil det kunne bli endringer i informasjon og salg av billetter 
uten at Entur kan holdes ansvarlig for eventuelle uheldige konsekvenser for togoperatør 

Grensesnittet mellom Kundesenter og TOGOPERATØRS servicesenter/reklamasjonssenter er beskrevet i Vedlegg D. 

2.6 Betjent salg og kundeservice på stasjon 

Entur leverer betjent salg og kundeservice på et utvalg stasjoner i Norge. Ved avtaleinngåelse er følgende stasjoner betjent: 
• Oslo S
• Oslo Lufthavn
• Bergen
• Trondheim
• Stavanger





2.7 Agenter 

Entur skal ha APIer som gjør det mulig for operatør å distribuere sine billettprodukter ved hjelp av agenter. TOGOPERATØR initierer bruk av egne agenter og inngår 
kommersiell avtale med disse. TOGOPERATØR har ansvar for fastsettelse av billettprodukter, priser og eventuell provisjon for sine agenter. Agenter vil kun kunne selge 
billettprodukter som er omhandlet i avtale med den enkelte TOGOPERATØR, og vil ikke kunne selge øvrig jernbanetilbud. 
Betalingsmåte for agenter er Agentfaktura. Eventuelt økonomisk mislighold fra en TOGOPERATØRs agent må dekkes av TOGOPERATØR. 
Ansvaret for produktopplæring av agenter i TOGOPERATØRS billettprodukter ligger hos TOGOPERATØR.  

Det inngås en teknisk avtale mellom agent og Entur som regulerer bruken av APIene. 

Agenter i Norge 
Agenter i Norge som ønsker å selge togbilletter i Norge må inngå avtale om dette med hver enkelt TOGOPERATØR. Det er togoperatørs ansvar å informere Entur om 
inngåtte avtaler slik at Entur og agent kan bli enig om fremdrift mot sertifisering av agenten for salg av togoperatørens definerte billettprodukter via Enturs API’er. 
Jernbanedirektoratet har anledning til å inngå agentavtaler med provisjon for det det norske jernbanetilbudet. Eventuelle endrede distribusjonskostnader som følger av 
provisjoner fremforhandlet av Jernbanedirektoratet er et forhold mellom TOGOPERATØR og Jernbanedirektoratet. 
Entur kan inngå agentavtaler uten provisjon med aktører i Norge som gir tilgang til salg av togbilletter i Norge 

Det er etablert agentavtale med provisjon for hele det norske jernbanetilbudet med følgende aktører: Narvesen 

Agenter utenfor Norge 
Agenter i utlandet som ønsker å selge togbilletter i Norge må inngå avtale om dette med hver enkelt TOGOPERATØR. Det er TOGOPERATØRS ansvar å informere Entur 
om inngåtte avtaler slik at Entur og agent kan bli enig om fremdrift mot sertifisering av agenten for salg av togoperatørens definerte billettprodukter via Enturs API’er. 
Jernbanedirektoratet har anledning til å inngå agentavtaler med provisjon for det det norske jernbanetilbudet. Eventuelle endrede distribusjonskostnader som følger av 
provisjoner fremforhandlet av Jernbanedirektoratet er et forhold mellom TOGOPERATØR og Jernbanedirektoratet. 
Entur kan inngå agentavtaler uten provisjon med aktører utenfor Norge som gir tilgang til salg av togbilletter i Norge. 

Det er ikke etablert agentavtaler med provisjon for hele det norske jernbanetilbudet. 



3 Tekniske tjenester 
De tekniske tjeneste inkluderer systemer som 

• samler og gir kanalene informasjon om reisemuligheter, billettkategorier, priser, tilleggstjenester,
setekart osv.

• håndterer betaling (kontant, bank, faktura, reisekort og utsteder gyldig billett/reisebevis (papir, reisekort,
mobil).

• lagrer informasjon om hva som er kjøpt, av hvem, og reserverer plass for plassregulerte tog/vogner
• håndterer avregning, oppgjør og bokføring, samt synkronisering av saldo på reisepenger

De tekniske tjenestene gjør det mulig å forvalte nødvendige informasjonselementer. 
• Systemene og salgskanalene er avhengige av data som enten produseres i systemet (f. eks pris og

kapasitet) eller hentes fra andre kilder (f. eks sann tid og ruteplan).
• Data kan enten mottas fra andre kilder gjennom produksjon i systemet via grafiske brukergrensesnitt

som TOGOPERATØR, agenter og ansatte kan benytte for å manuelt legge inn ny eller oppdatere
eksisterende informasjon,

• eller via automatiske eller manuelle integrasjoner (API) mellom kildesystemer hos TOGOPERATØR og
systemer hos Entur.

Figuren nedenfor beskriver overordnet oversikt over de funksjonsområder (evner) Entur leverer systemstøtte for. 







3.3 Betaling 
Entur skal stille til rådighet et sett betalingsformer for egne og TOGOPERATØRs kanaler. Betalingsformer 
støttet av Entur kan endres over tid. Ved avtaleinngåelse tilbys følgende betalingsformer: 

- Kontant
- Paypal
- Mobil betaling som Vipps
- Kredittkort som Mastercard og Visa
- Norske bankkort (Bank Axept)
- Reisepenger på reisekort (i henhold til HB V821)
- TOGOPERATØRs gavekort
- Faktura
- Agentfaktura (for agentsalg)
- Rekvisisjon

Entur avgjør hvilke sikkerhetsmekanismer som skal være gjeldende for betalingsformer som de administrerer. 
Dersom TOGOPERATØR ønsker lavere sikkerhetsnivå må eventuelle kostnader og tap som følge av dette 
dekkes av TOGOPERATØR. 

TOGOPERATØR velger selv hvilke betalingsmidler som skal tilbys i TOGOPERATØRs kanaler. 
TOGOPERATØR kan ha egne avtaler på betalingstjenester, men må i samarbeid med Entur utvikle nødvendige 
integrasjoner som sikrer ende til ende-kontroll og oversikt over transaksjonene i Enturs systemer. 
TOGOPERATØR er da selv ansvarlig for sikkerhet, samsvar med regelverk og eventuell svindel knyttet til 
transaksjoner som går gjennom disse betalingsløsningene.  

Kommersielle tredjeparter (agenter) som knyttes opp til plattformen ved hjelp av API har ikke anledning til å 
benytte Enturs betalingstjenester. Agentfaktura benyttes som betalingsmåte for agenter/tredjeparter. 





4.1.9 Betalingsløsninger Følge opp fordring med avstemming og avviksoppfølging. 
4.1.10 Billettsamarbeidsavtaler og 

salgsagenter 
Oppfølging av fordring og gjeld med avstemming og avviksoppfølging. 

4.1.11 Kontrollgebyr Entur følger opp fordringen på vegne av TOGOPERATØR.  
Entur står fritt til å benytte underleverandør på innkreving og inkasso. 

Avsluttede saker blir belastet/tilgodesett TOGOPERATØR. 





















6 Annet 
I de følgende avsnittene beskrives andre viktige aspekter knyttet til leveransen. 

6.1 Betjeningskonsept (support) 
Figuren nedenfor beskriver overordnet betjeningskonseptet for salgs- og billettsystemene. 

Betjeningskonseptet viser saksflyten herunder hvordan sluttbrukere og TOGOPERATØR skal henvende seg til 
Entur. Det er tre nivåer for håndtering av henvendelser: 

- 1. linje håndterer henvendelser fra sluttbrukere.
- 2. linje håndterer henvendelser fra TOGOPERATØR samt tredjeparter.  I tillegg håndteres

saker som ikke løses i 1 linje.
- 3. linje håndterer saker som ikke løses av 2. linje.

Når det meldes inn en sak på e-post vil innsender motta en automatisk generert tilbakemelding på e-posten som 
bekrefter mottak av saken, samt saksnummer som skal anvendes for videre oppfølging. Løsningstiden på saker 
avhenger av kritikalitet på saken. 





7 Vedlegg A – Rapporter og maler 

7.1 Innhold i leveranserapport fra Entur 
Leveranserapporten leveres på månedlig basis fra Entur på e-post til TOGOPERATØR. Annen overlevering eller 
tilgjengeliggjøring kan avtales mellom partene. 

Rapporten inneholder: 
- Tjenestenivå og resultatoppnåelse
- Målområde 4.1 tilgjengelighet til kanaler, systemer og grensesnitt
- Målområde 4.2 tilgjengelighet til test og utviklingsmiljø
- Målområde 4.3 hendelseshåndtering og brukerstøtte
- Målområde 4.4 Kundesenter
- Målområde 4.5 betjent stasjonssalg
- Målområde 4.6 kvalitetssikring av data
- Målområde 4.7 salgsoppgjør og inntektsoppgjør
- Hendelser hos kunde med betydning for Enturs måloppnåelse
- Total prikkbelastning
- Annen relevant rapportering
- Hendelser/utviklingstiltak fremover av betydning for TOGOPERATØR





Sentrale begreper i produktmodellen 

Konsept Beskrivelse 
Sales Package Styring av kanal, billettmedier og pakketering. 
Fare Product Det produktet kunden forholder seg til. 

Fare Calculation 
Parameters 

Mulige parametre for å avlede priser fra en basispris. 
Mekanismer er rabatt i prosent, rabatt som fast beløp, minstepris og makspris som 
multipler eller prosenter av basispris samt avrunding. Videre kan man styre om 
rabattene kan kumuleres. 

Fare Price / Fare Table 

Temporal Validity 
Parameter 

Angir gyldighet for perioder og tidspunkt. 

Scoping Validity 
Parameter 

Angir gyldighet i forhold til nettverk, produkt, organisasjon, reiserute og lignende. 
Kan også brukes til å tilordne definisjoner til enkeltruter eller spesifikke avganger. 

Booking Usage 
Parameter 

Parametre for kjøpsperiode, om produktet kan endres, refunderes og lignende. 

Eligibility Usage 
Parameter 

Parametre for hvem som kan bruke produktet; passasjerkategorier, krav til 
minsteantall i grupper og lignende. 

Entitlement Usage 
Parameter 

Parametre for at produktet bygger på andre produkter, f.eks ved skjøting av 
billetter. Kan også angi om andre produkter kan bygge på dette produktet. 

(Travel Usage 
Parameter) 

Parametre for hva slags type reise som produktet gjelder for, e.g tur-retur. Ikke en 
del av jernbanen i dag. 

Fare Structure 
Element 

Konsept for å gjenbruke sett av produktparametre og egenskaper. 

Geographical 
Structure Factor / 
Distance Matrix 

Angivelse av avstander, intervaller, soneavstander og lignende. Disse kan det 
knyttes priser mot. 

Time and Quality 
Elements 

Muligheter til å endre pris basert på kjøpstidspunkt, reisetidspunkt, ukedag og 
lignende. 

Identifikatorer for stasjoner og nettverk 
Entur forholder seg til identifikatorene som er tildelt i Nasjonalt Holdeplassregister for stasjonsdata, ref. Statens 
Vegvesen håndbok N801, Kap 4. Tilsvarende foreligger det et felles sett av identifikatorer for nettverk i 
jernbanesektoren.  

Reiseprodukter må referere til disse identifikatorene for stasjoner og nettverk. 



8.2 Produktplanlegging 
Dette kapittelet angir hva operatøren kan benytte produktmodellen til, og hvilke mekanismer og parametere som 
er tilgjengelig. 

Nettverk og geografi (takststruktur) 
1. Definisjon av linjer, banestrekninger, soner og transportmidler som er aktuelle for prismodellen
2. Delstrekninger som er aktuelle å prise separat
3. Alternative reiseveier og overganger
4. Grunndata for kart-visning av soner, linjer og andre takstelementer
5. Prisgivende faktorer for ulike deler av takststrukturen (sone-basert, punkt-til-punkt, tidsfaktorer eller

kvalitative faktorer)

Grunnleggende pris- og produktelementer 
1. Prisingsenhet og beløp for prisingen (i Norge: kroner og øre)
2. Prisberegningsfaktorer, avrunding og moms
3. Kategorier og krav til brukerprofil basert på markedssegmentering og gjeldende føringer
4. Fastpris for fastprisprodukter
5. Basispris for produkter med graderte priser
6. Basispris eller relasjonspriser for produkter med avstandsbasert / punkt-til-punkt pris
7. Priser for passasjerkategorier relatert til produktene

Produkter 
1. Definisjon av rettighet kunden får til nettverket ved kjøp av produktet
2. Definisjon av interoperabilitet med andre operatører og transportmidler
3. Kommersielle betingelser for forhåndskjøp, endringer og refusjon
4. Definisjon av distribusjon av produktet i salgskanaler
5. Mva og eventuelle gebyrer
6. Produkt-pris

Publikums- og salgsinformasjon 
1. Definisjon av salgskanaler og billettmedier for produktene
2. Publikumsinformasjon for produktene
3. Definisjon av forholdet til prisoptimalisering ved online prisoppslag i salgsystemer
4. Publikumsinformasjon om fordelsprogrammer
5. Kartinformasjon om soner og linjer i bruk i produktmodellen
6. Publikumsinformasjon om priser
7. Publikumsinformasjon om billettmedier og betalingsmåter
8. Dynamisk prising av produkter

Kontroll og validering av billett 
1. Data for automatisk validering av billetter
2. Data for kontroll av billett
3. Definisjon av datastrømmer for å identifisere bruk og misbruk
4. Avklaring av bruk av svartelisting og u-svartelisting av billetter

Produktdata for interoperabilitet (operasjonelle formål) 
1. Informasjonsflyt for takstdata til agenter, leverandører og samarbeidspartnere
2. Definisjon av utveksling av takstdata med internasjonale aktører og
3. Definisjon av utveksling av interoperable produkter med andre operatører
4. Definisjon av utveksling av takstdata til nasjonale og internasjonale datahubber med prisinformasjon



8.3 Produktplanlegging i Jernbanesektoren 
Entur skal gjøre det mulig for operatører å selge sine transportprodukter og tjenester, og oppfylle de krav til 
salgs-, billetterings – og informasjonssystemer som følger av den til enhver tid gjeldende Avtale om 
persontransport med tog utført som offentlig tjeneste (Trafikkavtalen) mellom operatør og offentlig 
kjøpsmyndighet.  

Felles produktelementer for jernbanesektoren 
Produktelementer tilrettelegges av Entur med tanke på enkelhet for de reisende og benyttes av operatørene i sine 
produktdefinisjoner. Dette gjelder transportvilkår, mulige refusjonsbetingelser, angrefrist, kategorier, 
fellesprodukter for samtrafikk og takstsamarbeid, samt sosiale rabatter for definerte passasjerkategorier. Sosiale 
rabatter for disse passasjerkategoriene samordnes for gjennomgående billettering. Produkt- eller andre elementer 
som er viktige for funksjonalitet på tvers av operatører defineres av Jernbanedirektoratet gjennom Trafikkavtalen 
eller Endringsordrer til denne. 

Takstsamarbeidsavtaler er avtaler der jernbaneoperatørene aksepterer billettprodukter til en lokal takstmyndighet 
for bruk på sine tog. Innenfor området som styres av denne takstmyndigheten selges dermed lokale produkter. 
Avtalene styrer også distribusjon for kanaler og operatører. Entur tilrettelegger for at det er takstmyndighetens 
egne produktdefinisjoner som legges til grunn for salg. Tilrettelegging av forretningsregler, produkter, 
billettdistribusjonsmekanismer, og avregning ved takstsamarbeidsavtaler skjer etter avtale mellom 
Jernbanedirektoratet og Entur. 

Avregning av produkter 
Entur behandler økonomiske transaksjoner og avregning. 
Transaksjoner inntektsføres basert på produktinformasjon og avtaleforhold. Dette inkluderer fordeling av 
inntekter ved takstsamarbeid og for gjennomgående reiser i henhold til gjeldende takstsamarbeidsavtaler og 
Trafikkavtalen. I tillegg gjøres det en refordeling av inntekt basert på utført transportarbeid i områder med flere 
operatører. 

Det blir produsert grunnlag for utbetaling og fakturering mot operatører og agenter, med tilhørende rapporter. 
Regnskapsperiode håndteres slik at tidligere rapporter og resultater kan reproduseres. For sent ankomne data 
rapporteres på etterfølgende perioder. 

8.4 Produkter i tilbud, salg og service 
Produktmodellen har en representasjon av alle elementer som kan selges av selskapene, men det finnes 
produktvarianter som må ses i sammenheng med informasjon fra kundebasen og tilgjengelige plasser om bord i 
tog.  

Nedenfor følger eksempler på utvalgte former for produkt, og koblingen mellom disse og andre deler av 
løsningen. 

Ombordprodukter og plasser 
Prisene for ombordprodukter og plasser ligger i produktmodellen, mens det reelle antallet som er ledig ligger i 
Entur sine systemer.  

Ombordprodukter og plasser kan prises på linje med andre produkter, det vil si med egen prismatrise, fastpris 
eller faktorer koblet til reiseproduktet. 

Det er mulig å definere krav til hvilke andre produkter kunden må besitte for å kjøpe en pakke med et 
tilleggsprodukt.  



Tilgjengelighet, dynamiske priser og inntektsoptimalisering 
Togoperatør kan angi produkter med begrenset antall.  Antallsbegrensninger angis som kvoter på produkter. 
Informasjon om kvoter for produktene legges inn i Enturs systemer.  

Det er mulig å definere faktorer for prising relatert til kvote eller fyllingsgrad på kjøretøy. Det betyr at det er 
mulig å variere minstepris, rabattprosent og fasttillegg avhengig av fyllingsgrad på kjøretøy eller antall som er 
solgt av angitt reiserettighet. 

Videre finnes det mulighet for å styre hvilke sett produkter som er tilgjengelig for gitte kombinasjoner av 
stasjoner/holdeplasser. Modellen har også muligheter for oppsplitting av prisingen i delstrekninger. 
Disse mekanismene gjøres tilgjengelig for oppsett på enkeltavgang. 

Kunde, produkt og lojalitetsprogrammer 
I tilbuds- og salgsfunksjonene brukes kundedata til personalisering av produkter og tjenester. 
Personlige produkter som kun kan benyttes av en person knyttes til et registrert kundenummer, og kan dermed gi 
bedre kundeservice, rett til rekonstruksjon og lignende.  

Kundedata kan også berikes med en kommersiell profil. Denne profilen kan holde på informasjon som gir 
mening i forhold til operatørenes segmentering av markedet, herunder deltagelse i lojalitetsprogram. Operatør 
kan velge å maskinelt oppdatere kundens valør i lojalitetsprogrammet basert på egne analyser og vurderinger.  
Det er også mulig å organisere lojalitetsprogrammer som egne fordelsprodukter eller rabattbevis. 

Kampanjer og salgspakker 
Produktmodellen kan brukes til å lage salgspakker med overstyring av pris, med distribusjonsregler basert på 
gjenbruk av etablerte definisjoner i takststrukturen.  

Det blir dermed mulig å etablere enkle kampanjer og lokale rabatter med liten risiko. Gjenbruk av takstelementer 
medfører at billettering og offline utstyr ikke skal oppdateres med nytt kodeverk. Dette åpner for å gjøre 
oppsettet av disse selvbetjent og uten behov for menneskelig kvalitetssikring. 

Dersom kampanjene forutsetter nye eller endrede takstelementer blir det både behov for vanlige rutiner for 
kvalitetssikring, samt eventuell ledetid for å oppdatere offline utstyr og samarbeidspartnere med nye takster. 
Kampanjer som krever endring i brukergrensesnitt behandles som systemendringer regulert i bilag 7. 

8.5 Videreutvikling produktmodell 
Produktmodellen uttrykker hva TOGOPERATØR kan selge gjennom Enturs systemer, og kan derfor potensielt 
påvirkes av forretningsutvikling og produktutvikling. Slik utvikling kan resultere i endringsønsker i forhold til 
produktmodellen, jamfør bilag 7 Endringshåndtering. 

Koblingen mellom produktmodellen og eksterne standarder og spesifikasjoner skal ivaretas i utforming av 
endringsønsker og i utformingen av løsningsforslag.  

Endringsønsker løses fortrinnsvis ved at produktmodellen anvendes med ny konfigurasjon, men kan medføre 
endring av underliggende modell. Endringer som introduserer elementer og konsepter som ikke er dekket av 
etablerte nasjonale og europeiske standarder vil kreve særskilt håndtering.  



8.6 Billettdistribusjon 
Billettering av produkter kan gjøres til de forskjellige mediene som til enhver tid er tilgjengelig, eller definert 
som tilgjengelig av operatør for vedkommende produkt, og papirbaserte eller elektroniske.  

Dagens mekanismer 
Elektroniske billetter 
Elektroniske billetter støtter billettering til mobil, PDF, Ultralight og reisekort (DESFire-kort for kollektivreiser). 
For billetteringen er det nødvendig å tildele en tariffkode som kan gjenkjennes av andre aktører. Krav til 
elektronisk billettering er regulert i Håndbok V821. 

Billettering til reisekort 
Enturs kanaler og ombordutstyr håndterer billetter på reisekort. I tillegg tilbyr Entur API-tjenester som forenkler 
håndtering av reisekort for andres utstyr.  

Knytning mellom reisekort og produkt angis i form av at produktet har definert gyldige billettmedier. Siden 
kortene er interoperable kreves kun at reisekort er definert som gyldig medium.  

Billetter til reisekort har også mulighet til å bli hentet på validatorer ved hjelp av aksjonsliste. Aksjonslisten 
distribuerer billetter til validatorer, billettautomater og salgsluker med kortlesere for reisekort, hvor produktet kan 
hentes.  

Billettering til mobil 
Billetter i Enturs billett-databaser er mulig å utstede til apper installert på kundens mobile enhet. Entur har en 
app, og andre parter kan ha sine egne apper. QR-koder og billett-tekster for mobil billettering kan hentes via 
Entur sitt API. 

Distribusjon av tariffkoder 
Tariffkoden må distribueres til de parter som validerer billetter. Alternativet er å benytte online tjenester fra Entur 
for håndtering av elektroniske billetter. Tariffkoder tildeles av registrar i henhold til Håndbok V821. 

Papirbilletter 
Papirbilletter skrives normalt ut på stasjon betjent eller på automat (TVM) eller betjent om bord i toget (MT). 
Billettpapir kan være verdipapir som er underlagt blankettkontroll. 

Sentrale og nasjonale løsninger 
Entur vil være pådriver for nasjonale løsninger som gjør det enklere å velge kollektivt, og er ansvarlig for å 
integrere nye sentrale nasjonale løsninger i billetteringssystemet for norsk jernbane. Entur sørger for at Enturs 
kanaler er oppdatert i forhold til utviklingen i billettdistribusjon, for de kanalene det er aktuelt og teknisk mulig. 

Nye ikke-interoperable løsninger for billettdistribusjon 
Den muligheten hver togoperatør har til å bygge nye ikke-interoperable løsninger for billettdistribusjon er 
avhengig av takstmyndigheten i området togoperatør trafikkerer. 



8.7 Kundedata 
Entur er ansvarlig for et felles register over grunndata om kunder som kjøper eller bruker reiseprodukter. 
Grunndata er navn, telefonnummer, e-postadresse, bostedsadresse og innloggingsinformasjon. Entur står for 
innsamling, sammenstilling, lagring, vasking og utlevering av disse informasjonselementene.  

Entur lagrer kundedata (grunndata og transaksjonsdata) for å kunne gi gode salgs- og servicefunksjoner i de ulike 
kanalene. Ved salg blir grunndataene koblet med transaksjoner. Henvendelser til Enturs kundesenter registreres 
på kundens profil.  

Registeret benyttes for all innlogging i Enturs og TOGOPERATØRS selvbetjente salgskanaler. 

Operatører med egne kanaler skal oppdatere Enturs sentrale register med endringer og nye innslag for de kunder 
som velger å registrere seg, eller vedlikeholde sin brukerprofil i disse kanalene. 
Operatører gis tilgang til grunndata for de kunder som har samtykket til utlevering, i henhold til tabellen på neste 
side. En kunde kan videre kreve å være registrert hos en operatør og anonym hos en annen. Registrerte kunder 
kan trekke tilbake sitt samtykke på ethvert tidspunkt.  

Relevante grunndata og tilhørende transaksjonsdata blir tilgjengeliggjort fortløpende. Operatør må selv forestå 
mottak og import av data til eget CRM- miljø og gjennomføring av eventuell databerikelse og analyse.  



Tabellen under beskriver hvilke informasjonselementer aktørene får tilgang til i ulike situasjoner, og hvordan de kan anvendes. TOGOPERATØR kan inneha flere roller 
samtidig, da operatør er også å anse som agent for salg gjennomført i egne kanaler. Behandling av personopplysninger skal av alle aktører være i henhold til Bransjenormen1. 

Tjenesteyter (Operatør) Produktforhandler (Agent) Entur 
Reise med kun en 
operatør 

Får informasjon nok til å kunne kontakte og håndtere kunden ved 
operative avvik. Anonyme kjøp og reiser skal være mulig.  

Tilgjengeliggjorte kundedata kan ikke benyttes til etablering eller 
knyttes til en kommersiell profil i Tjenesteyters CRM-system.  

Tjenesteyter har ikke anledning til å anvende tilgjengeliggjorte 
kundedata for å gjøre salgsfremstøt mot kunde.  

Får og har all informasjon knyttet til 
kunden. Anonyme kjøp og reiser skal 
være mulig. 

Tilgjengeliggjorte kundedata kan 
berikes med en kommersiell profil i 
agents CRM-system. Denne profilen 
kan holde på informasjon som gir 
mening i forhold til 
Produktforhandlerens segmentering av 
markedet, herunder deltagelse i 
eventuelt lojalitetsprogram.  

Produktforhandler kan gjøre 
salgsfremstøt mot kunde. 

Produktforhandler er ansvarlig for 
formidling av eventuell relevant 
avviksinformasjon til sine kunder. 

Entur søker å sikre samtykke mot 
kunde slik at operatør kan anses som 
Produktforhandler for salg utført i 
Enturs kanaler. 

Har all info, men bruker den kun etter avtale 
med Tjenesteyter/produktforhandler. 
Anonyme kjøp og reiser skal være mulig.  

Entur informerer kunde om avvik basert på 
informasjon fra Bane NOR, via 
Produktforhandlers kanaler og Enturs 
kundesenter. Bane NOR er ansvarlig for 
innhenting av informasjon fra 
Tjenesteyterne. 

Entur har ikke anledning til å bruke 
kundedata til egne kommersielle formål, 
herunder heller ikke mulighet til å be 
kunder om dette. Med kommersielle formål 
menes her aktiviteter som skal gi 
økonomisk gevinst for Entur alene.  

Reise med flere 
operatører 

Alle involverte operatører får nok informasjon til å kunne kontakte og 
håndtere kunden ved operative avvik relatert til sin respektive del av 
reisen, samt det som er nødvendig for å sørge for at kunde når 
destinasjon. Anonyme kjøp og reiser skal være mulig. 

Tilgjengeliggjorte kundedata kan ikke benyttes til etablering eller 
knyttes til en kommersiell profil i Tjenesteyter CRM-system.  

Tjenesteyter har ikke anledning til å anvende tilgjengeliggjorte 
kundedata for å gjøre salgsfremstøt mot kunde. 

Reise med flere 
alternative operatører 

Alle involverte Tjenesteyter får nok informasjon til å kunne kontakte 
kunden ved operative avvik for reiser/på strekning hvor operatør er 
valgt. Anonyme kjøp og reiser skal være mulig. 

Tilgjengeliggjorte kundedata kan ikke benyttes til etablering eller 
knyttes til en kommersiell profil i operatørs CRM-system.  

Tjenesteyter har ikke anledning til å anvende tilgjengeliggjorte 
kundedata for å gjøre salgsfremstøt mot kunde. 

Henvendelser til Enturs 
kundesenter 

Informasjon om henvendelser knyttet til Tjenesteyters oppgaver og 
ansvar samt klager og avklaringer knyttet til operatørens produkter, 
priser, regler og transportvilkår gjøres tilgjengelig for operatør. 

Informasjon om henvendelser knyttet 
til Produktforhandlerens oppgaver og 
ansvar (f.eks support i 
Produktforhandlers salgskanal) gjøres 
tilgjengelig for agent.  

1 Bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet ved elektronisk billettering 



8.8 Transaksjonsdata 
Alle ordrer innebærer transaksjoner med informasjonselementer som er av interesse for TOGOPERATØR. Tilgjengelig ordreinformasjon er; fra og til stasjon eller 
soneinformasjon, betalingsmåte, salgstidspunkt, reisetidspunkt, ordrenummer, ordremerknad, salgssted, produkt, pris, tilleggsprodukter som sete samt den billettinformasjon 
som er nødvendig for kontroll.  

Tabellen under beskriver hvilke informasjonselementer aktørene får tilgang til i ulike situasjoner, og hvordan de kan anvendes. TOGOPERATØR kan inneha flere roller 
samtidig, da operatør er også å anse som agent for salg gjennomført i egne kanaler.  

Tjenesteyter (Operatør) Produktforhandler (Agent) Entur 
Reise med kun en 
operatør 

Tjenesteyter får tilgang til all ordreinformasjon. Får all ordreinformasjon knyttet til 
ordren. 

Har all informasjon, og benytter det for å 
sikre korrekt oppgjør og avregning. 

Reise med flere 
operatører 

Tjenesteyter får tilgang til ordreinformasjon relatert sin del av reisen 
samt reisens startpunkt og endelig destinasjon.  

Reise med flere 
alternative operatører 
(billetter som ikke er 
knyttet til avgang) 

Tjenesteyter får tilgang til nødvendig ordreinformasjon for å kunne 
utføre billettkontroll.  

Tjenesteyter får tilgang til all ordreinformasjon for sine validerte 
billetter.  

Potensielle aktører innsyn i alle valideringer (egne og andres) og 
tilhørende transaksjonsdata.  



8.9 Dataeierskap 
Entur håndterer og forvalter informasjon for TOGOPERATØR.  Eierskap til ulike informasjonselementer er definert i tabellen under. Data som ikke er beskrevet spesifikt i 
oversikten, og hvor dataeierskap ikke fremgår av lov, forskrift, andre reguleringer eller vedlegg til Bilag 6, eies av Entur, mens Tjenesteyter som er opphav til data eier bruk av 
data knyttet til egen virksomhet. Eierskap til nye datatyper som tas inn i Enturs systemer diskuteres og reguleres i avtale i forkant av implementering. Behandling av 
personopplysninger er regulert i Bilag 6 – Databehandleravtale.  

Eierskap innebærer tilgang og råderett over data. Det kan imidlertid være tilfeller (datatyper) der eier har begrenset råderett på grunn av i) at data er delt mellom flere parter, ii) 
lover, regler og forskrifter eller iii) at de er nødvendige for Enturs leveranse. Entur vil kun utlevere data til den som er oppført som eier (og de eier ønsker å utlevere data til). 
Hvor flere parter hevder å eie data vil Entur utlevere data til den part som er oppført som eier. Ved avtalens opphør skal TOGOPERATØR selv ta kopi av de data 
TOGOPERATØR ønsker å beholde. 

Definisjonene gjelder kun norsk jernbane, og er ikke nødvendigvis direkte overførbart til annen kollektivtrafikk. 
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C=Create 
R=Read 
U=Update 
D=Delete 
O=Ownership 

Kundeprofildata (brukernavn og passord for pålogging) CRUDO CU 
Kundeprofildata (kundenummer) CRUDO R 
Kundeprofildata (navn, fødselsdato, telefonnummer, adresse, preferanser, samtykker) R RU CRUDO 
Betalingsavtaler CRUDO 
Påloggingshistorikk (produktforhandlers kanaler) RD CRO 
Rutedata R CRUD CRUD R 
Sanntidsinformasjon (unntatt GPS-posisjon) R R R 
Sanntidsinformasjon (GPS- posisjon) CRUO R R 
Avviksinformasjon (inkludert tiltak) - planlagt og oppstått CRUDO R R 
Vognbeskrivelser (inkludert setekart og materielldisponering) CRUDO R R 
Miljø- og utslippsdata (for reiseplanlegging) CRUDO R R 
Prisinformasjon (inkludert takstdata, rabattstrukturer, kvoter etc) CRUDO R R R 
Produktinformasjon (inkludert rabattstrukturer, kvoter, salgspakker etc) CRUDO R R R 
Salgsbestemmelser CRUDO R R R 
Transportvilkår R CRUDO R R 



Salgsteder og salgsstedsinformasjon - administrativ CRUDO 
Salgsteder og salgsstedsinformasjon - fysisk R R RU R 
Varelagerinformasjon transportkapasitet o.l. (inkludert beholdning og reservasjoner) R CRUDO R RU 
Varelagerinformasjon billettemner o.l. (inkludert beholdning og reservasjoner) R CRUDO 
Ordreinformasjon (inkludert betalingsform) R R RU CRUDO 
Sperrelister (svindelhåndtering) 2 CRUDO R 
Oppgjørs og avregningsdata (sammenstillinger og rapporter, ikke inngående rådata) R CRUO 
Oppgjørsdata (inngående rådata) RU CO 
Avregningsdata (inngående rådata, ikke oppgjørsdata) CO RU 
Fakturainformasjon (utgående faktura til reisende) R CRUDO 
Kvitteringsoppsett R CRUDO 

Personalbilletthjemler R R CRUDO* R 
*På vegne av
Jernbanedirektoratet’

Brukerdata (for MT, IVA og salgsklient) R CRUDO R 
Påloggingshistorikk (MT, IVA og salgsklient) R CRUDO R 
Transaksjonsdata - deponering og veksling RU CRUDO 

Transaksjonsdata - validering/kontroll av billetter R CO R R 
Deles ihht Bilag 1, Vedlegg B 
punkt 8.7 

Passasjertelledata (inkludert telleplaner) 
R CO R 

 Deles mellom parter som er 
omfattet av inntektsfordeling 
basert på passasjertelledata. 

Sentral beholdningsinformasjon (billettemner, veksel etc) CRUDO 
Systemlogger CRUDO 
Kundedialog, betjent og automatisert (inkludert telefon, epost og chat) CRUDO 
Abonnement (varslingstjenester) CRUDO CRUDO 
Hittegodsoppføringer C CRUDO 
Reisekortinformasjon for jernbanen (inkludert reisekortnr.) R CR CRO CR 
Billettanimasjoner R CRUO R 
Billetteringsnøkler R CRUO R 

2 Entur eier sperrelister i Enturs systemer, mens ansvar og myndighet til å oppdatere sperrelisten tilligger den som har myndighet til å legge kort og produkter på sperrelisten 



9 Vedlegg C – Plassering av automater 

Dette vedlegg inneholder oversikt over stasjoner med billettautomater ved avtaleinngåelse. 



10 Vedlegg D – Grensesnitt kundehåndtering 

Dette vedlegg beskriver grensesnittet i oppgaver og ansvar mellom Enturs kundesenter/stasjoner og 
TOGOPERATØRs reklamasjonshåndtering.  

Entur håndterer følgende: 
• Saker som faller naturlig inn under Enturs eierskap.

Dette inkluderer det meste av salg og billettrelaterte saker, inkludert refusjoner og endringer før
avreisetidspunkt.  Herunder refusjon og delrefusjon av billetter som er betalt på automat, Kundesenter
og betjent stasjon. Refusjon og delrefusjon av produkter som er betalt på web og app og samtidig knyttet
opp mot Enturs systemer (herunder betaling med kort, mobilbetaling, paypal og faktura).

• All klagebehandling av Utlandsreiser solgt av Entur som ikke er på TOGOPERATØRs tog.
• Klagebehandling av saker som dreier seg om Enturs salgskanaler.
• Refusjon av ikke refunderbare billetter grunnet. sykdom/flytting e.l.
• Skriftlige supporthenvendelser på TOGOPERATØRs kanaler per definisjoner i siste avsnitt i 2.5.1.

Der kunder kun vil gi en tilbakemelding på noe som er TOGOPERATØRs domene og ikke ha en dialog, sender 
Entur disse videre til TOGOPERATØR uten å sende kunden videre.  

TOGOPERATØR må håndtere følgende: 
• Tilbakemeldinger på reiseopplevelsen inkl. ris/ros til personalet.
• Reklamasjoner med tilbakemeldinger på forsinkelse, prisøkning, avvikshåndtering, ruteplaner,

innstillinger og prisavslag ved forsinkelse. Ved reklamasjon på TOGOPERATØRs leveranse og
prisavslag knyttet til dette, utfører TOGOPERATØR selv refusjonen.

• Skader på reisende eller bagasje.
• Tilbakemeldinger på TOGOPERATØRs kanaler og løsninger.
• Tilbakemeldinger på salgsbestemmelser.
• Klager på kontrollgebyr og inngående post.

Der kunder kun vil gi en tilbakemelding på noe som er Enturs domene og ikke ha en dialog, sender 
TOGOPERATØR disse videre til Entur uten å sende kunden videre.  

Saker sendt til Entur som skal håndteres av TOGOPERATØR, videresendes til TOGOPERATØR, og kunden 
informeres om at svar vil komme fra TOGOPERATØR (og omvendt).  
Dette gjelder også for klager på andre aktører på jernbanen. Partene videresender f.eks. tilbakemeldinger til Bane 
Nor.  

Dersom det er tvil om enkeltsaker avtaler leder kundebehandling hos TOGOPERATØR og leder ved Enturs 
kundesenter seg imellom hvordan disse håndteres og opprettholder en liste med eksempler begge parter kan 
referere til.  

Spesielle saker/unntak 

• Større feil forårsaket av TOGOPERATØR avtales fra gang til gang.
• Assistanse i forbindelse med streik eller andre tilfeller av stor pågang avtales fra gang til gang.



Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og 
billetteringsløsninger 
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1 Generelt 
Dette vedlegget regulerer TOGOPERATØRs plikter og leveranser til Entur, angitt som målbare krav. TOGOPERATØR kan ikke holdes ansvarlig for at informasjon 
videreformidlet fra Jernbanedirektoratet eller Bane NOR er feilaktig eller mangelfull.  

TOGOPERATØR skal ikke bruke Kanaler, Systemer eller Grensesnitt på en måte som forårsaker skade eller forstyrrelser for Entur eller tredjeparter. 

TOGOPERATØR plikter å legge til rette for at Entur kan drive effektiv og integrert kundebehandling for sektoren. Dette innebærer at TOGOPERATØR må besørge 
nødvendige integrasjoner mellom TOGOPERATØRS egne løsninger og Enturs plattform og løsninger for kundebehandling. 

Entur har rett til midlertidig eller permanent blokkere eller begrense TOGOPERATØRs tilgang til Systemer og Grensesnitt dersom TOGOPERATØR bruker disse på en 
måte som skader, forårsaker risiko for skade eller ulempe for Entur eller andre, eller at TOGOPERATØR bruker dette på en annen måte eller til andre formål enn det som 
ble gitt i henhold til avtalen.  

TOGOPERATØR plikter å påse at uvedkommende ikke får tilgang til Systemer eller Grensesnitt. 

TOGOPERATØR skal gi Jernbanedirektoratet tilgangsrett til billettstatistikk og annen trafikkinformasjon som Entur besitter i forbindelse med Leveransen. Denne 
tilgangsretten skal omfatte alt datagrunnlag som er nødvendig for å beregne trafikk på relasjoner mellom stasjoner betjent av TOGOPERATØR selv, samt 
TOGOPERATØRENs reiser til og fra stasjoner betjent av andre togoperatører som har avtale med Jernbanedirektoratet. Tilgangsretten kan ikke deles med andre uten 
TOGOPERATØRs samtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 





hjelp av Operatørportalen. 
2.10 Materielloversikt Oversikt over togmateriellet som operatør har avtale om å bruke (Snitt av kupe som viser innredning med plasser, 

sovekupeer, detaljinformasjon som viser antallet, og fasiliteter om bord ) I tillegg til grafisk oversikt er det behov for 
detaljert informasjon om det fysiske materiellet som antall sitteplasser, UU oversikt som viser muligheter for passasjerer 
med for eksempel rullestol som for eksempel innstegshøyder, heis eller påstigningsramper etc.  

2.11 Oppsett av plassreservasjon / 
antallsbegrensning, samt 
stengning / åpning av 
plassreservasjon 

Velge hvilke tog som skal ha plassreservasjon og/eller antallsbegrensning, og markere vogner slik at de stemmer med 
det som angis på den fysiske vognen / plass. Velge grad av overbooking som ønskes tillatt. Kan variere avhengig av tid 
frem til avgang. 
Definere regler som for eksempel hvor stor del av tog kan reserveres, kan reserveres av ulike grupper av salgssteder osv. 

2.12 Endring av togsammensetting 
og gjenreservering 

TOGOPERATØR må informere om endringer i materiell på ruter som allerede har vært salgbare da det i en del tilfeller 
vil være behov for å «flytte» kundene fra den opprinnelige plassen til en plass i det nye materiellet som settes opp.  

2.13 Produkt TOGOPERATØR skal spesifisere produkter og regler knyttet til alle sine produkter iht. bilag 1, pkt 8. Vedlegg B og 
bilag 10 vedlegg A. Det utarbeides et produktark for hvert produkt som beskriver produktegenskapene  Produkter eller 
tjenester knyttet til planlagt togfremføring (Eks: en konkret togavgang, en konkret plass, en strekning) 
Produkter eller tjenester knyttet til steder (eksempel på steder: stoppesteder, omkringliggende fasiliteter) 
Selvstendige produkter eller tjenester (eksempel: nytt reisekort) 
Tilleggsprodukter (eksempel: forhåndsolgt mat). 
Dette gjelder også for eventuelle takstsamarbeidsprodukter i TOGOPERATØRS virkeområde.  

2.14 Billettyper TOGOPERATØR skal spesifisere billettprodukter/billettyper og regler knyttet til alle disse iht. bilag 1, pkt 8. Vedlegg B 
og bilag 10 vedlegg A. 

Parametere som kan velges: 
- Billett for en konkret avgang tidsfestet, ikke tidsfestet
- Billett for et område eller strekning tidsfestet, ikke tidsfestet
- Billett med varighet i tid, eks. en time, en dag, en uke, en mnd. osv. fra det tidspunkt som velges på forhånd

eller fra aktiveringstidspunkt.

Dette gjelder også for eventuelle takstsamarbeidsprodukter i TOGOPERATØRS virkeområde. 
2.15 Billettmedier Hvilke billettmedier ønskes tilbudt i forskjellige kanaler, for de forskjellige produkter, for de forskjellige billettyper osv. 
2.16 Takstregler TOGOPERATØR skal spesifisere takstregler knyttet til alle sine billettprodukter ih.t bilag 1, pkt 8,Vedlegg B og bilag 

10 vedlegg A. 
Takst-/ prisberegningsregler (TEN hvor en selv velger oppløsning på TEN mellom hver stasjon, soner hvor en selv 
velger hvor mange og hvilke stopp som er knyttet til den enkelte sone) 
Dette gjelder også for eventuelle takstsamarbeidsprodukter i TOGOPERATØRS virkeområde. 

2.17 Takst TOGOPERATØR skal spesifisere billettprodukter/billettyper og takster knyttet til disse iht. bilag 1, pkt 8,Vedlegg B og 
bilag 10 vedlegg A. 

- Priser (pris pr TEN, mellom ulike soner eller pr. stk)
- Sosiale rabatter (eks. Honnør=-50%, Barn=-50%, Student=-25/40%,…)



- Regler knyttet til sosiale rabatter
- Andre rabatter (Pakkerabatt: tog + aktivitet)

Dette gjelder også for eventuelle takstsamarbeidsprodukter i TOGOPERATØRS virkeområde. 
2.18 Grunnlagsdata for oppgjør og 

avregning 
Innleggelse og oppdatering av nødvendige grunnlagsdata for korrekt oppgjør og avregning av kjøpte produkter, utstedte 
billetter og betalinger.  
Eksempel på grunnlagsdata er kontooppsett for produkter, betalingsmedier og andre elementer som fordeling ønskes 
styrt av.  

2.19 Transportvilkår Avbestillingsregler, refusjonsregler, garantier og ansvar etc. 
Dette gjelder også for eventuelle takstsamarbeidsprodukter i TOGOPERATØRS virkeområde. 

TOGOPERATØR må informere Entur om eventuelle begrensninger i reisehjemmelers gyldighet også for billetter solgt 
gjennom TOGOPERATØRS salgskanaler.  

2.20 Forretningsregler/ 
Salgsbestemmelser 

Regler og bestemmelser rundt rabatter, passasjerkategorier, billettyper, billetter for internasjonalt salg, og 
ombordprodukter mm som ikke dekkes i pkt 2.1 – 2.19, og som er nødvendige for A-Å håndtering av kunder i Enturs 
kanaler. 

Dette gjelder også for eventuelle takstsamarbeidsprodukter i TOGOPERATØRS virkeområde. 
2.21 Kundedata Kundeprofildata 

Endringer og nye oppføringer må overleveres fortløpende. 
2.22 Inntektsgivende alternativt 

transport 
Komplett og korrekt bilde av alle former for alternativ transport som skal utløse inntekt. Grunnlag for inntektsfordeling. 

2.23 Fyllingsgrad Faktisk og estimert fyllingsgrad pr vogn, der data eksisterer. 
  2.24 Hjemmelshavere for 

personalbillett 
TOGOPERATØR må oversende informasjon om ansatte og pensjonister (og deres familiemedlemmer) som skal gis 
rettigheter for personalbillett, inkludert endringer i arbeidsforhold, inntekt for ektefelle/samboer, barn og barns alder 
mv., alt som er relevant for personalbillettrettigheten iht. Jernbanedirektoratets retningslinjer for 
personalbillettordningen.  

  2.25 Agenter Togoperatør må gi nødvendig informasjon til Entur om agenter som skal selge deres billetter via Enturs API’er, hvilke 
produkter den enkelte agent gis salgsrett til, og for hvilken tidsperiode salgsretten gjelder. Slik informasjon må gis før 
integrasjonsarbeidet mellom agent og Entur kan starte.  

Ansvaret for produktopplæring av agenter i TOGOPERATØRS billettprodukter ligger hos TOGOPERATØR. 

  2.26 Internasjonalt salg via Hermes Togoperatør må informere Entur innen 15.september hvert år om de ombord/tilleggsprodukter - og priser for disse, som 
skal gjelde for påfølgende år. 
Entur skal også gjøre det mulig for togoperatør å selge et utvalg av sine transportprodukter på det internasjonale 
(europeiske) markedet. For salg via det internasjonale salgsgrensesnittet Hermes vil dette si NRT-billetter (ordinære 
fullpris), samt tilleggsproduktene. 



  2.27 Opplæring TOGOPERATØR er ansvarlig for å besørge nødvendig opplæring av Enturs personale med tilhørende dokumentasjon. 
Kostnader til opplæring for brukerstøtte og support Enturs personale skal utøve på vegne av TOGOPERATØR, dekkes 
av TOGOPERATØR. Typisk er kostnader til eksterne kurs, kursholdere, pålagte sertifiseringer, vikarbruk ved uttak av 
personale for å gjennomføre kurs og opplæring, ekstrakostnader knyttet til opplæring utover avtalt omfang i 
onboardingsfasen mv. 

TOGOPERATØR kan hvis nødvendig sende inn overnevnte informasjonselementer i iterasjoner der første oversendelse er et foreløpig datasett, som så oppdateres etter hvert som mer 
nøyaktige data foreligger. 

Detaljerte krav til innholdsleveransen for enkelte krav er beskrevet i Vedlegg A. 















oppsatt rutetid. Sendes det taxi/ny buss til disse kundene eller må de vente på neste avgang? 
- Informasjon til betjent service når kundeinformasjon er publisert i TOGOPERATØRs kanaler.
- Hvem håndterer hittegods fra bussene, TOGOPERATØR eller busselskapet?
- Veiledere ved planlagte avvik (antall og plassering)
- Tiltak for rullestolbrukere/andre mobilitetsproblemer og barnevogn
- Kart/kjøretur og oversikt på innstilt strekning på stasjonen

4.9 Meldinger til/fra togene 
I enkelte rutiner bør kundebehandler i betjent service ha mulighet til å kontakte ombordansvarlig på TOGOPERATØRs tog. Kundebehandlere trenger derfor en måte å kontakte 
ombordpersonalet på. Både meldinger og telefon (mer sjeldent).  Det er hensiktsmessig at kontakten loggføres. Dette er en tjeneste TOGOPERATØR er ansvarlig for.  

4. 10 Kommunikasjon, service og kanalstrategi
Det må foreligge en omforent kommunikasjon, service og kanalstrategi for hvordan betjent service skal håndtere kundehenvendelser for TOGOPERATØR som fokuserer på 
hvordan kundene møtes i flatene betjent av Entur.  Denne strategien utarbeides i fellesskap og Entur initierer arbeidet med denne.  



Vedlegg A – Innholdsleveranser 
Dette vedlegg definerer og detaljerer informasjonen som TOGOPERATØR skal levere til Entur enhet med 
hensyn til rutedata, togsammensetting og avviksinformasjon. Entur formidler dataene videre i salgskanalene. 

Tjeneste Tjenestebeskrivelse Tjenestenivå 
Korrekte og 
oppdaterte rutedata 
for tog for årlig plan 
inkludert ferie og 
helligdager 1) 

TOGOPERATØR har ansvar for at det til enhver tid er 
korrekte rutedata minimum 104 dager frem i tid. Unntak: 
eksakte rutedata foreligger ikke i perioden september-oktober 
på grunn av ruteendring. 

Kontroll av import-
/endrings-logg 
innen klokken 10 
hver dag 

Korrekt 
togsammensetting for 
årlig plan inkludert 
ferie og helligdager 

TOGOPERATØR har ansvar for at det til enhver tid er 
korrekt togsammensetting i materiellstyringssystemet. 

Senest 104 dager 
før avgang  

Korrekte og 
oppdaterte rutedata 
for innstilte tog ved 
avvik (planlagt 
erstatningstransport). 
1)

TOGOPERATØR har ansvar for at tog som innstilles i sin 
helhet uten alternativ transport skal være representert slik 
TOGOPERATØR ønsker, det vil si enten ikke representert 
eller vist som innstilt.  

Senest 92 dager før 
avgang 

Avviksinformasjon 
tilgjengelig for 
salgskanalene ved 
planlagte avvik og 
«alternativ reise» 1) 

TOGOPERATØR har ansvar for å markere tog som forventes 
å bli berørt av planlagte sporbrudd og gi avviksinformasjon. 

Senest 92 dager før 
avgang. Unntak: 
innen 15. november 
før ruteendring 

TOGOPERATØR har ansvar for å markere hel- og 
delinnstilte tog slik at salgskanalene kan informere om 
avviket. 

Senest 92 dager før 
avgang 

TOGOPERATØR har ansvar for å legge ut informasjon om 
«alternativ reise» i de tilfeller hvor vi henviser til annen 
rutegående transport.  

Senest 44 dager før 
avgang 

Korrekte og 
oppdaterte rutedata 
for «buss for tog» 
ved planlagte avvik 

For de strekninger/togprodukter det er besluttet at eksakt 
avgangstid og oppmøtested ved «buss for tog» og busspendel 
skal vises ved rutesøk, har TOGOPERATØR ansvar for at 
disse er korrekt representert. 

Senest 44 dager før 
avgang 

Korrekte og 
oppdaterte data over 
uplanlagt 
erstatningstransport 2) 

Når det settes opp alternativ transport for tog ved uplanlagt 
avvik, skal Togoperatør melde dette maskinelt. 

Fortløpende 

Oppdatert 
holdeplassinfo 

TOGOPERATØR har ansvar for «buss for tog»-stopp er 
korrekt representert i henhold til rutedata.  

Senest 92 dager før 
avgang 

Inntektsgivende 
alternativ transport 
(uplanlagt 
erstatningstransport)2) 

TOGOPERATØR er ansvarlig for å informere Entur om 
faktisk gjennomført transportarbeid med alternativ transport. 

Fortløpende 

1) Krav til plandata
Data skal leveres på NeTEx format ihht Håndbok N801. Togoperatøren skal opprette en unik, persistent
identifikator for hvert driftsdøgn avgangen er planlagt (Dated Service Journey). Disse, og tilknyttede,
identifikatorer skal ved ny eksport av data være de samme som tidligere innsendt for objekter som ikke har blitt
endret. Ved replanlegging av avganger eller avvik skal det opprettes nye, men det skal refereres tilbake til
opprinnelig avgang som erstattes, der dette lar seg gjøre. Identifikatorene vil knytte salgsdata, sanntidsdata og
materielldata sammen. Teknisk betyr dette at det skal være persistente identifikatorer i plandataene for alle
dataobjekter som brukes til dette formålet. For øvrig gjelder de til enhver tid beskrevne krav til dataleveranse,
innhold mv. som beskrevet i Jernbanedirektoratets håndbøker og standardenes tilhørende norske/nordiske
profiler.



 

 

2) Krav til data ved uplanlagt avvik 
Togoperatøren skal ved uplanlagt avvik og oppsett av bekreftet erstatningstransport i form av f.eks. buss/taxi for 
tog, sende SIRI-ET-melding(er) i henhold til Norsk SIRI-profil. Meldingen(e) skal representere replacement 
journey(s), med referanse tilbake til opprinnelig(e) avgang(er) som erstattes. Dette gjelder også i tilfeller hvor en 
enkelt avgang erstattes av flere ulike erstatningstransporter, for eksempel med ulike kjøretraseer, for å sikre at 
maskinell formidling av erstatningstransport er ivaretatt. 

Ved manglende informasjon om erstatningstransport for en gitt togavgang vil inntektsfordelingen gjøre om 
direktefordelt inntekt for innstilt strekning til ufordelt inntekt. 
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2.1 Utvikling og endring 
TOGOPERATØR kan som følge av denne avtale, og i samsvar med Enturs dokumentasjon og spesifikasjon av 
grensesnittene, utvikle Klienter. For interoperable løsninger gjelder Håndbok V821/N802.  

Utviklingen av Klienter skal gjøres på en måte som ivaretar stabilitet, krav og behov fra Entur, men som 
samtidig gir TOGOPERATØR kort tid til marked og rom for innovasjon. Smidige utviklingsløp og samhandling 
skal etterstrebes og kan erstatte hele eller deler av prosessene for sertifisering der det er hensiktsmessig.  

TOGOPERATØRs autoriserte bestiller, eller dens bemyndigede representant, skal lage en skriftlig forespørsel til 
Entur  (som beskrevet i bilag 7, punkt 2.3) dersom TOGOPERATØR ønsker å utvikle en ny klient eller gjøre 
vesentlige endringer i en eksisterende klient som påvirker grensesnitt eller systemer (i forhold til 
transaksjonsvolum el.l.).  Løpende utvikling er normalt sett ikke ansett som en vesentlig endring. En funksjonell 
og teknisk spesifikasjon av den foreslåtte nye eller modifiserte klient må som utgangspunkt vedlegges 
anmodningen, slik at Entur kan vurdere den potensielle effekten i forhold til kompatibilitet, pålitelighet og 
generell ytelse i bruk av grensesnittet og Systemer. Gjennomføring av ”proof of consept” kan gjøres mot test- 
eller utviklingsmiljø dersom det anses som hensiktsmessig. 

Entur vil vurdere forespørselen sammen med oversendt informasjon om Klienten og ta stilling til om skissert 
bruk av tjenesten kan godtas. En slik vurdering skal gjøres uten vesentlig opphold, og en midlertidig godkjenning 
skal foreligge innen 14 dager. I de tilfeller hvor Entur har bistått med løsningsforslag eller som en del av 
TOGOPERATØRs utviklingsteam, skal en midlertidig godkjenning på anbefalt løsning leveres som en del av 
Enturs anbefaling. 

TOGOPERATØR og Entur skal ha løpende dialog om fremdrift og status knyttet til utvikling av Klienten, slik at 
Partene kan planlegge for sertifisering i forkant av produksjonssetting. Samhandlingen skal foregå mest mulig 
smidig og sikre god fremdrift. 

Når Klienten er ferdig utviklet skal forespørsel om sertifisering sendes til Entur. Endringer som påvirker 
grensesnittet eller Systemene skal godkjennes av Entur før TOGOPERATØR setter dem i produksjon. 
Godkjenning skal gis dersom endringen ikke fører til negative konsekvenser teknisk eller funksjonelt for 
grensesnittet eller Systemene.  Normal/moderat vekst i belastning, tiltak som følger markeds- eller 
teknologitrender og tiltak som flytter belastning som en følge av kanalvridning anses normalt ikke som en 
negativ konsekvens, men kan skape behov for tilpasninger hos Entur. 

Rettighetene til TOGOPERATØR spesifikasjon eies av TOGOPERATØR. Entur har anledning til å bruke 
TOGOPERATØR spesifikasjon til å analysere konsekvensene av endringene. TOGOPERATØR spesifikasjon 
kan ikke deles med 3.part uten samtykke. 

2.2 Informasjonssikkerhet 
TOGOPERATØR (og agenter) som benytter Enturs APIer skal dokumentere at de følger alminnelig anerkjente 
standarder for informasjonssikkerhet på de områder som er aktuelle etter tjenestens art. 



2.3 Sertifisering 
Sertifiseringen har til hensikt å kvalitetssikre Klientens bruk av grensesnitt og Systemer, samt dokumentere at 
Klienten samsvarer med krav knyttet til kompatibilitet, pålitelighet og generell ytelse. Sertifiseringen skal i minst 
mulig grad påvirke innovasjonstakt og tid til marked. 

Klienten utviklet av TOGOPERATØR eller agenter må sertifiseres i henhold til gjeldende sertifiseringsprosess. 
For løsninger som er regulert av Håndbok N801 og V821/N802 utstedes godkjenning av Jernbanedirektoratet, 
basert på innstilling fra Entur. 

Klienten må være utviklet i tråd med spesifikasjonen som er oversendt til Entur. TOGOPERATØR får adgang til 
å bruke Klienten med Grensesnittene i produksjon etter sertifisering er gjennomført og godkjent.  
Denne sertifiseringen gjøres kun ved etablering av nye klienter (tjenester) eller når det gjøres endringer som i 
vesentlig grad påvirker volum eller bruk av grensesnittet.  

Det kan initieres resertifisering dersom ytelsestrender tilsier at klientens belastning er vesentlig endret. 

Sertifiseringsprosessen er beskrevet i Vedlegg A. 

2.4 Ny versjoner og oppdateringer av grensesnittet 
Entur skal varsle TOGOPERATØR om større oppdateringer og nye versjoner av grensesnittet 3 måneder før 
endringen trer i kraft. Nye funksjoner i Systemene blir kun gjort tilgjengelig i siste versjon av grensesnittet.  

Entur skal søke å sørge for at nye versjoner av Tjensten er bakoverkompatible (med forbehold knyttet til 
sikkerhet, samsvar med regelverk og eksterne aktører).  Ved ikke-bakoverkompatible endringer i eksisterende 
Tjenester vil Entur parallelt drifte og vedlikeholde, men ikke videreutvikle, forrige versjon i 12 måneder. 

Entur er forpliktet å informere TOGOPERATØR om når generell oppdatering eller ny versjon må implementeres 
i Klienten for å sikre videre tilgang til Systemene.  

Entur skal tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon av tjenesten, samt beskrivelse av prosesser og praksis mv 
knyttet til utvikling og forvaltning av disse. Dette gjøres på Enturs utviklerportal.  

Vederlag for tilgang og bruk av grensesnitt inkluderer rett til oppdateringer og nye versjoner. TOGOPERATØR 
må selv bekoste tilpasninger i Klienten. I forbindelse med nye versjoner av Grensesnitt kan Entur kreve 
resertifisering av Klienter som benytter denne. En slik resertifisering som initieres på bakgrunn av Enturs 
oppgraderinger skal foregå uten å påvirke normal driftsleveranse, og kostnadene skal dekkes av Entur med 
mindre noe annet avtales.  

2.5 Nettverkstilkoblinger og kommunikasjon 
TOGOPERATØR er ansvarlig for, og bekoster, nødvendig nettverkstilkoblinger mellom TOGOPERATØRs 
nettverk og grensesnittets tilgangspunkt.  

TOGOPERATØR er ansvarlig for alle kostnader knyttet til kommunikasjon mellom Klient og grensesnitt. 

2.6 Tjenestenivå og brukerstøtte 
Entur forplikter seg til å gi tilgang til grensesnittene i samsvar med Bilag 5. 

Det anses at Klienten har feil eller mangler dersom den avviker fra løsningen som er sertifisert. 
TOGOPERATØR skal fjerne slike avvik så raskt som mulig dersom avviket påvirker Systemene negativt. 
Manglende håndtering av avvik kan føre til utestengelse eller begrensninger i tilgangen til Grensesnittet.  



Teknisk brukerstøtte på Grensesnitt ytes som beskrevet i Bilag 5. 

2.7 Avvikling 
TOGOPERATØR skal varsle Entur dersom det planlegges avvikling av en Klient. Når Grensesnittet ikke lenger 
anvendes skal TOGOPERATØR umiddelbart slette alle tilgangskoder og lignende. TOGOPERATØR skal på 
forespørsel returnere eller destruere kopier av spesifikasjoner, dokumenter, kildekode og lignende knyttet til 
Grensesnittet.  





 

 

 
  
 
Oppfølging og resertifisering  
1) Entur vil gjennomføre oppfølging av alle Klienter jevnlig. Oppfølging innebærer at eksisterende 

sertifiseringer diskuteres. Dersom det er nødvendig blir resertifisering bestilt. Dersom resertifisering 
fører til at sertifiseringen ikke kan opprettholdes, skal eskalering gjøres som beskrevet i Bilag 7.  

2) Resertifisering må gjøres ved større endringer i hvordan Klienten bruker og kontakter Grensesnittet, for 
å sikre at Grensesnittet anvendes som avtalt. 

3) I forbindelse med nye versjoner av Grensesnittet, kan Entur iverksette resertifisering av Klienter som 
anvender Grensesnittet.  
 

Dokumentasjon 
Entur er ansvarlig for å levere følgende dokumentasjon til TOGOPERATØR:  

• Beskrivelse av Grensesnitt, teknisk og funksjonelt 
• Instruksjon for sertifisering 
• Sertifiseringsdokumenter 
• Referater knyttet til sertifiseringsprosess 
• Release Notes med informasjon om forventede endringer 
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1 Generelt 
Dette bilaget beskriver krav og prosedyre knyttet til utleie og tilbakelevering av Mobile Terminaler med tilbehør. 
De Mobile Terminalene med tilbehør (MT) er Entur sin eiendom gjennom hele leieperioden. Ansvar og risiko for 
utstyret er TOGOPERATØRs frem til utstyret er returnert iht. avtale. Utstyr som leveres tilbake skal være 
komplett og i god stand. Dersom Entur ikke kan godta tilbakelevering på grunn av enhetens tilstand eller at 
TOGOPERATØR unnlater å levere enheten, regnes TOGOPERATØR som erstatningspliktig.  

MT utgjør følgende: 
- Mobil salgsterminal med nødvendig programvare, tilpasset bæreutstyr, ladekabel, lader, ett batteri

(stort), minnekort og samkort
- Betalingsterminal med nødvendig programvare, tilpasset bæreutstyr, ladekabel. PIN-shield og ett batteri

All rekvisita utover denne leveranse må kjøpes av TOGOPERATØR. 

2 Leiebetingelser 
2.1 Leietid 
Leietid beregnes i utgangspunkt for hver påbegynt måned. Leietiden beregnes fra den tid henting er avtalt eller 
sendes fra Entur. Leietiden løper til og med den måned utstyret er returnert og kvittert hos Entur.  

2.2 Utlevering og tilbakelevering 
Utstyret skal hentes hos Entur til avtalt tid, med mindre det er avtalt at det skal hentes på et annet sted. Utstyret 
skal returneres ved levering hos Entur i Oslo på forsvarlig måte innen avtalt tid med mindre det er avtalt at det 
skal leveres på et annet sted. Utsending av utstyr kan avtales, og transportkostnader bekostes av 
TOGOPERATØR. 

2.3 Fremleie/videre utlån 
Utstyret kan ikke fremleies eller lånes ut til andre uten samtykke fra Entur. TOGOPERATØR kan ikke foreta 
noen andre rettslige disposisjoner (pantsettelse, overdragelse mv). ‘ 

2.4 Bruk av utstyret 
TOGOPERATØR er ansvarlig for operativ bruk, og plikter å bruke og oppbevare utstyret på varsom måte. 
Utstyret skal kun brukes til slikt bruk utstyret er ment for, og under slike forhold som det er beregnet for. Det er 
TOGOPERATØRs ansvar å påse at utstyr brukes av kyndig personell som har nødvendig opplæring og 
kompetanse slik at skade på person og-/eller ting unngås. TOGOPERATØR plikter å tilse at utstyret beskyttes 
mot uvedkommende. TOGOPERATØR kan ikke foreta fysiske endringer eller modifikasjoner av utstyret. 
Utstyret kan ikke brukes utenfor Norge og Sverige, med mindre annet er avtalt.  

Eventuell reparasjon og/eller feil meldes Entur AS som beskrevet i bilag 5 punkt 4.3.1. Dersom utstyret må 
sendes til reparasjon hos Enturs underleverandør skal følgende årsaker avdekkes og registreres i definert 
lagersystem; 

- Garanti
- Feil forårsaket av bruker
- Kjente svakheter ved anskaffelse
- Normal slitasje
- Mistet/tapt



 

2.5 Ansvar for mangler ved utstyret 
Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende ved utlevering, foreligger det en mangel. Mangel anses også å 
foreligge dersom det under utlånet/utleiet oppstår feil som ikke kan føres tilbake til TOGOPERATØRs, eller 
andre som TOGOPERATØR svarer for, oppbevaring eller bruk. TOGOPERATØR har bevisbyrden for at feil 
som oppstår senere enn utlevering ikke kan føres tilbake til TOGOPERATØRs oppbevaring eller bruk.  
 
Dersom det konstateres mangel skal Entur bytte utstyret innen rimelig tid med fungerende utrustning, uten ekstra 
kostnader for TOGOPERATØR og med raskeste forsendelse (”omlevering”). Dersom omlevering ikke er mulig, 
har TOGOPERATØR rett til prisavslag tilsvarende vederlaget for den periode utstyret ikke kan benyttes.  
  

2.6 Forsikring av utstyret 
Entur er ikke ansvarlig for å forsikre utleid utstyr.  
  

2.7 Ansvar 
TOGOPERATØR skal levere tilbake utstyret i samme stand som da det ble mottatt med fratrekk for naturlig og 
forventet slitasje og elde. Ved tap, skade eller annen verdiforringelse av utstyret skal TOGOPERATØR 
umiddelbart melde fra til Entur.  
  
 

3 Levetid og utskiftning av enheter 
De Mobile Terminalene har en forventet levetid på 4 år. Når en enhet nærmer seg utløpet av forventet levetid vil 
Entur utlevere nye enheter. De nye enhetene kan være av annen modell, merke og konfigurasjon enn den gamle, 
men må som minimum levere de samme egenskapene som den som erstattes. Gamle enheter skal returneres for 
forsvarlig avhending.  
 
Kontraktens varighet er lengre enn forventet levetid på utleieobjektene. Entur kan i leieperioden kreve  at 
utleieobjektene byttes ut med en annen modell (annet merke, modell og konfigurasjon) såfremt den som 
minimum leverer de samme egenskapene (unntatt for endrede krav fra myndigheter og andre aktører (f.eks 
Payment Card Indystry og Bankenes Standardiseringskontor) som medfører reduksjoner og restriksjoner i 
utleieobjektets egenskaper). 

 

  





 

3.1 Rekvisisjon i tog på MT  
Ved mottak av rekvisisjon skal det alltid lages reisebillett til kunden. Rekvisisjon som mottas som betaling for 
reise skal påføres: Beløp - Strekning - Dato og signatur fra kunde. Mottatt rekvisisjon er et verdipapir som må 
oppbevares på lik linje med kontanter.  
 
Rekvisisjonen er et bilag skal sendes med dagsoppgjøret til Entur Salgsoppgjør.  
Entur er ansvarlig for innkreving, men all omsetning på rekvisisjon er TOGOPERATØR økonomisk ansvarlig 
for ved manglende betaling av fordring.  
 

3.2 Annullerer en utstedt billett. 
Billetten som blir annullert heretter kalt «Verdidel» må oppbevares på lik linje med kontanter. 

Verdidel og annulleringskvittering er bilag som sendes inn med dagsoppgjøret til Entur Salgsoppgjør. 

Ved annullering av en ikke utstedt billett skal forklaring sendes på E-post til Mtoppgjor@entur.org 

 

3.3 Teknisk annullering av billett. 
Når MT registrerer at billett ikke er skrevet ut og automatisk annullerer billetten, kalles det en teknisk 
annullering. Eventuelle utskrifter fra MT (som for eksempel delvis utskrevne billetter, blanke billetter etc) er et 
bilag som sendes med dagsoppgjøret til Entur AS Salgsoppgjør. 

 

3.4 Kontantutlegg   
Alle kvitteringer ved kontantutlegg signeres av den som mottar pengene og kvitteringen er et bilag som sendes 
med i dagsoppgjøret til Entur Salgsoppgjør. Kontantutlegg er det som TOGOPERATØR til enhver tid har avtalt 
med Entur at denne funksjonen på MT kan benyttes til. Eksempel; Kontantutlegg ved feil på vareautomat i tog 
eller manglende avisleveranser i tog. 

 

3.5 Betaling bank og kredittkort 
Alle kvitteringer ved kortbetaling som signeres av kunden er et bilag som sendes med i dagsoppgjøret til Entur 
AS Salgsoppgjør. 

 

3.6 Levering av kontantomsetning i IVA 
Bruker skal levere kontantomsetning (NOK) på IVA som står på oppgjørsrommene. Kvittering på foretatt 
innskudd er et bilag som sendes med dagsoppgjøret til Entur Salgsoppgjør. 

 
Feil på IVA meldes ENTUR Support som beskrevet i Bilag 5, punkt 4.3.1. 
Hvis feil på IVA skal Bruker levere kontantomsetningen i bankpose. Bankpose legges i dropsafe som finnes på 
alle oppgjørsrom.  

Avvik i bankposen registreres av Entur Salgsoppgjør som manglende innbetaling.  Leder blir informert via EOS. 
Leder er ansvarlig for å følge opp dette mot Bruker. 

3.7 Veksling av kontanter på IVA 
Bruker kan på Entur AS IVA veksle sedler og mynt. Kvittering beholdes av Bruker. 
Feil på IVA meldes ENTUR Support på telefon 61 05 19 99 eller epost support@entur.org 



 

4. MT oppgjørsdifferanser 
Alle oppgjørsdifferanser som registreres i et dagsoppgjør må behandles. 

Dette gjøres av Bruker eller av Entur Salgsoppgjør etter avtale med TOGOPERATØR. 

Oppgjørsdifferanser som registreres i dagsoppgjør avregnes fortløpende mot TOGOPERATØR. Utestående 
oppgjørsdifferanser eldre enn 6 mnd. vil bli fjernet fra oppgjørsdifferanseoppfølging hos Entur. Rapport på disse 
oversendes TOGOPERATØR for videre oppfølging mot den enkelte Bruker. 

TOGOPERATØR er ansvarlig for at Entur har riktig kontaktperson, som mottaker av disse sakene. 
 

4.1 Oppgjørsdifferanser som oppdages av Bruker 
Bruker skal alltid foreta telling av kontantbeholdning ved dagsoppgjør og/eller når det tas ut daglig salgsoversikt. 
Ved oppgjørsdifferanse er Bruker ansvarlig for å sende epost til Mtoppgjor@entur.org med forklaring og mulig 
årsak til oppgjørsdifferanse.  

Bruker skal levere dagsoppgjøret i henhold til det dagsoppgjøret viser. Dagsoppgjøret sendes Entur med 
tilhørende bilag og epost. 

I enkelte tilfeller kan oppgjørsdifferansen virke urimelige eller skyldes teknisk feil på MT.  Bruker er ansvarlig 
for eventuell å melde MT sak til Support@entur.org 

 

4.1.1 Årsaken til oppgjørsdifferanse funnet 
Der hvor Entur Salgsoppgjør avdekker årsaken til oppgjørsdifferanse er Entur Salgsoppgjør ansvarlig for å lage 
et korreksjonsoppgjør. 
Leder blir informert via EOS. Leder har ansvaret for at oppgjørsdifferanse blir levert Bruker og at 
oppgjørsdifferansen blir registrert av Bruker ved første mulige oppgjør. 

 

4.1.2 Årsak til oppgjørsdifferanse ikke funnet. 
Entur Salgsoppgjør vil gi beskjed på epost til Leder og Bruker at årsak til oppgjørsdifferanse ikke er funnet.  
Leder blir også informert via EOS. Leder har ansvaret for at oppgjørsdifferanse blir levert Bruker og at 
oppgjørsdifferansen blir registrert av Bruker ved første mulige oppgjør. 

 

4.2 Oppgjørsdifferanser som oppdages av Entur  
Ved gjennomgang av mottatt dagsoppgjør med tilhørende bilag kan oppgjørsdifferanse avdekkes.  

Entur er ansvarlig for å lage korreksjonsoppgjør med oppgjørsdifferanse, som refererer til opprinnelig oppgjør og 
årsak. 

Leder blir informert via EOS. Leder har ansvaret for at oppgjørsdifferanse blir levert Bruker og at 
oppgjørsdifferansen blir registrert ved første mulige oppgjør. 

 

4.3 Tekniske feil 
Ved tekniske feil meldes dette som «MT Sak» til Support@entur.org. Differanse blir korrigert når 
dokumentasjon foreligger, eks MT logg. Regulering utføres av Entur AS Salgsoppgjør som korreksjonsoppgjør. 

 



 

5. MT Dagsoppgjør 
Bruker er ansvarlig for daglig å avstemme sin kontantbeholdning mot kontantbeløpet på salgsoversikten. Daglig 
salgsoversikt skrives ut i to eksemplarer. Ett eksemplar skal kvitteres på og legges med i første oppgjørsmappe til 
Entur. Det andre eksemplaret beholdes av Bruker.  

Ved dagsoppgjør er Bruker ansvarlig for: 
• Registrere alle mottatte differanser. 
• Skrive ut Dagsoppgjørskvittering fra MT 
• Levere alle bilag tilhørende dagsoppgjøret 

o Daglig salgsoversikter 
o Annulleringer og verdideler 
o Kvitteringer kredittkort 
o Kvitteringer IVA /bankbilag 
o Kvitteringer på kontantutlegg 
o Differanseskjema 

Dagsoppgjøret legges oppgjørsmappe uten å stifte eller lime. Oppgjørsmappen legges i postkasse 
oppgjørsrommet. 
 

6. Postgang for oppgjør levert i oppgjørsmapper  
TOGOPERATØR har ansvar for at oppgjørsmapper sendes til Entur daglig eller etter avtale. Entur har ansvaret 
for at det er tilgjengelig ferdig frankerte konvolutter. Se kapittel 2 «Oppgjørsrom». 

 

7. Oppfølging av dagsoppgjør fra MT  
Leder skal daglig følge opp at Bruker gjør dagsoppgjør, registrerer differanser og det ikke er manglende 
innbetalinger via EOS. 
 
7.1 Underslag 
Hvis Bruker gjentatte ganger unnlater å levere dagsoppgjør eller innbetaling, blir dette sett på som forsøk på 
underslag av verdier og må behandles av TOGOPERATØR. 
Entur kan bistå med utføre revisjon og/eller sammenstille allerede dokumenterte mangler i en rapport jfr. kapittel 
9. 
 

7.2 Bruker som har mistet enhet med salg  
Omsetning som ligger i MT, er TOGOPERATØRs ansvar. Ved mistet MT med salg skal TOGOPERATØR uten 
grunnet opphold kontakte Entur Support for å stenge åpent oppgjør, og levere kontanter tilhørende oppgjøret. 

Entur rekonstruerer oppgjøret utfra informasjonen som er tilgjengelig. Eventuelle differanser som oppstår blir 
behandlet jfr. kapittel 4 Oppgjørsdifferanser. 

 

8. Innlevering og utlevering veksel i innskudds og vekslingsautomat 
Entur må ivareta lover og forskrifter knyttet til dagsoppgjør jfr. Kassasystemlova §5-3-3 Dagsoppgjør. På 
bakgrunn av dette stiller Entur krav til TOGOPERATØR om at det ikke er tillat å bruke private kontanter som 
vekselbeholdning. Det vil undergrave rutinene for oppgjør og kontroll hvor vekselbeholdningen er en del av 
dagsoppgjøret, for å avdekke avvik som igjen skal forklares. 
TOGOPERATØR er ansvarlig for at Bruker mottar vekselbeholding ved behov og bestemmer beløpets størrelse. 
 



8.1 Uttak av vekselbeholdning fra IVA 
Ved første gangs oppstart som Bruker eller ved oppstart etter lengre tids fravær, skal vekselbeholdning tas ut på 
IVA. Leder og Bruker må logge seg på med brukerID og personlig pinkode. Det skrives ut to kvitteringer. 
Kvitteringene signeres av Leder og Bruker. En kvittering sendes til Entur og en beholdes av Bruker. 

8.2 Innlevering av vekselbeholdning på IVA 
Ved opphør av arbeidsforhold eller ved lengre tids fravær, skal vekselbeholdning til Bruker levers inn på IVA. 
Leder og Bruker må logge seg på med bruker ID og personlig pinkode. Det skrives ut to kvitteringer. 

Kvitteringene signeres av Leder og Bruker. En kvittering sendes til Entur og en beholdes av Bruker. 

8.3 Oppfølging av inn-/utleveringer på IVA 
Entur avstemmer inn-/utleveringer. Kvitteringene lagres elektronisk hos Entur. Manglende kvitteringer meldes 
TOGOPERATØR, som følger opp saken.  

Inn- og utlevering av vekselbeholding avregnes månedlig eller etter avtale med TOGOPERATØR. Den enkelte 
Brukers vekselbeholdning avstemmes av TOGOPERATØR. 



9. Revisjon av Brukers vekselbeholdning og oppgjørs prosedyrer

Dersom TOGOPERATØR benytter Enturs Mobile Terminal og oppgjørstjenester kan Entur gjennomføre 
revisjon av TOGOPERATØRs bruk, jfr. Bilag 1, punkt 5.6.2. Rutinene knyttet til gjennomføring av slik revisjon 
er beskrevet under.  

9.1 Tilfeldig valgt revisjon 
• Revisjonen skal være uanmeldt og skje i arbeidstiden.
• Revisorer skal legitimere seg for Bruker.
• Leder skal bistå Entur ved å tilrettelegge revisjonen i forhold til tjeneste, finne egnet sted og hente

Bruker.
• Entur vil alltid stille med to personer. Det er opptil leder å delta på selve revisjonen.
• Ved større avvik kan leder bli kontaktet av revisor for å bistå.

9.2 Målrettet revisjon 
• Leder blir kontaktet av Entur eller kontakter selv Entur på grunn av mistanke om avvik i oppgjørsrutiner

og ønsker revisjon av Bruker.
• Revisjonen skal være uanmeldt og skje i arbeidstiden.
• Revisorer skal legitimere seg for Bruker.
• Leder skal bistå Entur ved å tilrettelegge revisjonen i forhold til tjeneste, og finne egnet sted og hente

Bruker.
• Leder skal alltid delta under revisjonen.

9.3 Oppfølging av revisjonsrapport 
• Rapporten oppsummerer utført revisjon.
• Revisor vurderer om det skal sendes en mer utfyllende rapport.

o TOGOPERATØR kan ved behov be om utfyllende revisjonsrapport (dokumentasjon).
• Rapporten sendes til TOGOPERATØRs HR avdeling og leder.

9.4 Bruker nekter revisjon 
Enturs revisor rapporterer hendelsen til leder og innmeldt kontaktperson fra TOGOPERATØR. 
TOGOPERATØR er ansvarlig for å følge opp saken. 

10. Gebyr i tog med faktura fra MT
Når kontrollgebyrfaktura utstedes, skal gebyrkvitteringene legges ved i dagsoppgjørsmappen. TOGOPERATØR 
er ansvarlig for etterkontroll av personalia på utstedt kontrollgebyrfaktura. Korrekt personalia og annen relevant 
informasjon for viderebehandling påføres gebyrkvitteringen. 

Alle gebyrkvitteringer som mottas i dagsoppgjøret til Entur arkiveres i henhold til bokføringslov. Operatør kan 
ved henvendelse til post@entur.org få kopi av gebyrkvittering. 

10.1 Enturs oppfølging av kontrollgebyrfaktura 
Alle kontrollgebyrfakturaer registreres i Enturs kundereskontro for videre oppfølging. Hvis kontrollgebyrfaktura 



ikke blir betalt, benytter Entur underleverandør på inkassosaker. Alle henlagte saker (tap) viderefaktureres 
TOGOPERATØR månedlig. 

11. Brukere og enheter
TOGOPERATØR er ansvarlig for å ha og vedlikeholde oversikt over hvilke brukere som til enhver tid  har MT 
og betalingsterminal. Serienummer på enhetene skal registreres på hver bruker, og vedlikeholdes dersom det 
byttes ut enheter. Listen skal være oversiktlig og enkel å slå opp i. Det skal også være mulig å skrive ut rapport 
fra denne ved behov. 

12. Sikkerhetsrutiner for betalingsterminaler
Togoperatør er ansvarlig for å følge opp sine brukere slik at sikkerhetsprosedyrer på betalingsterminaler blir 
ivaretatt. 

I henhold til kortselskapenes felles regelverk, er Entur og TOGOPERATØR pålagt å ha sikkerhetsrutiner for 
sjekk og inspeksjon av bankterminaler. Bruker må hver måned gjennomføre: 

- Inspeksjon av utstyret
Det skal sjekkes at terminalen er lik slik den ble utlevert. Visuell inspeksjon både foran og bak
terminalen om den ser «normal» ut. Sjekk om det er tegn på at det er gjort noe fysiske endringer/
«tukling» med terminalen (byttet deler, deksel ser annerledes ut etc.)
Serienummer på terminalen skal noteres og det skal verifiseres at det er det samme som sist inspeksjon.

- Indikasjoner på terminal-manipulering skal rapporteres til Leder.

Ressurser som sier de skal vedlikeholde/inspisere terminalen skal verifiseres/identifiseres. Dette for å unngå 
manipulering og/eller tyveri av terminaler. 
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  B Alvorlig En hendelse skal kategoriseres som B dersom enkelte kritiske funksjoner ikke 
virker, eller fungerer med vesentlig dårligere responstider enn avtalt dvs. en 
tjeneste, eller komponenter/deler av komponent som definert nedenfor, har redusert 
tilgjengelighet, som gjør arbeidet vanskeligere for TOGOPERATØR, brukere av 
tjenesten og/eller leverandøren. 

 
Tjeneste er her definert som: 
en tjeneste under en tjenestetype (eksempel: sanntidsinformasjon) 

 
Komponenter/ deler av komponenter er her definert som: 

• Datautveksling 
• Kundehåndteringssystem 

 
Eksempler: 

• Dersom en enkelt kanal er utilgjengelig eller gir dårlig svartid 
• Dersom målte responstider faller innenfor kategorien ”dårlig”  

 C Mindre 
alvorlige feil  

Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som 
TOGOPERATØR eller kunde relativt lett kan omgå.  
 
Eksempler: 
- En enkelt lokasjon har utfall i en eller flere kanaler eller tjenester 
- Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis. 

 
TOGOPERATØR vil først kommunisere sin kategorisering av hendelsen ved innmelding til Entur. Det foretas en 
objektiv vurdering av kategoriseringen, og TOGOPERATØR blir informert dersom kategoriseringen blir 
nedjustert.  

3.2 Kategorisering av innholds- og dataforvaltningsfeil 
I tabellen under beskrives hvilken kategorisering som gjelder ved feil i dataforvaltningsleveranser (Bilag 1 – 
punkt 5.4) fra Entur.  Kategoriseringen gjelder ikke dersom feilen kommer fra TOGOPERATØR sine systemer 
eller TOGPOERATØRS dataforvaltning i Enturs systemer.  
 

Nivå Kategori Beskrivelse av feilnivå 

1 

Svært alvorlig feil Feil i data som kan medføre betydelig ulempe for 
TOGOPERATØR eller reisende, kan påvirke kundetilfredshet, 
og/eller gir negative økonomiske konsekvenser for 
TOGOPERATØR. 

2 Alvorlig feil Feil i data som kan medføre ulempe for reisende og 
TOGOPERATØR.  

3 Mindre alvorlige feil Feil i data hvor få eller ingen reisende blir negativt påvirket. 
 

Feil før avgang 
Kategoriseringen av innholds- og dataforvaltningsfeil er knyttet til tid før avgang. Tabellen under viser 
eksempler og kategorisering av disse. 

Tid før avgang 
- får ikke solgt billetter 

(pris mangler på 
avganger) 

- selger billetter til 
tog som ikke går 

(glemt å sperre tog) 

- feil priser i 
salgskanalene 

- feil i ruteinfo 
til kunden 

Mindre enn 2 uker  Nivå 1-feil Nivå 1-feil Nivå 2-feil Nivå 2-feil 
2 uker – 60 dager  Nivå 2-feil Nivå 1-feil Nivå 3-feil Nivå 2-feil 
Mer enn 60 dager Nivå 3-feil Nivå 3-feil Nivå 3-feil Nivå 3-feil 

 



 

Feil som ikke er rettet ved avgang eller oppdages etter avgang 
Tabellen kategoriserer hendelser der feil ikke er rettet før toget er gått. Kategoriseringen fordrer at Entur har 
mottatt korrekt informasjon fra TOGOPERATØR.  

Feilnivå Eksempel 

Nivå 1 
- Feil i datagrunnlaget i plassreservasjonssystemet medfører at mer enn 50% av plassene i et 

tog ikke er belagt. 
- Feil i rutedata medfører at mer enn 50% av plassene i et tog ikke er belagt.  

Nivå 2 
- Feil i datagrunnlaget i plassreservasjonssystemet medfører at 25-50% av plassene i et tog 

ikke er belagt. 
- Feil i rutedata medfører at 25-50% av plassene i et tog ikke er belagt. 

Nivå 3 
- Feil i datagrunnlaget i plassreservasjonssystemet medfører at 1-25% av plassene i et tog ikke 

er belagt. 
- Feil i rutedata medfører at 1-25% av plassene i et tog ikke er belagt. 





beregnes, men korrigeres for andel transaksjoner som blir gjennomført i perioden. 

Kanalspesifikk nedetid 
Dersom oppstått nedetid kun gjelder enkelte kanaler vektes tilgjengelighetsberegningen etter følgende nøkkel 
(oppad begrenset til 100% dersom det gjelder flere kanaler): 

Kanal Nettbutikk – app 
(inkl API) 

Nettbutikk – web 
(inkl API) 

Mobil Terminal 

Vekt 50% 50% 20% 

Billettautomater 
Tilgjengelighet for automater og validatorer beregnes først per lokasjon, deretter vektes hver lokasjon i forhold til 
andel av omsetning basert på omsetningsvolum siste 12 hele måneder forut for hendelsen for å fastsette samlet 
tilgjengelighet.  

Det regnes nedetid på en lokasjon hvis mer enn 50% av utstyret på lokasjonen ikke fungerer.  Dersom kun deler 
av automatens funksjonalitet ikke er tilgjengelig (f.eks salg av online billetter) beregnes nedetid i forholdet til 
omsetning som blir berørt.  

For billettautomater og validatorer er det definert følgende tidsfrister for håndtering av feil på utstyr: 

Prioritet Stedlig kontroll/besøk Løsningstid 
1 Kl 17:00 samme virkedag (hvis 50% av maskinene 

er defekt og saken er registrert før kl 12:00) 
ELLER 
Kl 17:00 neste virkedag 

24 timer etter stedlig kontroll/besøk 

2 Kl 17:00 neste virkedag 48 timer etter stedlig kontroll/besøk 
3 To virkedager 72 timer etter stedlig kontroll/besøk 

Oversikt over hvilken prioritet ulike lokasjoner har finnes på Entur Partner. Eventuell endring i prioritet avklares 
med berørte TOGOPERATØR.  

4.1.2 Varsel om planlagt vedlikehold Vedlikehold som kan medføre redusert ytelse eller tilgjengelighet på tjenester skal varsles minimum 3 
virkedager før vedlikeholdet skjer 

4.1.3 Planlagte endringer som medfører 
behov for endringer hos 

- Planlagte endringer som påvirker grensesnitt, kanaler eller tjenester, der dette krever endringer hos
TOGOPERATØR og/eller hos tredjeparter for at tjenestene skal være tilgjengelig, varsles senest 2 måneder







4.3.6 Løse alvorlige hendelser (Nivå B) - Alvorlige hendelser har løsningstid innen 2 virkedager
- Det gis tilbakemelding til innmelder innen 60 minutter at behandling er påbegynt
- Når hendelsen er løst skal det gis en tilbakemelding til innmelder med status.

4.3.7 Løse mindre alvorlige hendelser 
(Nivå C) 

- Mindre alvorlige hendelser. Ingen krav til løsningstid.
- 98,5% av sakene skal besvares til innmelder innen 2 virkedager om at behandling er påbegynt
- Når hendelsen er løst skal det gis en tilbakemelding til innmelder med status.

4.3.8 Løse svært alvorlige 
informasjonsfeil (Nivå 1) 

- Svært alvorlige informasjonsfeil skal rettes innen 2 timer1, innenfor åpningstid.
- Når hendelsen er løst skal det gis en tilbakemelding til innmelder med status.

4.3.9 Løse alvorlige informasjonsfeil 
(Nivå 2) 

- Alvorlige informasjonsfeil rettes snarest, og senest i løpet av neste virkedag1.
- Når hendelsen er løst skal det gis en tilbakemelding til innmelder med status.

4.3.10 Løse mindre alvorlige 
informasjonsfeil (Nivå 3) 

- Mindre alvorlige informasjonsfeil rettes innen 5 virkedager1.
- Når hendelsen er løst skal det gis en tilbakemelding til innmelder med status.

4.3.11 Entur oppretter saker og sender 
e- post til kontaktperson hos
TOGOPERATØR

A- og B-saker meldes i tillegg på
telefon.

- Entur oppretter saker og sender e-post til kontaktperson hos TOGOPERATØR i de tilfeller der
TOGOPERATØR må utføre utbedringer på sin side. Dette gjelder eksempelvis utilgjengelighet på systemer
hos TOGOPERATØR.

- Status på saker blir fulgt opp kontinuerlig.

4.3.12 Andre henvendelser Generelle henvendelser, spørsmål, endringsønsker og lignende har ingen krav til løsningstid, men 
TOGOPERATØR får tilbakemelding på at saken er mottatt innen 2 virkedager med informasjon om forventet 
behandlingstid.  

1 Inkluderer ikke tiden det tar å distribuere rettelsen ut i alle kanaler. 
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 Partsforhold 
 
Denne avtale er inngått mellom Entur AS som databehandler, heretter betegnet Entur, og TOGOPERATØR som 
behandlingsansvarlig, heretter betegnet TOGOPERATØR. 
 

 Avtalens hensikt 
 
Databehandleravtalen for behandling av personopplysninger har som hensikt  å regulere rettigheter og plikter etter 
Lov av 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med 
personvernforordningen (GDPR) og tilhørende forskrifter.. Avtalen skal sikre at personopplysninger som Entur 
behandler på vegne av TOGOPERATØR ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. 
 
Avtalen regulerer Enturs bruk av personopplysninger på vegne av TOGOPERATØR i forbindelse med at Entur 
leverer salgs- og billetteringstjenester i overensstemmelse med det som fremgår av avtale om leveranse av salgs- 
og billetteringsløsninger mellom partene til TOGOPERATØR ("Tjenesteavtalen"), herunder innsamling, 
registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse. 
 
Databehandleravtalen er en del av Tjenesteavtalen mellom partene for bruk av salgssystemene. 
 

 Formålet med behandlingen og roller 
 
Som ledd i Jernbanereformen (jf. Meld.St. 27 (2014-2015) På rett spor - Reform av jernbanesektoren), er salgs- og 
billetteringsfunksjonen skilt ut fra TOGOPERATØR og lagt i eget selskap, Entur. Enturs formål er blant annet å 
drifte jernbanesektorens felles salgs- og billetteringssystemer, inkludert fagsystemer for billettering, avregning 
mellom togoperatørene og øvrig kollektivtrafikk, samt salgskanaler mot reiseoperatørenes kunder. 
 
Entur skal på denne bakgrunn være TOGOPERATØRs databehandler i forbindelse med levering av salgs- og 
billetteringstjenester til TOGOPERATØR.  
 
Entur er databehandler for: 
 

• Personopplysninger som behandles på vegne av TOGOPERATØR som ledd i gjennomføring av 
Tjenesteavtalen 

• Behandling av personopplysninger til TOGOPERATØRs kundesupport 
• Personopplysninger som behandles ved bruk av grensesnitt i løsningen for utveksling av 

autorisasjonsinformasjon mellom TOGOPERATØR og Entur. 
 
TOGOPERATØR er behandlingsansvarlig for: 
 

• Personopplysninger som behandles i Enturs systemer på vegne av TOGOPERATØR, herunder 
personopplysninger i TOGOPERATØRs kundeoppfølgingssystem. 

 
Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at det foreligger hjemmel for den behandling av personopplysningene som 
Databehandler instrueres å utføre etter denne avtalen. 
 
 



 

 Behandlingsansvarliges plikter og rettigheter 
 
Behandlingsansvarlig har etter gjeldende lov om personopplysninger med forskrifter ansvar for at behandlingen av 
personopplysningene etterlever lovens krav. 
 
Behandlingsansvarlig har derfor både rett og plikt til å beslutte når, til hvilke formål og med hvilke hjelpemiddel 
personopplysningene skal behandles. 

  Databehandlers generelle plikter  
 
Databehandler skal kun behandle personopplysningene slik det fremgår av Tjenesteavtalen samt denne avtalen 
med vedlegg. 

• Vedlegg 1 inneholder nærmere opplysninger om behandlingen, formål, kategorier av opplysninger, 
kategorier av registrerte, behandlingssted samt nærmere instruksjoner om hvordan databehandler skal 
behandle personopplysningene og minimumskrav til sikkerhet, 

• Vedlegg 2 som inneholder liste over underleverandører som behandlingsansvarlig har godkjent. 
• Vedlegg 3 som regulerer overføring av personopplysninger ved avvikshåndtering.  

 
Databehandler kan ikke behandle personopplysningene på annen måte enn det som er nødvendig for å utføre 
oppdraget som følger av Tjenesteavtalen, med mindre det kreves i henhold til EU-rett eller nasjonal lovgivning 
som databehandleren er underlagt. I de sistnevnte tilfeller plikter databehandler å informere behandlingsansvarlig 
om dette før slik behandling starter. 
 
Databehandler skal til enhver tid følge behandlingsansvarliges rutiner og instrukser for behandlingen. Slike 
instrukser fremgår av denne avtalen med vedlegg. Behandlingsansvarlig kan imidlertid gi ytterligere instrukser til 
databehandler så lenge disse er i overensstemmelse med vilkår og anvendelsesområdet for Tjenesteavtalen og 
denne avtalen. 
 
Dersom databehandler mener at en instruks fra behandlingsansvarlig er i strid med denne avtalen eller gjeldende 
lov om personopplysninger med forskrifter, plikter databehandler straks å varsle. 
behandlingsansvarlig om dette med angivelse av hvorfor det menes at instruksen er i strid med reglene.  
 
Denne avtalen fritar ikke databehandleren for eventuelt øvrige forpliktelser som etter gjeldende lov om 
personopplysninger med forskrifter er direkte pålagt databehandleren. 
 

 Bruk av underleverandører 
 
 
Dersom Entur i sin rolle som TOGOPERATØRs databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som 
ikke normalt er ansatt hos Entur skal dette avtales skriftlig med TOGOPERATØR før behandlingen av 
personopplysninger starter.  
 
Alle som på vegne av Entur utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent 
med Enturs avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse. Entur er overfor 
TOGOPERATØR ansvarlig for at underleverandører utfører sine oppgaver i overensstemmelse med denne avtalen 
og gjeldende norsk rett, og de krav TOGOPERATØR har satt for de aktuelle tjenestene. 
 



Krav til informasjonssikkerhet 

Entur er forpliktet til å ivareta det ansvar for informasjonssikkerhet som tilligger databehandler etter gjeldende 
personopplysningslov med forskrifter. Informasjonssikkerhet omfatter: 

• Sikring av konfidensialitet; beskyttelse mot at uvedkommende får innsyn i opplysningene
• Sikring av integritet; beskyttelse mot utilsiktet endring av opplysningene
• Sikring av tilgjengelighet; sørge for at tilstrekkelige og relevante opplysninger er til stede
• Sikring av robusthet; sørge for at tilstrekkelige tiltak er på plass for å sikre tilstrekkelige responstid, oppetid

og for å minske effekten av feil som kan oppstå.

Som databehandler skal Entur følge de rutiner og instrukser for behandlingen som TOGOPERATØR til enhver tid 
har bestemt skal gjelde for Enturs behandling av personopplysninger på TOGOPERATØRs vegne. Entur plikter 
for øvrig å etterkomme krav til databehandlingen, herunder informasjonssikkerhet som ellers følger av relevante 
lover og forskrifter.  

Entur kan ikke gjøre vesentlige endringer i sine informasjonssikkerhetstiltak uten at TOGOPERATØR er 
informert og har godkjent endringen.  

Entur skal ha definert sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og sikkerhetsorganisering i samsvar med rettslige krav, 
samt påse at dette følges opp med internkontroll. Entur plikter å gi TOGOPERATØR tilgang til sin 
sikkerhetsdokumentasjon, og bistå slik at TOGOPERATØR kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Entur 
skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjon for Enturs oppfyllelse av 
sine forpliktelser etter dette punktet skal på forespørsel være tilgjengelig for TOGOPERATØR, Datatilsynet og 
Personvernnemnda.  

Entur har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som Entur får tilgang til i henhold til denne 
avtalen. Entur skal påse at alle involverte er orientert om taushetsplikten og iverksette slike tiltak som følger av 
personopplysningsloven med forskrifter og avtalen for øvrig. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør. 
Entur er ansvarlig for brudd på taushetsplikt som er forårsaket av egne ansatte eller underleverandør. 

Entur skal sikre at all behandling av personopplysninger som er omfattet av denne avtalen utføres i samsvar med 
akseptabelt risikonivå definert av TOGOPERATØR.  

Entur skal bistå TOGOPERATØR i å utrede eventuelle personvernkonsekvensene (konsekvensanalyse) og å 
gjennomføre en konsekvensanalyse i henhold til gjeldende norsk rett.   

Sikkerhetsbrudd og avvikshåndtering 

Entur skal ha klare rutiner for logging av sikkerhetsbrudd og avvik i systemer som brukes til å behandle 
personopplysninger, og som er omfattet av denne avtalen. Dersom det avdekkes feil eller avvik, skal Entur uten 
ugrunnet opphold varsle TOGOPERATØR om dette. Entur skal i slike tilfeller straks igangsette tiltak for å 
minimere mulig skade for TOGOPERATØR, samt tiltak for å unngå at liknende hendelser kan inntreffe på nytt. 

Entur plikter etter personopplysningsloven å melde avvik til TOGOPERATØR. Avviksmelding skal som 
minimum: (a) beskrive sikkerhetsbruddet, herunder, hvis mulig, kategoriene og det omtrentlige antall berørte 
registrerte, samt kategoriene og det omtrentlige antall personopplysninger som er berørt av avviket; (b) angi navn 
på og kontaktopplysninger for personvernombud eller andre kontaktpunkt, hvor ytterligere opplysninger kan 
innhentes; (c) beskrive de sannsynlige konsekvenser av bruddet på informasjonssikkerhet; (d) beskrive de tiltak 
som er truffet eller som er foreslått truffet for å håndtere bruddet på informasjonssikkerhet, herunder eventuelle 



tiltak for å begrense de mulige skadevirkningene. 

TOGOPERATØR har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet. 

Krav fra enkeltpersoner 

Entur skal gjennom passende tekniske og organisatoriske tiltak bistå TOGOPERATØR med å etterkomme krav fra 
enkeltpersoner, herunder de registrerte, som beskrevet i personvernforordningen kapittel 3. 

Innsyn og sikkerhetsrevisjoner 

TOGOPERATØR kan til enhver tid kreve innsyn i Enturs behandling av personopplysninger. Retten til innsyn 
gjelder alle tekniske, organisatoriske og administrative forhold som er relevante for sikkerheten i tjenesten som 
leveres. 

Det skal gjennomføres årlig sikkerhetsrevisjoner av løsningene. TOGOPERATØR kan be om utlevering av de 
sikkerhetsrevisjoner som viser hvordan løsningene håndterer TOGOPERATØRs data. 

Dersom Entur har noen kostnader i forbindelse med eventuelle revisjoner, skal TOGOPERATØR dekke disse 
kostnadene. 

Avtalens varighet 

Denne avtalen trer i kraft samtidig med Tjenesteavtalen. Avtalen varer så lenge Entur behandler 
personopplysninger på vegne av TOGOPERATØR i henhold til Tjenesteavtalen. 

Ved brudd på denne avtalen eller personopplysningsloven med forskrift kan TOGOPERATØR pålegge Entur å 
stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.  

Opphør 

Ved opphør av denne avtalen plikter databehandleren å slette eller tilbakelevere alle personopplysninger som er 
mottatt på vegne av TOGOPERATØR og som omfattes av denne avtalen. TOGOPERATØR gis rett til å velge om 
det skal foretas sletting eller tilbakelevering.  

I den utstrekning TOGOPERATØR velger at sletting skal skje, skal Entur slette eller forsvarlig destruere alle 
elektroniske og ikke-elektroniske data uavhengig av lagringsmedium som inneholder opplysninger som omfattes 
av avtalen. Eventuelle sikkerhetskopier skal også slettes. Dette gjelder med mindre annet følger av annen 
ufravikelig lovgivning.  

Databehandleren skal skriftlig dokumentere at tilbakelevering, sletting og/eller destruksjon er foretatt i henhold til 
avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør. 



Meddelelser 

Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til partenes utpekte kontaktpersoner etter Tjenesteavtalen. 

Lovvalg og verneting 

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

Eventuelle tvister som springer ut av denne avtalen skal behandles ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas 
som verneting. 

 Vedlegg 

TOGOPERATØR skal utarbeide og vedlikeholde vedleggene til databehandleravtalen. Entur plikter å bistå 
TOGOPERATØR med å utarbeide og vedlikeholde disse vedleggene. Vedleggene er dynamiske dokumenter som 
oppdateres når det skjer endringer, og signeres av de hos Entur og TOGOPERATØR som har det operative 
ansvaret etter Tjenesteavtalen. 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Om behandlingen av personopplysningene 
Vedlegg 2 – Godkjente underleverandører  
Vedlegg 3 - Avtale om utlevering av personopplysninger i samarbeid mellom Entur og TOGOPERATØR 



Vedlegg 1 – Om behandlingen av personopplysningene 
Vedlegget er et utkast og listen er derfor ikke uttømmende. Behandlingsansvarlig må tilpasse vedlegget etter eget 
behov. 

1. Arten og formålet med databehandlers behandling av personopplysningene er:
• Salg av togreiser
• Billettering
• Transaksjoner, oppgjør og oppfølging av fordringer
• Kundeservice i betjent salgssted og på Kundesenter
• Leveranse av Mobile terminaler til Behandlingsansvarliges ansatte
• Administrere personalbillettordningen

2. Behandlingen omfatter følgende kategorier av registrerte:
• Kunder
• Ansatte

3. Behandlingen omfatter følgende kategorier av personopplysninger:
• Navn
• Adresse
• Epost
• Telefon
• Henvendelser til kundesenter
• Kundeklager
• Transaksjoner
• Fordringshistorikk
• Reisehistorikk
• Reisehjemler
• Elektroniske reisekort
• Ansattregister

4. Lagring og sletting av personopplysningene
• Personopplysninger skal slettes så snart behovet for opplysningene opphører
• Det skal tas hensyn til lagringsbehov for regnskapslov, arkivlov og andre relevante lovverk.





Vedlegg 3 – Avtale om utlevering av personopplysninger i samarbeid 
mellom Entur og TOGOPERATØR 

1       Partene 
Denne avtalen er inngått mellom Entur AS som behandlingsansvarlig, og TOGOPERATØR som 
behandlingsansvarlig.  

 2       Formålet med avtalen 
Formålet med avtalen er å regulere partenes samhandling i forbindelse med kommunikasjon av trafikkavvik til 
berørte brukere av partenes tjenester. Avtalen regulerer partenes plikter ved behandling av personopplysninger, 
med det formål å sikre klarhet i ansvarsfordelingen mellom partene. I tillegg skal avtalen sikre at den registrertes 
rettigheter er ivaretatt i samhandlingen, og at personopplysningene ikke anvendes urettmessig eller kommer 
uberettigede i hende. 

 3       Samhandlingen mellom partene 
Ved opprettelse av brukerprofil i Enturs app-løsning for salg av transportbillett, avgir den registrerte ("brukeren") 
sin e-postadresse. Entur lagrer e-postadressen med grunnlag i brukerens samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav 
a).  
Med grunnlag i berettiget interesse, jf. GDPR art. 1 bokstav f), utleverer Entur e-postadressen til 
TOGOPERATØR. Entur er behandlingsansvarlig for intern lagring og utlevering av e-postadressene. 
E-postadressene lagres deretter hos TOGOPERATØR. Dette gjør TOGOPERATØR i stand til å koble spesifikk
informasjon om trafikkavvik til de brukerne som er berørt av avviket, og kommunisere slik informasjon til de
aktuelle brukerne. For disse behandlingsaktivitetene er TOGOPERATØR behandlingsansvarlig.
Formålet med utleveringen av e-postadressene til TOGOPERATØR er å sikre at berørte brukere får beskjed om
trafikkavvik som kan påvirke deres reise, når TOGOPERATØR forestår den aktuelle reisen som transportør.

 4       Partenes respektive plikter og ansvar som behandlingsansvarlig 

 4.1 Overholdelse av informasjonsplikten  
Partene plikter å overholde forordningens krav til åpenhet mellom den behandlingsansvarlige og de registrerte, jf. 
GDPR art. 12.  
Entur plikter med dette å fremlegge informasjon til brukerne i henhold til GDPR art. 13 ved intern lagring og 
utlevering av e-postadressene.  
Tilsvarende plikter TOGOPERATØR å fremlegge informasjon til brukerne i henhold til GDPR art. 14 ved intern 
lagring og sammenstilling av e-postadressene.  

4.2 Overholdelse av de registrertes rettigheter 
Partene er hver for seg ansvarlige for å overholde de registrertes rettigheter etter GDPR. 
Partene skal for sine respektive behandlinger av personopplysninger etterkomme de registrertes henvendelser i 
medhold av GDPR art. 15 - 20.  

 4.4 Fastleggelse av behandlingsgrunnlag 
Partene er hver for seg ansvarlig for å utføre sine respektive behandlinger av personopplysninger med grunnlag i et 
lovlig behandlingsgrunnlag etter GDPR art. 6.  

4.5 Begrensning av behandling 
Partene skal ikke under noen omstendigheter behandle personopplysninger ut over de formål som er fastsatt for 
behandlingen. Partene skal heller ikke behandle personopplysninger ut over det som fremgår av denne avtalen og 
“Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og billetteringsløsninger”, som partene har inngått.  
TOGOPERATØR har ikke adgang til å utlevere til tredjeparter personopplysninger mottatt fra Entur. 

4.6 Sletting 
TOGOPERATØR plikter å slette personopplysninger som TOGOPERATØR har mottatt av Entur, så snart 
formålet med behandlingen er oppfylt. E-postadressene skal ikke under noen omstendigheter behandles etter at 



brukerens reise er overstått.  
Dersom en e-postadresse TOGOPERATØR har mottatt fra Entur, allerede er lagret i TOGOPERATØRs systemer 
på bakgrunn av øvrige formål, gjelder ikke denne sletteplikten.  

 4.7 Informasjonssikkerhet 
Partene plikter hver for seg å overholde kravene til informasjonssikkerhet etter GDPR art. 32 flg. 

 4.8 Ansvar for egne databehandlere 
Partene er hver for seg ansvarlige for å overholde kravene fastsatt i GDPR art. 28, herunder å etablere 
databehandleravtaler med sine respektive databehandlere. 



Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og 
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1 Innledning 
Samferdselsdepartementet ved Jernbanedirektoratet er premissgiver for Entur. Samferdselsdepartementet har 
tversgående kontakt på departements- og direktoratnivå for å sikre bruk av løsningen og koordinering av 
utviklingen av billettering innen kollektivtransport i Norge. 

Entur tilbyr to måter for gjennomføring av endringer i systemer, kilder og kanaler. Den ene måten dekker de 
endringer som er knyttet til forbedring og utvikling for å støtte det mandat som er definert for Entur og som 
støtter felles behov som oppdragsgiverne til Entur måtte ha (kalt ”Felles endringer”). Hvordan prioriteringen av 
endringsbehov håndteres for denne måten er beskrevet nærmere i kapittel 2 Felles endringer. Endringer som 
aksepteres inn på denne måten er finansiert av alle oppdragsgiverne i fellesskap og mandat for forvaltning av 
disse midler er gitt til Entur.  

Den andre måten for gjennomføring av endringer er ment for behov hos den enkelte oppdragsgiver hvor 
endringene er av en slik karakter at de ikke ville blitt prioritert høyt nok til at oppdragsgiver får leveranser så 
raskt som ønsket. Kapasiteten på denne måten for gjennomføring av endringer styres i all hovedsak av 
oppdragsgiver selv og er beskrevet nærmere i kapittel 3 Operatørspesifikke endringer, og innebærer bestilling av 
valgfrie tjenester beskrevet i bilag 1. 

2 Felles endringer 

Dette avsnitt beskriver operativ håndtering av endringsbehov som finansieres av alle oppdragsgiverne, som er 
dekket over det løpende vederlaget.   

2.1 Endringsråd 
Endringsrådet er forum for endringsønsker og vurderinger av nye versjoner som støtter det mandat som er 
definert for Entur og felles behov som oppdragsgiverne til Entur måtte ha. Endringsrådet er rådgivende overfor 
Entur i deres prioriteringer og beslutninger, og møtes ved behov. Endringsrådet er ikke involvert for endringer 
som beskrives i kapittel 4 av endringer og ny funksjonalitet. 

Alle oppdragsgiverne har i utgangspunktet rett til å møte i endringsrådet. Entur skal utarbeide og 
tilgjengeliggjøre agenda og innkalling til endringsrådet. 

Entur fører møtereferat fra endringsrådet som tilgjengeliggjøres for alle inviterte. 

Entur er ansvarlig for å utarbeide et planverk for plattformen. Det skal forvaltes et løpende veikart over 
utviklingsaktiviteter, samt et budsjett for videreutvikling. 

Nye versjoner produksjonssettes fortløpende.  Endringer varsles via Enturs utviklerportal. 



2.2 Prioriteringer og beslutninger 
Entur skal ivareta oppdragsgivernes interesser på en mest mulig balansert måte og har ansvaret for å prioritere 
dersom flere oppdragsgiveres ønsker står mot hverandre.  

Entur sine prioriteringer skal skje ut fra en helhetsvurdering, hvor blant annet fordeler og eventuelle ulemper for 
hver oppdragsgiver skal tillegges behørig vekt.  

Entur skal videre ta hensyn til den enkelte oppdragsgivers behov for videreutvikling, produksjonssetting og 
perioder med behov for stabilitet i løsningen. Entur skal også gjøre en balansert vurdering av endringer finansiert 
av en oppdragsgiver og sentralt finansierte endringer. 
Prioriteringene skal ta utgangspunkt i følgende perspektiver: 

- Sluttkunde: Fordel for de reisende (redusere ulemper eller forbedrer opplevelsen)
- Operatør: Effektivisering og forbedring av prosesser, muliggjøring av nye tjenester og produkter etc
- Leverandør: Effektivisering og forbedring av prosesser hos Entur
- Myndigheter: Realisering av sektorpolitiske mål

Det er de endringene som gir størst effekt, og dermed er rasjonelt for jernbanesektoren, som skal prioriteres. 

Kilder for å identifisere behov for endringer vil ofte være i møte med den reisende via for eksempel 
ombordpersonale, personale stasjonssalg, personale på kundesenter og personale på servicesenter.  

Kapasiteten for endringer og ny funksjonalitet som omfattes av dette er styrt av det beløp som årlig avsettes for 
dette formål.  

Er TOGOPERATØR uenig i Enturs prioriteringer kan forholdet bringes inn for Jernbanedirektoratet. 
Jernbanedirektoratet vil arbeide for å finne en minnelig løsning i saken. At forholdet tas opp med 
Jernbanedirektoratet innskrenker ikke TOGOPERATØRS klageadgang etter jernbaneforskriften § 11-2 jf. kap. 4. 







2.4.3 Gjennomføring av kravprosess Gjennomføring av kravprosess for å avdekke de egentlige behovene og konstruere krav i samarbeid med 
TOGOPERATØR  

- Kravprosessen består av en behovsfase som danner grunnlag for kravarbeidet. Krav konstrueres deretter ved
samhandling mellom TOGOPERATØR, utviklere, testleder og designere. Krav beskrives og grupperes i deler
som hører naturlig sammen.

- Entur skal ha tilstrekkelig kompetanse på kravprosesser for å avdekke viktige behov og konstruere krav i tett
samhandling mellom de som leverer løsningene og de som har behovet og/eller blir påvirket av endringene som
de nye løsningene medfører. Hvilke deler av etablert kravprosess som benyttes for den enkelte endring vil
foreslås av Entur i samråd med TOGOPERATØR.

Med krav menes skisser, figurer, illustrasjoner, brukerhistorier etc. som viser/beskriver hva som ønskes. 
2.4.4 Oversikt over kommende 

leveranser 
Entur vil gi tilbakemelding til innmelder av saken om hvilken prioritet de enkelte krav / features som er knyttet til en 
sak har, og når det er forventet klar til testing og produksjonssetting.  

2.4.5 Løsningsdesign, utvikling, 
testing og prodsetting. 

Entur utfører detaljert løsningsdesign, utvikling, testing og prodsetting av prioriterte krav / features. i tett samhandling med 
TOGOPERATØR. Dette arbeidet starter ved at Entur tar kontakt med innmelder av saken og avtaler: 

- finansiering,
- videre håndtering av endringssaken og avtale grad av involvering som er nødvendig fra TOGOPERATØR for

samhandling underveis i detaljering av løsning, og i testing og gjennomgang av løsning etter hvert som løsning
detaljeres, først skisser som er enkle å utarbeide, via litt mer avanserte skisser og/eller klikkbare prototyper, og helt
til en kjørbar løsning som kan gjøres tilgjengelig for en avgrenset gruppe brukere, samt

- avklaring av tidsfrister, og ønsket måldato for når de ulike grupper av krav (features) skal utføres og være klar
til bruk i produksjon



3 Operatørspesifikke endringer (valgfrie tjenester) 
Dette avsnittet beskriver hvilke muligheter TOGOPERATØR har for direkte leveranse av endringer og ny 
funksjonalitet (operatørspesifikke endringer) innenfor det kompetanse- og funksjonsområde som Entur til 
enhver tid tilbyr og som TOGOPERATØR dekker alle kostnader for, både selve endringen og forvaltning 
og drift av den. Bestilling av operatørspesifikke endringer innebærer bestilling av valgfrie tjenester som 
beskrevet i bilag 1.  

Denne avtale danner grunnlaget for bestilling av operatørspesifikke endringer mellom Entur og 
TOGOPERATØR, og prisen for dette er regulert i bilag 8. Entur vil sørge for at en ved endringer av 
kapasitet har en personellsammensetting som er i stand til å levere avtalte fagområder som bestilt.  

For alle endringer og ny funksjonalitet som TOGOPERATØR finansierer i sin helhet, vil TOGOPERATØR 
ha enerett til bruk av endringene eller den nye funksjonaliteten i tre år etter at det er tilgjengelig i 
produksjon. Etter 3 år står Entur fritt til å tilby det også til andre uten TOGOPERATØRs samtykke.  Entur 
har eierskap til det som utvikles og/eller anskaffes men kan ikke la andre bruke det i treårsperioden uten 
TOGOPERATØRs samtykke. 

Operatørspesifikke endringer skal gjennomføres i tråd med Hovedavtalens punkt 6. Systemendringer som 
berører felles løsningskomponenter må godkjennes av Entur, og Entur har rett til å utforme ønskede 
endringer slik at de passer inn i porteføljens veikart. 

Ved bestilling av operatørspesifikke endringer kan TOGOPERATØR velge mellom; 1) bestilling av 
konkrete og spesifiserte utviklingsoppgaver som prises eller 2) uttak av kapasitet som TOGOPERATØR 
styrer.  

3.1 Spesifiserte oppdrag 
For denne typen endringer har TOGOPERATØR utarbeidet spesifikasjon på ønsket utviklingsoppdrag. 
Entur priser oppdraget i samråd med underleverandører. Arbeid knyttet til utredning og 
estimering/prisfastsetting bekostes av TOGOPERATØR, og vil i mange tilfeller kreve involvering av 
TOGOPERATØR for å sikre korrekt forståelse av oppdraget. Endringene som bestilles skal ikke negativt 
påvirke andre oppdragsgivere eller medføre uheldig fragmentering av systemporteføljen. 

For større oppdrag skal partene utarbeide felles planverk inkludert egen regulering av partenes ansvar og 
forpliktelser. Ved store oppdrag kan det inngås særskilt avtale mellom partene, ref. Bilag 10, punkt 7. 

3.2 Styring av kapasitet 
For denne typen endringer er det TOGOPERATØR selv som bestemmer ønsket kapasitet, og derav selv 
styrer hva som skal gjøres og velger innbyrdes prioritering mellom egne saker, behov eller krav som ønskes 
løst så fremt det ligger innenfor det som naturlig hører innenfor Enturs portefølje og kompetanse. 
Endringene som gjennomføres skal ikke negativt påvirke andre oppdragsgivere eller medføre uheldig 
fragmentering av systemporteføljen. 
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1.6 Prisjusteringer 
Alle priselementer prisjusteres hvert årsskifte, og første tidspunkt for regulering vil være 1.1.2022. Prisindeksen 
består av 50 prosent indeks for KPI-JAE pr. 15. oktober i foregående år, og 50 prosent av SSBs indeks for totale 
arbeidskraftkostnader for samferdselssektoren (Transport og lagring) pr. 15. oktober i foregående år. Ordinær 
prisjustering beregnes med utgangspunkt i indeksene pr. 15. oktober 2020.  

1.7 Tilbakebetalinger 
Ved reklamasjoner fra reisende skal TOGOPERATØREN uten hensyn til hva årsaken er dekke alle utbetalinger 
Entur gjør til kunden i tråd med vilkårene for reisen. 
 
Gebyr for sniking som utstedes på Enturs system vil utbetales sammen med avregning til TOGOPERATØREN. 
For utstedt gebyr hvor det senere viser seg at gebyret ikke kan inndrives skal TOGOPERATØREN tilbakebetale 
til Entur ikke inndrevet beløp.  

1.8 Merverdiavgift 
Merverdiavgift tilkommer med den til enhver tid gjeldende sats. Formidling av persontransport til utlandet er 
fritatt fra merverdiavgift. 

Valgfrie tjenester faktureres i henhold til merverdiavgiftssats for den enkelte tjeneste.  

I den grad formidlingen skjer i utlandet, vil mva oppkreves i henhold til det enkelte lands regelverk.   

  



 

 

2 Avregning, fakturering og betalingsbetingelser 
 

Entur utferdiger avregninger til TOGOPERATØREN for formidlingen av billetter, jf. bokføringsforskriftens § 
5-2-1a (2). Avregningen utstedes ukentlig i elektronisk standardformat. Tilgodebeløp utbetales senest [7] 
virkedager etter avregning. 
 
Reklamasjonsutbetalinger og andre utbetalinger Entur har hatt til kunder, samt gebyr for sniking som ikke lar 
seg innkreve, jf pkt. 1.8 kreves særskilt dekket av TOGOPERATØREN. Det utstedes eget salgsdokument for 
dette i elektronisk standardformat. 
 
Entur fakturerer sine formidlingstjenester ukentlig. Øvrige valgfrie tjenester faktureres månedlig. Frist for 
betaling av tjenester settes til 7 dager etter fakturadato. 
 
Avregningen og annen dokumentasjon skal oppfylle de krav som oppstilles til salgsdokumentasjon i 
bokføringsforskriften. Ved mislighold av betalingsforpliktelser etter denne avtalen har partene rett til å 
motregne mot andre krav etter denne avtalen. 
 
Entur skal bidra til en mest mulig kostnadseffektiv håndtering av fakturering, og skal bidra til reduksjon av 
antall fakturaer.  
 
Faktura skal merkes tydelig med ansvarssted: [Ansvarssted] 
 
Fakturaadresse: 
[Adresse] 
 
 

Vederlag og utlegg faktureres og gjøres opp sammenfallende med oppgjør og utbetaling for billettomsetning til 
TOGOPERATØR.  
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1. Formålet med etiske krav 
Formålet med Etiske Krav til er å sikre at Partene i alle ledd har ett bevisst og forpliktende forhold til de Etiske 
Krav og verdier. Med Partene menes her Partene og Partenes underleverandører. Kravene beskrevet nedenfor er 
en del av kontrakten.  

2. Generelle menneskerettigheter 
Partene skal sikre at egen virksomhet ikke direkte eller indirekte bryter grunnleggende menneskerettigheter, som 
nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Partene skal arbeide for å forhindre at egen virksomhet kan medføre 
eller bidra til slike brudd. 

3. Barnearbeid 
Partene skal respektere og etterleve bestemmelsene om barnearbeid i FNs barnekonvensjon art. 32 samt ILO 
konvensjonene nr. 138 om minstealder og 182 om barnearbeid. Som en del av dette skal Partene ikke i strid med 
konvensjonen benytte arbeidere  

• i skolepliktig alder eller som er under 15 år, eller 
• under 18 år til nattarbeid eller arbeid som er fysisk farlig, og/eller helsefarlig. 

4. Tvangsarbeid/slavearbeid 
Partene skal overholde ILO konvensjonene nr 29 om tvangsarbeid og 105 om slavearbeid, bl.a. ved å sørge for 
at de ikke bidrar til tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Som en del av dette skal alle arbeidstakere 
være fri til å avslutte sitt arbeidsforhold hos Partene med rimelig oppsigelsestid. 

5. Diskriminering mv. 
Partene skal overholde ILO konvensjonene nr. 100 om likelønn og 111 om diskriminering, og FNs 
Kvinnediskrimineringskonvensjon, bl.a. ved å sørge for at det ikke forekommer usaklig eller ulovlig 
forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, rase, seksuell legning, politisk oppfatning eller annet grunnlag. 

6. Arbeidstakeres rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår 
Partene skal overholde ILO konvensjonene nr. 87 om foreningsfrihet og 98 om kollektive forhandlinger og rett 
til kollektive forhandlinger. Som en del av dette skal Partene 

sikre og respektere nasjonale lover om arbeidstakeres rettigheter 
sikre og respektere lover om minstelønn  
sikre at hans ansatte eller innleide arbeidstakeres rettigheter oppfylles  

 
Partene skal sikre og respektere regler om arbeidsvilkår, herunder 

krav til arbeidstid og arbeidsmiljø 
regler om akseptabelt lønnsnivå 
skal sikre at arbeidsmiljøet oppfyller lovpålagte krav med henblikk på bl.a. 
informasjon om helserisiko for arbeidere 
krav om tilgang til sikkerhetsutstyr 

 
Partene skal respektere arbeidstakere og tredjeparters personvern, og skal herunder ikke registrere eller overvåke 
disse uten at det er i overensstemmelse med det aktuelle lands lover. 
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7. Miljø 
Der Partene driver potensielt miljøskadelig virksomhet, eller der en Part ellers krever det, skal Partene ha en 
offentlig tilgjengelig miljøpolicy.  
 
Partene skal arbeide for å oppnå minst mulig negativ miljøpåvirkning av Partenes virksomhet, herunder 
kontinuerlig etterstrebe 

• redusert energi- og ressursbruk  
• reduksjon av eventuelle utslipp, eksempelvis ved deltagelse i relevante ordninger for resirkulering, pant 

etc. av leverandørens varer og innsatsfaktorer 
• utvikling av mer miljøvennlige løsninger 

8. Forretningsetikk 
Partene skal overholde relevante regler og forskrifter på alle relevante områder, herunder innenfor områdene 
skatte- og avgiftsrett og konkurranselovgivning. 
 
Partene skal aktivt og løpende arbeide mot utpresning, korrupsjon og hvitvasking. Som en del av dette skal hver 
av Partene 

• dersom han mer enn 30 ansatte, og ellers der Leietaker krever det, ha en offentlig tilgjengelig policy mot 
korrupsjon, og sørge for undersøkelser av forhold der det er rimelig å anta at korrupsjon kan ha funnet 
sted 

• ha utarbeidet regler om gaver til ansatte forretningsforbindelser etc. og etterleve disse 
• overholde generelle krav til god forretningsskikk, ryddighet og etterrettelighet i gjennomføringen av 

Partens virksomhet 
• overholde krav til habilitet, og rapportere om tilfeller av mulig inhabilitet, jf. punkt. 9. 

9. Inspeksjoner og rapporter 
Hver av Partene skal ha rett til å gjennomføre de inspeksjoner hos den annen Part og dennes underleverandører 
som er nødvendig for å sikre at Etiske Krav gjennomføres. 
 
Hver av Partene er pliktig til umiddelbart å rapportere til den annen Part brudd på Etiske Krav som de oppdager 
i egen virksomhet eller hos underleverandører.  Parten skal umiddelbart iverksette nødvendige aksjoner for å 
avhjelpe de aktuelle brudd i egen eller underleverandørers virksomhet. 

10. Konsekvenser av brudd  
En Parts brudd på Etiske Krav vil anses som vesentlig mislighold, og vil kunne gi den annen Part rett til å heve 
Avtalen, jf. også kontraktens bestemmelser. 
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1 Bakgrunn 
Dette bilaget beskriver og regulerer prosessen med innfasing av TOGOPERATØR i Enturs tekniske plattform og 
betjente kundebehandling. Bilaget tydeliggjør innfasingens omfang, partenes plikter, planverk og oppfølging.  
 

2 Omfang og kostnader 
Enturs innfasing av TOGOPERATØR gjelder teknisk konfigurasjon og oppsett for å gjøre TOGOPERATØRS 
togprodukter salgbare i Enturs salgskanaler, og sikre at Enturs betjente kundebehandling kan håndtere 
henvendelser på vegne av TOGOPERATØR.   
 
Innfasingen er avgrenset i omfang til å gjelde; 

1) de produkter, funksjoner, mekanismer og forretningsregler mv som var aktive for det aktuelle 
virksomhetsområde når konkurransegrunnlaget ble publisert samt  

2) det som Trafikkavtalen tilsier at Entur er forpliktet til å understøtte.  
3) de produkter, funksjoner, mekanismer og forretningsregler mv som partene er omforent om i forkant og 

som er avtalt skriftlig. 
 

Elementer i TOGOPERATØRs tilbud som går utover Jernbanedirektoratets krav i konkurransegrunnlaget er ikke 
en del av innfasingen og ikke forpliktende for Entur, med mindre det er spesifikt avtalt.  
 
Omfanget av innfasingen er ikke avgrenset i tid til TOGOPERATØRs salgs- og kjørestart.  
 
Enturs arbeid med innfasing av TOGOPERATØR (begrenset til omfanget beskrevet over i punkt 1) og 2) gjøres 
uten ekstra vederlag.  
 

3 TOGOPERATØRs plikter 
Vellykket innfasing krever betydelig bidrag fra TOGOPERATØR. TOGOPERATØR er ansvarlig for å 
implementere leveranse av elementer beskrevet i Bilag 2 – TOGOPERATØRS plikter, på fastsatte standarder og 
metoder der det er definert. Dette inkluderer utarbeidelse av produktblad for alle produkter (se Vedlegg A).   
 
TOGOPERATØR er ansvarlig for å verifisere at Enturs leveranse er i henhold til det som blir spesifisert i de 
ulike milepælene, samt bistå i testing av egne data i Enturs nettbutikk.  
 
TOGOPERATØR utarbeider leveranseplan for sine leveranser, avstemmer denne med Entur på tid og innhold. 
 
TOGOPERATØR må stille med kompetente ressurser med tilstrekkelig mandat til å ta løpende avklaringer og 
beslutninger.  
 

4 Enturs plikter  
Som del av etableringen skal Entur etablere sine leveranser som beskrevet i Bilag 1.  
 
Entur utarbeider leveranseplan som er transparent og som avstemmes med TOGOPERATØR på tid og innhold. 
Planen tydeliggjør og tidfester leveranser fra TOGOPERATØR og Entur.  
 
Entur forvalter en felles plattform for dokumentasjon, registrerte saker og løpende status på leveranser mv. 
 
Entur skal teste sine leveranser før de overleveres TOGOPERATØR for verifisering.  
 



5 Tidsplan og milepæler 
Innfasingen deles inn i leveranser til salgsstart (90 dager før kjørestart) og kjørestart, med underliggende 
milepæler. Ved oppstart av innfasingsarbeidet utarbeider Entur tidssatte milepæler. Partene jobber smidig 
gjennom innfasingen, og innholdet i og tidspunktene for milepælene kan derfor være gjenstand for endringer 
gjennom innfasingsprosessen.   
 
Implementeringen deles opp i følgende fagområder/strømmer: 

- Digital  
- Økonomi/avregning  
- Kommunikasjon og service  
- Annet: Avtale/markedsføring/kommersielle forhold   

 
Eksempel på milepæler til salgsstart: 
 
Milepæl Ansvarlig 
  
MP1 – produktdefinisjoner (antall uker før salgsstart avtales)  
Alle produktblad er utarbeidet og godkjent  TOGOPERATØR 
Rutedata med tilhørende materielldata TOGOPERATØR 
Takstsamarbeidsavtaler er definert TOGOPERATØR 

  
MP2 - refunderbare produkter er implementert (7 uker før salgsstart)  
Grunndata: 

Pristabeller 
Profiler og sosiale rabatter definert 
Kodespace for takstmyndighet TOGOPERATØR 

Grunndata lagt inn Entur 
Tilganger til miljøer gitt Entur 
Rutedata lest inn og verifisert Entur 
Betalingsmåter konfigurert Entur 
Fleksibelt refunderbart produkt konfigurert Entur 
Premium refunderbart produkt er konfigurert Entur 
Enkeltbillett er konfigurert Entur 

  
MP3 - ikke-refunderbare produkter er konfigurert (5 uker før salgsstart)  
Premium produkt  Entur 
Dynamisk priset produkt Entur 
Togoperatør kan legge inn kvoter i varelager Entur 

  
Setekart TOGOPERATØR 

  
MP4 - gjennomgående produkter er implementert (3 uker før salgsstart)  
Gjennomgående prising mellom Togoperatørs produkter konfigurert Entur 
Fleksibel fellesbillett konfigurert Entur 

  
MP5 - tilleggsprodukter er konfigurert (3 uker før salgsstart) Entur 
Sykkel  
Hund > 40cm  
Hund < 40cm  
Barnevogn  
Dyrefri  
Setereservasjon er aktivert Entur 



Materielldata er tatt i bruk Entur 
Setekart er aktivert Entur 

  
Eksempel på milepæler til kjørestart: 
 
Milepæl Ansvarlig 
  
MP 6 - billettautomat er klar for salg av enkeltbilletter (5 uker før kjørestart) Entur 

  
MP7 - Periodebilletter er konfigurert (6 uker før kjørestart)  
Periodebillett 30 dager Entur 
Periodebillett 7 dager Entur 
Periodebillett 365 dager Entur 

  
MP8 - Takstsamarbeid og avvikshåndtering (3 uker før kjørestart)  
Takstsamarbeid aktør 1 Entur 
Takstsamarbeid aktør 2 Entur 
Erstatningsbillett Entur 
Nullbillett Entur 

  
MP 9 - MT klar for salg (2 uker før kjørestart)  
Federering av brukere for pålogging TOGOPERATØR 
Opplæring TOGOPERATØR 

 
 
 

6 Oppfølging og rapportering 
Partenes ledelse møtes hver 4.- 6. uke gjennom etableringsfasen. Møtepunktet skal:  

• Gi retningslinjer for samarbeidet mellom de to selskapene og   
(hvordan samarbeide både formelt og uformelt) 

• Gi hovedprioriteringer av leveransene 
• Komme med eventuelle korrigeringer for arbeidet underveis 
• Håndtere innmeldt uenighet som eventuelt oppstår underveis som ikke blir løst i linjene til de respektive 

selskap 
• Etterlyse og motta rapportering leveranseplaner, risikovurdering –  gi tilbakemeldinger og eventuelt 

komme med korrigeringer 
• Støtte arbeidet med nødvendige ressurser i de respektive strømmene 

 
Møtet har følgende faste agenda: 
 

1. Referat fra sist MM møte ( beslutning) 
2. Status onboardingaktiviteter TOGOPERATØR, inkludert statusrapport leveranseplan (orientering) 
3. Status onboardingaktiviteter Entur, inkludert statusrapport leveranseplan (orientering) 
4. Risikovurdering - Behov for endring av risikobilde? ( beslutning) 
5. Eventuelle korrektive tiltak, endringer i tidspunkt, status eller innhold i leveranseplan (beslutning) 
6. Eventuelle punkter til Avvikslogg og Uenighetslogg (beslutning) 
7. Tilleggsbestillinger (beslutning) 
8. Eventuelt og neste møte 

 
Partenes leveranseansvarlige gjennomfører statusmøter ukentlig, og sørger omforent milepælsplan og 
rapportering av status på denne. Operativ dialog gjøres løpende og etter behov.  



Partene utarbeider og oppdaterer en felles risikomatrise (eksempel under). 
 

 
 

  



7 Større leveranser på bestilling fra togoperatør 
 
Partene i samarbeid kan inngå en særskilt avtale for særlige tilleggsleveranser som bestilles av 
TOGOPERATØR.  
 
Dette kan blant annet være leveranser med stort omfang, nye tjenester innen mobilitet og service, større eller 
spesielle utviklingsoppgaver mv.  For større oppdrag skal partene uansett utarbeide avstemte planverk inkludert 
egen regulering av partenes ansvar og forpliktelser. Mekanismer som ikke eksisterer i denne avtale (Avtale om 
formidling av billetter og leveranse av salgs- og billetteringsløsninger), kan reguleres inn i særskilt avtale, 
eksempelvis mekanismer ved forsinkelser i en omforent leveranseplan. 

En slik særskilt avtale kan inngås hvis en slik type bestilling kommer fra TOGOPERATØR.  

Utgangspunktet er at herværende avtale av begge parter ikke anses som egnet til å regulere en eventuell leveranse 
av nevnte typer. 
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1 Innledning 

1.1  Bakgrunn 

Denne avtalen («Avtalen») er inngått mellom Jernbanedirektoratet ved Lokomotivførerutdanningen 

ved Norsk fagskole for lokomotivførere (Oppdragsgiver) og [LEVERANDØREN] (Leverandøren). 

Avtalepartene betegnes i denne avtalen samlet som «Partene».  

Avtalen består av følgende dokumenter (Avtaledokumentene): 

Dette avtaledokumentet med kontraktsvilkår 

• Vedlegg 1 Liste over godkjente instruktører og sensorer  

• Vedlegg 2 Skifteopplæring  

• Vedlegg 3 Liste over godkjente kjørelærere   

• Vedlegg 4 Økonomisk kompensasjon 

Oppdragsgiver gjennomfører opplæring for å utdanne Lokomotivførerkandidater. For å gjennomføre 

planlagt undervisning, er det behov for å leie inn godkjente instruktører, sensorer og kjørelærere 

samt ha tilgang til aktuelt togmateriell fra Leverandøren. 

Denne avtalen gjelder leie av instruktører, sensorer og kjørelærere for undervisning som 

Oppdragsgiver er ansvarlig for. Avtalen gjelder også tilgang til togmateriell i undervisningen. 

 

1.2  Roller og ansvar 

Partene skal samarbeide og yte gjensidig bistand innenfor Oppdragsgivers og Leverandørens formål. 

Partene skal møtes for årlig dialog vedrørende Oppdragsgivers planlegging av opplæringstilbudet og 

Leverandørens behov for opplæring.   

Leverandøren har fremføringsansvaret for all kjøring og skifting etter denne avtale når fremføringen 

foretas av Leverandørens personell. Oppdragsgiver og dens ansatte plikter til enhver tid å rette seg 

etter Leverandørens krav og instrukser knyttet til fremføring av tog. Oppdragsgiver plikter å utlevere 

all informasjon om undervisningen og studentene som Leverandøren trenger for å oppfylle sine 

forpliktelser etter jernbaneloven med forskrifter. Informasjon om studentene skal gis ut i tråd med 

de krav som følger av lov og forskrift. 

Oppdragsgiver fastsetter opplæringens innhold i henhold til gjeldende studieplan. 

Opplæring i henhold til denne avtalen skal utføres under ledelse av rektor av Norsk fagskole for 

lokomotivførere og/eller den aktuelle fagansvarlig ved Norsk fagskole for lokomotivførere. 

Leverandøren skal ivareta de oppgaver som er beskrevet i Avtalen, i tråd med gjeldende mål og 

forutsetninger slik disse fremgår av Avtalen og Vedlegg til avtalen. 

Leverandøren har arbeidsgiveransvar for egne ansatte som utfører oppdrag for Oppdragsgiver.  

Leverandøren har ansvar for at gjeldende lover og forskrifter vedrørende HMS er oppfylt for 

Leverandørens ansatte bortsett for i lokaler som faller innunder bestemmelsen nedenfor.  

Oppdragsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene ved Oppdragsgivers lokaler på Grorud er i 

overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser og at personellet sikres et fullt forsvarlig 
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arbeidsmiljø. Oppdragsgiver er videre ansvarlig for at forholdene er lagt til rette for at personellet får 

utført sitt arbeid. 

Partene skal samarbeide for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Leverandøren er forpliktet til å holde Oppdragsgiver orientert om endringer (adresser, 

kontaktpersoner mv.) som har innvirkning på gjennomføringen av Avtalen. 

Leverandøren skal sikre at personell som leies ut oppfyller kravene i Statsansatteloven § 12. 

Leverandøren plikter å tegne yrkesskadeforsikring for personell som leies ut. 

 

1.3 Nærmere om undervisningen  

Undervisningen finner sted ved Oppdragsgivers lokaler på Grorud i Oslo, i og ved spor på aktuelle 

driftsbanegårder og stasjoner og i ordinær togtrafikk.  

Undervisningstiden er normalt 6 klokketimer pr dag. I tillegg legger undervisningen til grunn 1 time 

for- eller etterarbeid til hver undervisningsdag slik at hver ordinær undervisningsdag er 7 timer. Noen 

undervisningsøkter vil kunne overstige normal undervisningstid. 

Arbeidet vil bestå i:  

• Klasseromsundervisning  

• Forberedelser, retting, vurdering og sensorvirksomhet  

• Praktisk opplæring  

• Læremiddelutvikling etter avtale  

• Veiledning av nye instruktører etter avtale 

• Undervisning i og ved kjøretøy  

 

 

2 Leverandørens rettigheter og plikter  

2.1  Instruktører og sensorer 

Leverandøren skal leie ut godkjente instruktører og sensorer til Oppdragsgiver. Instruktører og 

sensorer er personell som oppfyller skolens kompetansekrav. Krav til faglig godkjente instruktører og 

sensorer fremgår av Norsk fagskole for lokomotivføreres til enhver tid gjeldende regelverk og 

kvalitetssikringssystem.  

Leverandøren skal stille med førere som instruktører ved Lokomotivførerutdanningen, Norsk 

fagskole for lokomotivførere. Forpliktelsen gjelder 5 % av Leverandørens totale antall godkjente 

førere. Instruktør skal også kunne være sensor innen sitt fagområde.  

Leverandøren skal bidra med inntil 50 dager undervisning for hver instruktør. Fordeling av 

undervisningsdager for instruktører og sensorer avtales per år med Oppdragsgiver. Leverandøren 

plikter å stille med instruktører og sensorer til avtalte kurs. Leverandøren har ansvar for å ha 

tilstrekkelig kvalifisert personell tilgjengelig for å oppfylle denne avtale.  



Vedlegg E-3 Avtale om ressurser og kjøretøy til gjennomføring av lokomotivførerutdanningen, Norsk fagskole for 

lokomotivførere  

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  6 

Instruktører skal i regi av Oppdragsgiver gjennomføre opplæring, delta på fagoppdateringer og 

samlinger som er nødvendige for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen.  

Leverandøren dekker lønn- og personalkostnader for ansatte knyttet til opplæring, fagoppdateringer 

og samlinger hos Oppdragsgiver. 

Partene skal ha en årlig felles gjennomgang av hvilket personell hos Leverandøren som tilfredsstiller 

Oppdragsgivers krav til kompetanse for undervisningspersonell og sensurering samt at disse har de 

nødvendige godkjenninger og sertifikater. Hvis Leverandøren er forhindret fra å levere i henhold til 

denne avtale, utløses en dagsmulkt lik NOK 5.000,-. Krav om dagmulkt utelukker bruk av andre 

misligholdsbeføyelser som f.eks. erstatning og prisavslag. Oversikt over kvalifisert personell skal 

fremgå av «Vedlegg 1». 

 

2.2  Kjørelærere 

Leverandøren skal levere faglig godkjente kjørelærere til Oppdragsgiver for gjennomføring av 

utdanningens praktiske opplæring. Krav til faglige godkjente kjørelærere framgår av Norsk fagskole 

for lokomotivføreres til hver tid gjeldene regelverk og kravspesifikasjon for undervisningspersonell.  

Leverandøren skal minimum levere 28 % av totalt antall praksisdagsverk per år som skolen har 

behov for per år. (I 2021 tilsvarer det 2800 praksisdagsverk.) Et praksisdagsverk er 1 student per 1 

dagstursnus med 1 godkjent kjørelærer. En praksisperiode består av minimum 20 dager. Studenten 

skal ha kjørelærer gjennom hele praksisperioden. Leverandøren skal så langt som det er mulig, stille 

med samme kjørelærer for studenten i hele praksisperioden. Kjørelærer skal i regi av Oppdragsgiver 

gjennomføre opplæring, delta på fagoppdateringer og samlinger som er nødvendige for å planlegge, 

gjennomføre og evaluere opplæringen.  

Totalt skal Leverandøren ha minimum 15 % av sine totale antall førere som godkjente kjørelærere 

for Norsk fagskole for lokomotivførere. Leverandøren skal bidra med minimum en praksisperiode for 

hver kjørelærer de stiller til disposisjon etter gjeldende studieplan. 

Leverandøren dekker lønn- og personalkostnader for ansatte knyttet til opplæring, fagoppdateringer 

og samlinger hos Oppdragsgiver. 

Partene skal ha en årlig felles gjennomgang av hvilket personell hos Leverandøren som tilfredsstiller 

Oppdragsgivers krav til kompetanse for kjørelærere samt at disse har de nødvendige godkjenninger 

og sertifikater. Hvis Leverandøren er forhindret fra å levere i henhold til denne avtale, utløses en 

dagsmulkt lik NOK 2.000,-. Krav om dagmulkt utelukker bruk av andre misligholdsbeføyelser som 

f.eks. erstatning og prisavslag. Oversikt over kvalifisert personell skal fremgå av et oppdatert 

«Vedlegg 3». 

 

2.3 Gjennomføring av praksisperiode 

Leverandøren skal gi studentene tilgang til en turnus med praktisk øvelseskjøring, ledsaget av 

godkjent kjørelærer. Leverandøren har ansvar for at kjørelærere gjennomfører den turnus som er 

avtalt.  

Gjennomføring av praksisperioden hos Leverandøren skal tilfredsstille Norsk fagskole for 

lokomotivføreres til enhver tid gjeldende studieplan og opplæringsplan, og skal være av en slik 

varierende art at studenten gis best mulig læringsutbytte i forhold til kriterier beskrevet i studie- og 

opplæringsplan.   
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Leverandøren plikter å gjennomføre praktisk opplæring med studentene på eget kjøretøy i ordinær 

trafikk og innenfor kjørelærers turnus.  

Undervisningstiden er i henhold til kjørelærerens turnus. I tillegg legges til grunn en halv time for- og 

etterarbeid til hver undervisningsdag. Leverandøren skal ved behov å gi Oppdragsgivers fagpersonell 

for oppfølging og veiledning tilgang til førerrom og andre undervisningsarenaer hos Leverandøren 

under gjennomføring av opplæring på Leverandørens kjøretøy.  

Leverandøren skal gjøre kjørelærers turnus tilgengelig for Oppdragsgiver senest 14 dager før den 

praktiske opplæringen starter, med angivelse av tidspunkt for den praktiske opplæringen.  

 

2.4 Kjøretøy til skifteopplæring 

Skifteopplæring skal gjennomføres i henhold til «Vedlegg 2». Til den praktiske opplæringen har 

Oppdragsgiver behov for tilgjengelighet til togmateriell. Oppdragsgiver og Leverandør inngår særskilt 

avtale om årlig materiellbehov gjennom «Vedlegg 2». 

For den praktiske skifteopplæringen plikter Leverandøren å stille avtalt togmateriell med fører til 

disposisjon i henhold til gyldig studieplan. Dersom en Leverandør har påtatt seg å stille kjøretøy og 

fører til praktisk skifteopplæring og ikke kan levere etter avtale, er Leverandøren ansvarlig for å 

håndtere avviket jamfør punkt 5. 

Praktisk skifteopplæring gjennomføres som gruppeundervisning. Oppdragsgiver stiller med en 

faglærer/instruktør som skal følge opplæring som lærer og koordinator. Faglærer er pedagogisk 

ansvarlig.  

 

2.5 Befaring av trekkraftkjøretøy 

Befaring av trekkraftkjøretøy er en del av Lokomotivførerutdanningen.  Befaring på trekkraftkjøretøy 

er å inspisere kjøretøyet ved å gjennomføre prosedyrer for uttak og innsett, uten 

flytting.  Oppdragsgiver og Leverandør inngår særskilt avtale om årlig bestilling av 

trekkraftkjøretøybehov til opplæring. Leverandøren plikter å stille avtalt trekkraftkjøretøy disponibelt 

til Norsk fagskole for lokomotivførere. Befaring av trekkraftkjøretøy skal kun skje på tidspunkter hvor 

trekkraftkjøretøyet ikke er i bruk. 

Det avtales i hver enkelt bestilling, hvilken resurs som følger med typekurs, og som kan gjennomføre 

befaringen etter Leverandørens krav.  Dersom Leverandøren har påtatt seg å stille kjøretøy til 

befaring og ikke kan levere etter avtale, er Leverandøren ansvarlig for å håndtere avviket jamfør 

punkt 5. 

Befaringen gjennomføres som gruppeundervisning. Oppdragsgiver stiller med en faglærer/instruktør 

som skal følge opplæring som lærer og koordinator. Faglærer/instruktør er pedagogisk ansvarlig.  

 

2.6 Studentenes sikkerhet  

Leverandøren plikter å ivareta studentenes sikkerhet på forsvarlig måte under øvelseskjøring.  

Skulle det under opplæringen inntreffe en ulykke eller annen alvorlig hendelse, skal studentene 

umiddelbart etter hendelsen bli tatt hånd om og få oppfølging av Leverandørens støtteapparat. En 

student som er innblandet i en hendelse skal bli ivaretatt av foretaket i første instans. Foretakets 

HMS-apparat skal gjelde fram til skolen kan overta ansvaret for studenten.. 
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Oppdragsgiver skal legge til rette for at en student som har vært vitne til en hendelse som nevnt i 

første ledd gjøres tilgjengelig for Leverandøren ved en eventuell intern granskning av den uønskede 

hendelsen hos Leverandøren.  

Oppdragsgiver er ansvarlig for skade og tap studentene blir påført i forbindelse med undervisningen. 

 

 

3 Oppdragsgivers rettigheter og plikter  

3.1 Utarbeidelse av kursplan og tildeling av opplæring 

Oppdragsgiver skal innen 1. november hvert år, utarbeide en årsplan for kommende kalenderår. Det 

skal gjennomføres avklaringsmøte mellom Oppdragsgiver og Leverandøren innen 1. oktober hvert år. 

Ved behov kan planen for andre kalenderhalvår justeres, meddelt skriftlig fra Partene innen 30.april. 

Innsigelser mot forslaget fremmes av Partene innen 14 dager etter at dette ble mottatt. Ved 

eventuelle innsigelser, skal Partene i fellesskap komme frem til en omforent plan for gjennomføring. 

Ved eventuell fortsatt uenighet skal Oppdragsgivers plan følges. 

Ved utarbeidelse av årsplan kommer Partene til enighet om hvilke instruktører, sensorer og 

kjørelærere som er aktuelle for kommende år, samt type kjøretøy og hvilken periode dette skal være 

tilgjengelig.  

Ved utarbeidelse av årsplanene skal Oppdragsgiver tilse at det er et rimelig forhold mellom det 

opplæringsbehovet for eget personell som Leverandøren har meldt inn, og de ytelser som 

Leverandøren pålegges. Således vil ytelsene etter avtalen variere mellom de enkelte år. 

 

3.2 Gjennomføring av pedagogisk grunnutdanning  

Den pedagogiske grunnutdanningen som kreves for instruktører og kjørelærere, gjennomføres i regi 

av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal tilby grunnutdanning innen pedagogikk for de av 

Leverandørens instruktører og kjørelærere som er stilt til Oppdragsgivers disposisjon og som ikke 

allerede har gjennomført slik utdanning.  

Oppdragsgiver gjennomfører årlig, i tillegg til pedagogisk grunnutdanning, obligatorisk opplæring, 

fagoppdateringer og samlinger for instruktører, sensorer og kjørelærere, begrenset til inntil 3 

virkedager per år.   

Oppdragsgiver belaster ikke Leverandøren for kostnader denne har i forbindelse med opplæringen. 

Leverandøren har ikke rett til å få kompensert økonomisk tap eller andre utgifter i forbindelse med 

opplæringen.  
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4 Sikkerhet 

Dersom instruktør, sensor, kjørelærer eller Oppdragsgivers ansatte som er tilstede ved 

undervisningen blir funnet uskikket eller indisponibel for gjennomføring av opplæring, skal Partene 

komme til enighet om disponibel instruktør, sensor, kjørelærer eller ansatt hos oppdragsgiver som 

kan erstatte vedkommende.  

Oppdragsgiver skal på bakgrunn av tilbakemeldinger og evalueringer av instruktør, sensor og 

kjørelærer vurdere om det er behov for å iverksette tiltak. Partene kan ved enighet beslutte at 

Leverandøren erstatter instruktør, sensor eller kjørelærer i påbegynt og fremtidig 

opplæringsvirksomhet med annet godkjent personell.   

Dersom Oppdragsgiver kan dokumentere kompetansegap og/eller brudd på etiske retningslinjer hos 

instruktør, sensor eller kjørelærer, er dette å anse som en mangel.  

Kjørelærer har rett og plikt til å avvise studenter de ikke finner skikket eller disponibel for 

gjennomføring av øvelseskjøring.  

 

 

5 Mislighold 

5.1 Informasjonsplikt 

Dersom Leverandøren eller Oppdragsgiver er forhindret, eller har grunn til å tro at han vil bli 

forhindret, fra å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen og gjeldende Årsplan, skal parten straks 

varsle den annen part. Varslet skal angi årsak til hindringen og skal så vidt mulig angi når ytelsen 

kan gjennomføres samt opplysninger om hvordan alternativ løsning kan gjennomføres.  

 

5.2 Utbedring 

Leverandøren skal på eget initiativ rette en mangel han oppdager, selv om mangelen ikke er 

oppdaget eller påpekt av Oppdragsgiver. Leverandøren har rett og plikt til å utbedre mangler som er 

påpekt av Oppdragsgiver slik at Leverandørens ytelse til enhver tid er i samsvar med Avtalens krav. 

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver melding om de utbedringer han tar sikte på å utføre, samt 

tidspunktet for utbedringen. 

Oppdragsgiver skal sette en rimelig frist for Leverandørens utbedring. Dersom utbedring ikke er 

foretatt innen den fastsatte fristen, har Oppdragsgiver rett til å la en tredjemann foreta utbedringen. 

Oppdragsgiver skal varsle Leverandøren før utbedring settes bort til andre. Oppdragsgiver kan kreve 

at Leverandøren betaler rimelige kostnader ved utbedring utført av tredjemann. Dersom 

utbedringsarbeid utføres av tredjemann i henhold til denne bestemmelsen, er Leverandøren ikke 

ansvarlig for utbedringsarbeidet eller mangelfull utbedring og følgene av dette. 

 

5.3 Erstatning 

Dersom avtalte årsplaner må endres, og slik endring er forårsaket av Leverandøren, skal 

Leverandøren dekke eventuelle ekstra kostnadene som Oppdragsgiver blir påført.  
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Hver av Partene kan kreve erstattet tap som kan tilbakeføres til mislighold fra den annen Part med 

mindre den misligholdende Part kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet skyldes 

forhold utenfor hans kontroll. 

Oppdragsgiver skal uten hensyn til skyld dekke skade på leid materiell og infrastruktur forårsaket av 

Oppdragsgiver, Oppdragsgivers ansatte eller studentene så fremt det ikke ligger innunder 

Leverandørens kontroll. 

 

 

6 Fakturering og betaling  

Vederlaget er angitt i «Vedlegg 4». Eventuelle øvrige utgifter som ikke er omtalt i «Vedlegg 4» og som 

Leverandøren måtte ha dekkes av Leverandøren selv.  

Oppdragsgiver vil kunne være nødt til å avlyse kurs helt eller delvis, eller flytte på oppsatte 

kurstidspunkter. Ved avlysning av kurs vil Oppdragsgivers betalingsforpliktelse bortfalle forutsatt at 

avlysning er varslet senest 4 uker før planlagt kursstart.  

Det legges til grunn en fast timepris for utleie av fagpersonell mellom Partene. Grunnprisen gjelder 

uavhengig av type fagpersonell og kompetanse, og gjelder alt utleie av personell mellom Partene. 

Grunnprisen følger av «Vedlegg 4» til avtalen. 

Reisekostnader dekkes etter bestemmelser som angitt i «Vedlegg 4». 

Fakturering skjer etterskuddsvis hver måned.  Betaling skjer i henhold til faktura senest 30 dager 

etter fakturadato.  

Timelister og vedlegg skal følge som underbilag til faktura. Timelister skal inneholde oversikt over 

antall timer undervist per måned.  

 

 

7 Lojalitetsplikt, personopplysninger og 

taushetsplikt  

Det påligger begge parter en gjensidig lojalitetsplikt ved gjennomføring av avtalen.  

Begge parter har taushetsplikt mht. opplysninger om noens personlige forhold, om drifts- eller 

forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde og andre 

opplysninger som er underlagt taushetsplikt i eller i medhold av lov som erverves i forbindelse med 

gjennomføringen av avtalen. 

Ellers gjelder punkt 18 i Trafikkavtalen. 
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8 Rettigheter til opplæringsmidler mv.  

Oppdragsgiver har alle immaterielle rettigheter til alt grunnlagsmateriale og til ethvert resultat som 

følge av arbeid utført i henhold til denne Avtalen. Leverandørens godkjente instruktører og sensorer 

har tillatelse til å benytte alt tilgjengelig undervisningsmateriell i forbindelse med gjennomføring av 

opplæring. All eventuell øvrig bruk av materiell er ikke tillatt uten særskilt samtykke fra 

Oppdragsgiver.  

Leverandøren har alle immaterielle rettigheter til alle instrukser, prosedyrer, håndbøker, veiledninger 

o.l. som er den del av Leverandørens dokument/ styringssystem. 

 

 

9 Forsikring 

Leverandøren skal til enhver tid ha gyldig forsikringsdekning for det ansvar som kan oppstå som 

følge av dennes leveranse inn i opplæringsvirksomheten/togfremføringen. 

 

 

10 Tvisteløsning   

10.1 Forhandlinger 

Tvister mellom Partene i forbindelse med Trafikkavtalen skal søkes løst ved forhandlinger.  

Inntil en tvist er brakt inn til domstolene, kan hver av Partene be om at det avholdes et 

tvisteløsningsmøte hvor representanter fra både Oppdragsgiver og Leverandørens ledelse deltar. 

Dersom en Partene har bedt om et slikt møte, kan tvisten ikke bringes inn for domstolene før møtet 

er avholdt, med mindre slikt møte ikke kan avholdes innen rimelig tid og dette ikke skyldes forhold 

denne Parten svarer for eller det er nødvendig for å avbryte frister. 

 

10.2 Verneting 

Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting for enhver tvist i anledning Trafikkavtalen eller andre 

avtaler som følger av denne. Prosesspråket i anledning rettstvist skal være norsk.  

 

10.3 Lovvalg 

Avtalen, inkludert dette pkt. 9.3, og enhver tvist som oppstår i forbindelse med Trafikkavtalen, eller 

andre avtaler som følger av denne, skal være underlagt norsk rett. 
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11 Ikrafttredelse, varighet og reforhandling 

mv  

Avtalen trer i kraft ved Trafikkstart. Avtalen er løpende og uoppsigelig for Leverandøren i løpetiden 

for Avtale om persontransport mellom Jernbanedirektoratet og Leverandør (Trafikkavtalen). 

Avtalens varighet er til Trafikkavtalen avsluttes.  

 

 

12 Kontraktseksemplarer 

Denne Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Partene beholder ett eksemplar hver. 

Oslo, xx.xx.20xx 

________________________    ________________________ 

Kai Erik Jensen      [Navn] 

Rektor       [Stilling] 

Norsk fagskole for lokomotivførere,   [Selskap] 

Jernbanedirektoratet     
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Vedlegg 2 - Skifteopplæring 

Vedlegget skal oppdateres årlig og dekke plan for tjenestefordeling samt avtalt togmateriell anvendt 

i undervisningen. 

Tjenestene skal utføres til de tidsplaner skolen bestemmer mellom kl. 0800 og 2000.  

Praktisk skifteopplæring blir gjennomført like mange ganger som utdanningen har kull per år.  

Oppdragsgiver stiller med en faglærer/instruktør som skal følge opplæring som lærer og koordinator. 

Faglærer er pedagogisk ansvarlig.  

Innen 1. november gjennomføres møte mellom Oppdragsgiver og Leverandør for å fordele behovet 

for kjøretøy og kjørelærer til praktisk skifteopplæring.  

Leverandøren plikter å stille med avtalte kjøretøy og kjørelærer. Dersom Leverandøren ikke kan 

levere etter avtale, er Leverandøren ansvarlig for å håndtere det oppståtte avviket. 

Gjennomføring av praktisk skifteopplæring foregår ved en stasjon med flere spor og andre fasiliteter 

som skal brukes i opplæringen. 
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Vedlegg 4 – Økonomisk kompensasjon  

Leveranser etter denne Avtalen kompenseres etter følgende bestemmelser (2020-priser). 

 

Instruktør og sensor 

• Timepris NOK  eks mva. 

• Overtid kompenseres . Undervisning som 

overstiger 7 timer er overtid. Overtid skal avtales på forhånd og godkjennes av 

rektor/fagansvarlig. 

• Lunsjpause inngår ikke i fakturerbar tid. 

• Timeprisen gjelder også for arbeid utenom ordinær arbeidstid, for instruktører kl. 08.00 – 

16.00, for sensorer kl. 08.00 – 22.00)  

• Kontorplass, PC, kontorrekvisita, kopiering holdes av Oppdragsgiver. 

Reiser på forhånd avtalt mellom oppdragsgiver og instruktør dekkes etter regning av oppdragsgiver.  

Reisekostnader dekkes etter statens satser. 

Oppdragsgiver kompenserer likevel ikke utgifter til reiser uten overnatting i områdene mellom 

Grorud og Hamar, Gjøvik, Halden, Kongsvinger, Hønefoss, Larvik eller Kongsberg. 

 

Praksisopplæring og kjørelærere 

• Praksisopplæring i trafikk betales med NOK eks mva. per kjørelærer dagsverk. 

Oppdragsgiver skal i tillegg til prisen for opplæringstjenestene dekke nødvendige og dokumenterte 

kostnader for studentenes overnatting på utestasjon. 

 

Kjøretøy og vogner 

• Lokomotivleie er NOK  eks mva.  per time (inkluderer lokomotiv, drivstoff/energi, 

fører, reise til og fra for fører). 

• Dobbelt motorvognsett er NOK eks mva. per time (inkluderer drivstoff/energi, fører, 

reise til og fra for fører). 

• Vognleie er NOK eks mva. per vogn per dag, vogn levert på undervisningsområdet. 

Vogner leies kun i hele dager. 

Dersom Leverandøren ikke leverer fører sammen med kjøretøyene reduseres dagsprisen med NOK 

2.500, -. 

 

Årlig Prisjustering  

Hver av partene kan kreve at prisen justeres årlig pr. 1. januar tilsvarende endringen i lønnsvekst i 

henhold til SSBs tabell for lønnsutviklingen i staten med basis i 12 måneders endring fra oktober 

foregående år(https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar). Leverandøren kan 

også kreve endringer i prisen basert på dokumenterte kostnadsøkninger i perioden. 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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1 Større investeringer i infrastruktur og 
Kjøretøy 

 Innledning 
I løpet av avtaleperioden kan det bli aktuelt å gjennomføre flere større investeringer i infrastruktur 
samt anskaffelse av ytterligere Kjøretøy (utover 30 nye lokaltog) til deler av Trafikkpakken.   

 

 Investeringer som kan danne grunnlag for endringsordre 
Ibruktagelse av ny infrastruktur og/eller nye Kjøretøy kan danne grunnlag for endringsordre til 
Trafikkavtalen, forutsatt at dette medfører vesentlig endrede kostnader og/eller inntekter for 
Leverandøren, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 13.2 e).  

Eksempel på dette vil være: 

• Ibruktagelse av Ringeriksbanen med mulig forlengelse av R-tog Stabekk – Moss fra Stabekk 
til Hønefoss  

• Ibruktagelse av ny Oslotunnel  
• Ibruktagelse av dobbeltspor/ny/forbedret infrastruktur Seut – Sarpsborg og som muliggjør 

tilbudsforbedringer for RE-tog Oslo S-Halden 
• Ibruktagelse av dobbeltspor/ny/forbedret infrastruktur Sarpsborg – Halden og som 

muliggjør tilbudsforbedringer for RE-tog Oslo S-Halden 
• Ibruktagelse av ett eller flere av tiltakene som inngår i Brynsbakkenpakken, hensetting Ski 

og/eller avgreining Østre linje og som muliggjør en eller flere av følgende 
tilbudsforbedringer: 

o Avgang hvert tiende minutt over Follobanen i grunnrute, som følge av en ny 
regionekspressavgang Oslo S - Moss 

o En ekstra avgang for RE-tog Oslo S-Halden pr time i rush (kun rushretning) med 
redusert stoppmønster 

o Lokaltog hvert 10. minutt lokaltog fra Lillestrøm, Asker og Ski til Oslo S 
o Regiontog hvert 10. minutt mellom Ski og Oslo over Follobanen i grunnrute 

• Implementering av ytterligere nye lokaltog utover de 30 Kjøretøyene som ble lagt til grunn 
ved avtaleinngåelse. Endret behov for tilgang til verkstedanlegg og/eller hensetting som 
følge ytterligere lokaltog, skal inngå i beregningen av Leverandørens nettokostnader som 
følge av endringen.  

Listen er ikke uttømmende. 

 

 Redusert infrastrukturkapasitet i byggeperioden 
Konsekvenser for Leverandøren som følge av redusert infrastrukturkapasitet i byggeperioden for 
infrastrukturtiltak gir ikke grunnlag for endringsordre etter «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» 
punkt 13.2. Redusert infrastrukturkapasitet håndteres i henhold til Banetekniske Planforutsetninger 
i Infrastrukturforvalterens kapasitetsfordelingsprosess og kompensasjonsordningen i «Avtale om 
alternativ transport», dersom Leverandøren velger å inngå slik avtale med Infrastrukturforvalter.  

 

 Vesentlig endrede vedlikeholds- og/eller energikostnader for nye lokaltog (type 77) 
Leverandøren har lagt til grunn vedlikeholdsinformasjon for type 75 ved beregning av vedlikeholds- 
og energikostnader for type 77, jf. «Vedlegg B-2». Dersom faktisk vedlikeholdsinformasjon for nye 



Vedlegg F Ibruktagelse av ny infrastruktur og nye Kjøretøy 2.0 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  5 

lokaltog (type 77) avviker fra forutsatt vedlikeholdsinformasjon for type 75, kan en slik endring 
danne grunnlag for endringsordre til Trafikkavtalen. En slik endringsordre vil gjelde for de 30 første 
enkeltindividene av type 77, og forutsetter at avvik i vedlikeholdsinformasjon mellom type 75 og type 
77 medfører vesentlig endrede kostnader og/eller inntekter for Leverandøren, jf. «Trafikkavtalens 
avtalebestemmelser» punkt 13.2 e).»  

Leverandør skal innen seks måneder etter at faktisk vedlikeholdsinformasjon for type 77 foreligger, 
oversende en redegjørelse av hvordan ny vedlikeholdsinformasjon påvirker vedlikeholdskostnader 
og energikostnader. «Vedlegg B-2», herunder arkene T77_B-2 2024 til og med T77_B-2 2035, 
danner grunnlaget for å vurdere en ev. vederlagsjustering som følge av ny vedlikeholdsinformasjon 
for type 77.  

Leverandøren kan ikke påberope grunnlag for endring i vedlikeholds- eller energikostnader senere 
enn 12 måneder etter at første enkeltindivid av type 77 er tatt i bruk. For øvrig legges til grunn de 
bestemmelser for endringsordre som fremgår av «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 13. 

 

 

2 Prosessuelle regler 
 Oppdragsgivers plikter 

Oppdragsgiver skal så snart som mulig, varsle Leverandøren om eventuelle investeringsbeslutninger, 
endring i effektmål og/eller fremdrift.  

Tilsvarende skal Oppdragsgiver så snart som mulig varsle Leverandøren etter beslutning om 
anskaffelse av ytterligere Kjøretøy.  

 Leverandørens plikter 
Leverandøren skal med bakgrunn i varsel, eller på eget initiativ dersom Leverandøren mener å være 
berettiget til endringsordre, sende anmodning om endringsordre etter bestemmelsene i 
«Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 13.4.2, og etter mal gitt i «Vedlegg D-1».  

Ved endring i kostnader skal enhetspriser som definert i «Vedlegg B-1» legges til grunn.  
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
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• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg G Underleverandører 

 

 

 



Vedlegg G Underleverandører 

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 2 

Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg G. 05.03.2021 

   

   

   

 

 

  



Vedlegg G Underleverandører 

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 3 

Innhold 

1 Leverandørens underleverandører .............................................................................................................. 4 
 

 





 

 

 

 

 

  

 Trafikkavtale Trafikkpakke 4  
 

• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg H Forsikringer 

 

 



Vedlegg H Forsikringer 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 2 

Endringslogg 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg H. 05.03.2021 

   

   

   

 

 

 

 

  



Vedlegg H Forsikringer 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 3 

Innhold 

1 Leverandørens forsikringer ........................................................................................................................... 4 
 

 





 

 

 

 

 

  

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 

  

• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

 

 

Vedlegg I Garantier 2.0 

 



Vedlegg I Garantier 2.0 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  2 

Endringslogg 

 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg I. 05.03.2021 

2.0 Mal i punkt 3 og 4 er oppdatert til å gjelde for Trafikkpakke 4. 14.04.2021 

   

   

  



Vedlegg I Garantier 2.0 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  3 

Innhold 

1 MAL FOR BANKGARANTI ................................................................................................................................ 4 

2 FORM OF BANK GUARANTEE ........................................................................................................................ 5 

3 MAL FOR MORSELSKAPSGARANTI ............................................................................................................... 6 

4 FORM OF PARENT COMPANY GUARANTEE ................................................................................................. 8 
 

 



Vedlegg I Garantier 2.0 

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  4 

1 MAL FOR BANKGARANTI 

Påkravsgaranti (On Demand-garanti) nummer ......... 

Denne påkravsgarantien ("Garantien») er gitt av .................. ("Garantisten") til Jernbanedirektoratet, 

Jernbanedirektoratets rettsetterfølgere eller den Jernbanedirektoratet senere overdrar Garantien til 

("Selskapet").  

1. Med referanse til kontrakt nummer ......... ("Kontrakten") om persontransport med tog 

mellom Selskapet og ..................  ("Leverandøren") påtar vi, Garantisten, oss herved 

ubetinget og ugjenkallelig et garantiansvar, som selvskyldner og uten noen innsigelser eller 

forsvar som Leverandøren eller tredjeparter måtte ha og uavhengig av gyldigheten og den 

rettslige effekten av Avtalen, for enhver forpliktelse for Leverandøren til Selskapet under 

Avtalen, begrenset til et beløp på ...................................................... ("Garantibeløpet").  

2. Garantisten vil, ved Selskapets første påkrav hvor Selskapet erklærer at Leverandøren, eller 

Leverandørens rettsetterfølger eller den Leverandøren har overdratt kontrakten til, har 

misligholdt Avtalen, betale til Selskapet ethvert beløp opp til og med Garantibeløpet.  

3. Alle betalinger under denne Garantien skal gjøres fullt ut uten noen fradrag eller 

tilbakeholdelse (det være seg knyttet til motregning, kontrakrav, avgifter, aktuelle eller 

fremtidige skatter, gebyrer eller noe annet).  

4. Garantien blir effektiv på den dato som kommer først av den ......... og datoen for Selskapets 

første betaling til Leverandøren under Avtalen. Garantien utløper i henhold til vilkårene i 

Avtalen.  

5. Garantisten vil akseptere enhver endring eller modifikasjon av Avtalen uten melding til eller 

godkjenning fra Garantisten, og slik endring eller modifikasjon vil ikke påvirke eller begrense 

Garantistens forpliktelser etter denne Garantien.  

6. Denne Garantien skal være underlagt norsk rett. Oslo Tingrett vedtas som eksklusivt 

verneting for enhver tvist som oppstår i tilknytning til denne Garantien.  

 

 

 

(sted og dato) 

 

(signatur) 

  

(signatur) 

 

(navn i blokkbokstaver) 

  

(navn i blokkbokstaver) 

 

(firma) 

  

(firma) 
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2 FORM OF BANK GUARANTEE 

On Demand Bank Guarantee No. ......... 

This on demand bank guarantee (the "Guarantee") is given by .................. (the "Guarantor") to 

Jernbanedirektoratet, its successors and assignees (the "Company").  

1. With reference to Contract no. ......... (the "Contract") regarding rail traffic services between 

the Company and .................. (the "Contractor"), we, the Guarantor, hereby unconditionally 

and irrevocably guarantee, as primary obligor and without any objections and defences of 

the Contractor or third parties and irrespective of the validity and legal effect of the Contract 

and waiving any objections arising therefrom, for any obligations of the Contractor to the 

Company under the Contract in the amount of ...................................................... (the 

"Guarantee Amount")  

2. Guarantor will, upon the Company’s first written demand stating that the Contractor, its 

successors or assignees, is in default under the Contract, pay to the Company any amount 

up to the Guarantee Amount.  

3. All payments under this Guarantee shall be made in full without any deduction or 

withholding (whether in respect of set off, counterclaim, duties, present or future taxes, 

charges or otherwise whatsoever).  

4. The Guarantee becomes effective on the .................. or upon Company’s first payment to the 

Contractor according to the Contract, whichever date comes first. The Guarantee expires in 

accordance with the provisions in the Contract.  

5. Guarantor will accept any variation or modification to the Contract without notice to or 

approval from Guarantor, and such variation or modification will not affect or limit the 

Guarantor’s obligations under this Guarantee.  

6. This Guarantee shall be governed by the laws of Norway. Any dispute arising in connection 

with this Guarantee shall be brought exclusively before Oslo District Court.  

 

 

 

(place and date) 

 

(signature) 

  

(signature) 

 

(typed name) 

  

(typed name) 

 

(company) 

  

(company) 
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3 MAL FOR MORSELSKAPSGARANTI 

Denne selvskyldnergarantien er gitt av.................................... ("Garantisten") til Jernbanedirektoratet, 

Jernbanedirektoratets rettsetterfølgere eller den Jernbanedirektoratet senere overdrar Garantien til 

("Selskapet").  

For det tilfellet at Selskapet inngår en avtale for persontransport med tog på "Trafikkpakke 4" 

("Avtalen") med .................................... ("Leverandøren"), garanterer Garantisten herved som 

selvskyldner for det følgende:  

1. Garantisten garanterer ubetinget og ugjenkallelig for den fulle oppfyllelse av forpliktelsene 

etter Avtalen for Leverandøren, dens rettsetterfølgere eller den Leverandøren overdrar 

Avtalen til.  

2. Hvis Leverandøren, dens rettsetterfølgere eller den Leverandøren overdrar kontrakten til 

misligholder noen forpliktelse etter Avtalen, vil Garantisten oppfylle eller sørge for å få 

oppfylt alle forpliktelsene i tråd med Avtalen og har rett til å oppfylle eller sørge for å få 

oppfylt Avtalen.  

3. Garantisten vil betale, som sin egen gjeld, enhver sum som Leverandøren, dens 

rettsetterfølgere eller den Leverandøren overdrar Avtalen til skal betale til Selskapet 

vedrørende ikke-oppfyllelse av Avtalens forpliktelse av Leverandøren, dens rettsetterfølgere 

eller den Leverandøren overdrar Avtalen til.  

4. Alle betalinger under denne Garantien skal gjøres fullt ut uten noen fradrag eller 

tilbakeholdelse (det være seg knyttet til motregning, kontrakrav, avgifter, aktuelle eller 

fremtidige skatter, gebyrer eller noe annet). Garantistens ansvar og forpliktelser etter denne 

Garantien skal ikke under noen omstendighet overstige Leverandørens ansvar og 

forpliktelser etter Avtalen. For å unngå tvil presiseres det at Garantisten kan bruke enhver 

innsigelse som er fremsatt av Leverandøren.  

5. Garantisten vil akseptere enhver endring eller modifikasjon av Avtalen uten melding til eller 

godkjenning fra Garantisten, og slik endring eller modifikasjon vil ikke påvirke eller begrense 

Garantistens forpliktelser etter denne Garantien.   

6. Denne Garantien er begrenset til et maksimalbeløp tilsvarende NOK .................................... 

tillagt renter og omkostninger.  

7. Denne garantien er en kontinuerlig garanti, som er gyldig til alle Leverandørens forpliktelser 

under Avtalen er oppfylt i henholdt til Avtalen.  

8. Frem til alle Leverandørens forpliktelser overfor Selskapet under Avtalen er fullt ut oppfylt, 

skal Garantisten ikke uten Selskapets godkjennelse benytte seg av noen rett den måtte ha 

på grunn av sin oppfyllelse av forpliktelser etter denne Garantien (i) til å bli holdt skadesløs 

av Leverandøren og/eller (ii) å dra fordel (helt eller delvis og ved subrogasjon eller på annen 

måte) av noen rettigheter overfor Selskapet under Avtalen eller av noen annen garanti eller 

sikkerhet som er stilt etter Avtalen. Hvis Selskapet må betale tilbake noe beløp det har 

mottatt fra Leverandøren som betaling under Avtalen skal denne Garantien også dekke 

beløpet av slikt tilbakebetalt beløp.  

9. Denne Garantien skal være underlagt norsk rett. Oslo Tingrett vedtas som eksklusivt 

verneting for enhver tvist som oppstår i tilknytning til denne Garantien.  
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(sted og dato) 

 

(signatur) 

  

(signatur) 

 

(navn i blokkbokstaver) 

  

(navn i blokkbokstaver) 

 

(firma) 

  

(firma) 

 

  



Vedlegg I Garantier 2.0 

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  8 

4 FORM OF PARENT COMPANY GUARANTEE 

This Guarantee is given by .................................... (the "Guarantor") to Jernbanedirektoratet, its 

successors and assignees (the "Company").  

In the event of the Company entering into a contract for rail traffic services on "Trafikkpakke 4" (the 

"Contract") with .................................... (the "Contractor"), Guarantor guarantees, as primary obligor 

("selvskyldnergaranti"), as follows:  

1. Guarantor unconditionally and irrevocably guarantees the full performance by the 

Contractor, its successors or assignees, of all its obligations under the Contract.  

2. If the Contractor, its successors or assignees is in default of any terms or obligations under 

the Contract, then Guarantor will perform or cause to be so performed all terms and 

obligations in accordance with the Contract and is entitled to be perform or cause to be so 

performed.  

3. Guarantor will pay, as its own debt, any sums that may be payable by the Contractor, its 

successors or assignees, to the Company in respect of any non-performance by the 

Contractor, its successors or assignees, of any obligations under the Contract.  

4. All payments under this Guarantee shall be made in full without any deduction or 

withholding (whether in respect of set off, counterclaim, duties, present or future taxes, 

charges or otherwise whatsoever). The liability and obligations of Guarantor in terms of this 

Guarantee shall in no circumstances exceed the liability and obligations of the Contractor 

under the Contract. For the avoidance of doubt the Guarantor is entitled to use any defence 

pleaded by the Contractor.  

5. Guarantor will accept any variation or modification to the Contract without notice to or 

approval from Guarantor, and such variation or modification will not affect or limit the 

Guarantor’s obligations under this Guarantee.  

6. This Guarantee is limited to the maximum amount of NOK .................................... plus 

interest and costs. 

7. This Guarantee is a continuing guarantee, valid until all of Contractor’s obligations under the 

Contract are fulfilled in accordance with the Contract.  

8. Until all obligations of the Contractor towards the Company under the Contract has been 

discharged in full, and unless the Company otherwise directs, the Guarantor will not 

exercise any rights which it may have by reason of performance by it of its obligations under 

this Guarantee, (i) to be indemnified by the Contractor and/or (ii) to take the benefit (in 

whole or in part and whether by way of subrogation or otherwise) of any rights to the 

Company under the Contract or of any other guarantee or security taken pursuant to the 

Contract. If the Company must repay an amount received from the Contractor as payment 

under the Contract, this Guarantee shall cover also the value of such repaid amount. 

9. This Guarantee shall be governed by the laws of Norway. Any dispute arising in connection 

with this Guarantee shall be brought exclusively before Oslo District Court.  
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(place and date) 

 

(signature) 

  

(signature) 

 

(typed name) 

  

(typed name) 

 

(company) 

  

(company) 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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1 Leverandørens aksept av krav til 
Leveransen som skal bekreftes 

 

 Krav i «Vedlegg A» 
Leverandørens aksept av krav i «Vedlegg A» og/eller forbehold til disse fremgår av Tabell 1.  

Krav nr. Krav nr. Krav nr. Krav nr. 

A 1.3.1 A 3.4.3 A 5.3.3 A 6.2.3 

A 1.4.1 A 4.1.2 A 5.4.1    A 6.3.1 

A 1.5.1 A 4.2.1 A 5.4.2 A 6.3.2 

A 1.6.1 A 4.2.2 A 5.4.4    A 6.4.1 

A 1.6.2 A 4.3.2 A 5.4.5 A 6.4.2 

A 1.6.3 A 4.3.3 A 5.4.7 A 6.4.3 

A 1.6.4 A 4.4.1 A 5.5.1 A 6.5.1 

A 1.6.5 A 4.5.1 A 5.6.2 A 6.6.1 

A 1.6.6 A 4.5.2 A 5.7.1 A 7.2.2 

A 1.7.1 A 5.1.1 A 5.8.1 A 8.1 

A 2.2.1.1 A 5.1.3 A 5.8.2 A 8.2 

A 2.2.2.1 A 5.1.4 A 6.1.1 A 8.3 

A 2.2.3.1 A 5.1.5 A 6.1.2 A 9.1.1 

A 2.2.3.2 A 5.1.6 A 6.1.3 A 9.2.1 

A 2.3.1 A 5.1.7 A 6.1.4 A 9.4.2 

A 3.1.1 A 5.1.8 A 6.1.5 A 9.4.3 

A 3.2.1 A.5.1.9 A 6.1.6 A 9.5.1 

A 3.3.1 A.5.1.10 A 6.1.7  

A 3.4.1 A 5.2.1 A 6.2.1  

A 3.4.2 A 5.3.2  A 6.2.2  

Leverandøren bekrefter at de angitte kravene 
er forstått og akseptert 

Ja Nei 

  

Hvis nei, angi kravnummer det er tatt 
forbehold mot, samt referanse til tabellpunkt i 

punkt 4 

 

Tabell 1 - Krav i «Vedlegg A» 
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 Krav i «Vedlegg A-1» 
Leverandørens aksept av krav i «Vedlegg A-1» og/eller forbehold til disse fremgår av Tabell 2.  

Krav nr. Krav nr. Krav nr. Krav nr. 

A-1 2.2.1 A-1 2.3.1 A-1 5.1.1  

A-1 2.2.2 A-1 4.2.1 A-1 5.2.1  

Leverandøren bekrefter at de angitte kravene 
er forstått og akseptert 

Ja Nei 

  

Hvis nei, angi kravnummer det er tatt 
forbehold mot, samt referanse til tabellpunkt i 

punkt 4 

 

Tabell 2 - Krav i «Vedlegg A-1» 

 

 Krav i «Vedlegg A-2» 
Leverandørens aksept av krav i «Vedlegg A-2» og/eller forbehold til disse fremgår av Tabell 3.  

Krav nr. Krav nr. Krav nr. Krav nr. 

A-2 2.2.1 A-2 2.2.4 A-2 2.3.1 A-2 5.2.1 

A-2 2.2.2 A-2 2.2.5 A-2 4.2.1   

A-2 2.2.3 A-2 2.2.6 A-2 5.1.1  

Leverandøren bekrefter at de angitte kravene 
er forstått og akseptert 

Ja Nei 

  

Hvis nei, angi kravnummer det er tatt 
forbehold mot, samt referanse til tabellpunkt i 

punkt 4 

 

Tabell 3 - Krav i «Vedlegg A-2» 

 

 Krav i «Vedlegg A-3» 
Leverandørens aksept av krav i «Vedlegg A-3» og/eller forbehold til disse fremgår av Tabell 4.  

Krav nr. Krav nr. Krav nr. Krav nr. 

A-3 2.2.1 A-3 2.2.4 A-3 3.1 A-3 6.2.1 

A-3 2.2.2 A-3 2.2.5 A-3 5.2.1  

A-3 2.2.3 A-3 2.3.1 A-3 6.1.1  

Leverandøren bekrefter at de angitte kravene 
er forstått og akseptert 

Ja Nei 

  

Hvis nei, angi kravnummer det er tatt 
forbehold mot, samt referanse til tabellpunkt i 

punkt 4 

 

Tabell 4 - Krav i «Vedlegg A-3» 
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 Krav i «Vedlegg B» 
Leverandørens aksept av krav i «Vedlegg B» og/eller forbehold til disse fremgår av Tabell 5.  

Krav nr. Krav nr. Krav nr. Krav nr. 

B 2.1.1 B 2.4.1 B 6.1.1 B 6.1.5 

B 2.1.2 B 2.7.1 B 6.1.2 B 6.2.1 

B 2.1.3 B 2.7.2 B 6.1.3  

B 2.3.1 B 2.9.1 B 6.1.4  

Leverandøren bekrefter at de angitte kravene 
er forstått og akseptert 

Ja Nei 

  

Hvis nei, angi kravnummer det er tatt 
forbehold mot, samt referanse til tabellpunkt i 

punkt 4 

 

Tabell 5 - Krav i «Vedlegg B» 

 

 Krav i «Vedlegg C» 
Leverandørens aksept av krav i «Vedlegg C» og/eller forbehold til disse fremgår av Tabell 6.  

Krav nr. Krav nr. Krav nr. Krav nr. 

C 2.1 C 4.1 C 6.2 C 6.8 

C 2.2 C 5.1 C 6.3 C 7.1 

C 2.3 C 5.2 C 6.4 C 8.1 

C.2.4 C 5.3 C 6.5 C 8.2 

C 3.1 C 5.4 C 6.6 C 8.3 

C 3.2 C 6.1 C 6.7 C 8.4 

Leverandøren bekrefter at de angitte kravene 
er forstått og akseptert 

Ja Nei 

  

Hvis nei, angi kravnummer det er tatt 
forbehold mot, samt referanse til tabellpunkt i 

punkt 4 

 

Tabell 6 - Krav i "Vedlegg C" 
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2 Leverandørens vederlag og andre priser 
Leverandørens vederlag og øvrige priser fremgår av «Vedlegg B-1 og B-2».  

 

 

3 Leverandørens utfyllende 
leveranseforpliktelse 

Leverandørens utfyllende leveranseforpliktelse fremgår av «Vedlegg J-1». Antall avganger per linje 
som inngår i Leveransen fra og med Ruteterminskiftet i desember 2023 fremgår av «Vedlegg J-2». 
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4 Avvik og forbehold til Trafikkavtalen 
For hvert avvik, forbehold eller reservasjon er følgende angitt og beskrevet i Tabell 7:  

• Avvik nr. (angitt som #) 
• Hvilken bestemmelse det reserveres mot eller tas forbehold om (eventuelt hvilken del av bestemmelsen).  
• Begrunnelse for forbeholdet/reservasjonen.  
• Konkret forslag til endret ordlyd for den bestemmelsen avviket eller forbeholdet angår.  
• Vurdering av eventuell priskonsekvens av avviket/forbeholdet med begrunnelse (Oppdragsgiver står fritt til å overprøve Leverandørens vurdering).  

 

# 
Referanse til avsnitt samt 
bestemmelse eller 
kravnummer 

Begrunnelse Forslag til endret bestemmelse 
Vurdering av eventuell 
priskonsekvens av 
avviket/forbeholdet 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
n     

Tabell 7 - Leverandørens avvik og forbehold 
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5 Underleverandører, forsikringer, 
garantier og etisk regelverk  

«Vedleggene G, H, I og K» er fylt ut av og/eller signert av Leverandøren som angitt i det enkelte 
Vedlegg.   
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 
 

 Vedlegg J-1 Leverandørens utfyllende leveranseforpliktelse 2.0   
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Vedlegg J-1. 05.03.2021 
2.0 Endring av punktnummerering under punkt 2.2 Robust drift, krav 

A 4.3.1. 
28.05.2021 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 
• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 
• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 
• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 
• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg J-2 Leverandørens bekreftelse på antall avganger per 
linje fra og med Trafikkstart 2.0 
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Endringslogg 

Versjon Hva Dato 
1.0 Vedlegg J-2. 05.03.2021 
2.0 Minimumsproduksjon er lagt inn i arkene R24 til R35. Arkene 

OPSJ_27 til OPSJ_35 er lagt til. 
28.05.2021 

   
   

 

Leverandørens oppsummering av antall avganger per linje som inngår i Leveransen fra og med 
Ruteterminskiftet i desember 2023 er gitt i filen «Vedlegg J-2 Antall avganger per linje 2.0.xlsx».   
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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1 Kontraktsvilkår for ivaretakelse av 

grunnleggende menneskerettigheter i 

leverandørkjeden 

Leverandøren skal under hele kontraktsperioden overholde punkt 1 – 4 i kontraktsvilkårene.   

Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter1 med 

aktsomhetsvurderinger som metode. Aktsomhetsvurderinger er en internasjonalt anerkjent metode 

for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell 

negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Dersom Leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er Leverandøren 

forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden2. 

 

 

2 Overholdelse av internasjonale 

konvensjoner og arbeidsmiljø-

lovgivningen i produksjonsland 

Varene og tjenester som leveres i denne kontrakt skal være fremstilt under forhold som er i 

overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i Leverandørens egen virksomhet 

og i leverandørkjeden. Kravene omfatter: 

• ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, 

fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 

138 og 1823.  

o Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren 

legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig 

organisering og forhandling.  

• FNs barnekonvensjon, artikkel 324.  

 

 

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr eN.pdf 
2 Kontraktsvilkåret er avgrenset til å omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. Aktsomhetsvurderinger i 

kontraktsvilkåret er derfor avgrenset til å omhandle disse områdene. OECD har utarbeidet en veileder for 

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne omhandler også andre tema, som blant annet miljø, antikorrupsjon og 

forbrukerinteresser.  Les mer om aktsomhetsvurderinger her: 

https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2019/01/Aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-n%C3%A6ringsliv-

brosjyre.pdf 
3 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-

recommendations/lang--en/index.htm 
4 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
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• Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland5. Av særlige relevante forhold fremheves 1) 

lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære 

ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale 

ordninger.   

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal den 

høyeste standarden alltid gjelde.   

 

 

3 Policys og rutiner for aktsomhets-

vurderinger 

For å oppfylle kravene i punkt 2, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra kravene, skal 

Leverandøren ved trafikkstart, eller senest innen 6 måneder etter trafikkstart, ha:  

1. En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum 

omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i punkt 1, i egen virksomhet og i 

leverandørkjeden.  En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse.  

2. Rutiner for formidling og regelmessig oppfølgning av slik policy i egen virksomhet og i 

leverandørkjeden. 

3. Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Det 

innebærer å identifisere og prioritere risiko for brudd på kravene i punkt 1. Rutinen(e) skal også 

beskrive hvilke tiltak Leverandøren vil iverksette for å forebygge, stanse og/eller redusere 

konsekvensene av brudd på kravene. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal 

alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.  

 

 

4 Kontraktsoppfølging  

Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 2 og 3 etterleves i egen virksomhet og i 

leverandørkjeden. Oppdragsgiver kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av 

følgende tiltak6:  

1. Dokumentere vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 3. 

2. Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden for utvalgte risikoprodukter, og/eller -

komponenter og/eller -råvarer og/eller tjenester, bestemt av Oppdragsgiver. 

3. Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra Oppdragsgiver, med mindre 

Oppdragsgiver har satt en annen frist. 

 

 

5 Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata 

og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer. 
6 Tiltakene kan gjennomføres av Oppdragsgiver, den Oppdragsgiver bemyndiger eller av en offentlig enhet som Oppdragsgiver 

samarbeider med. 
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4. Dokumentere gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av funnene. 

5. Delta i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver, og eventuelt andre relevante interessenter. 

6. Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 2. Rapport(ene) skal komme fra uavhengig 

part. 

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 2 og 3 i leverandørkjeden, skal 

Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.  

 

 

5 Sanksjoner  

Ved brudd på punkt 1 – 3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 

sanksjonsbestemmelser i hovedkontrakten med følgende tillegg og presiseringer. Oppdragsgiver 

kan: 

1. Kreve retting: Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan bruddene skal 

rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal 

fremlegges innen fire uker. Ved vesentlige brudd kan Oppdragsgiver sette en kortere frist. 

Oppdragsgiver skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser.  

2. Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når: 

2.1. Leverandøren ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan. 

2.2. Tiltaksplanen ikke blir overholdt. 

Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som 

kontraktsbrudd. 

3. Kreve at Leverandøren bytter underleverandør: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende 

alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for 

Oppdragsgiver. 

4. Brudd på punkt 1 – 4 innebærer mislighold. Ved mislighold plikter Leverandøren å rette 

forholdene uten unødig opphold. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten 

Oppdragsgiver bestemmer. Vesentlig mislighold av avtaleforpliktelsene kan påberopes av 

Oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om Leverandør retter forholdene. Dersom bruddet 

har skjedd hos underleverandør kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut 

underleverandøren. Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver.  

5. Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med kontraktsvilkårene, skal Leverandøren 

rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. 

 

 

Det bekreftes at Leverandøren har lest og forstått dette Etiske regelverk som en del av 

kontraktsvilkårene, som gjelder for denne kontrakt, og forplikter seg til å innlevere egenrapportering 

innen en måned etter trafikkstart: 
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6 Signatur 

 

 

.........................................................    ……………………………………. 

Navn, daglig leder, [Leverandør]     Sted/Dato 

 

.........................................................  

Underskrift, daglig leder, [Leverandør]    

 

 

Reglene er utviklet i samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Initiativ for etisk 

handel (IEH) og tilpasset til denne kontrakt. 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 

 

Vedlegg L Vilkår ved konvertering av Trafikkavtalen 
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Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg L. 05.03.2021 
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1 Konvertering av Trafikkavtalen ved 

langvarig nedgang i etterspørsel etter 

togreiser 

 

 Opsjonens innhold 
Dersom Leverandørens trafikkinntekter i en sammenhengende periode på tre hele Vederlagsår er 

lavere enn [grensebeløp C], jf. «Vedlegg B» punkt 1.2.1, og a7ntall reiser med Lokal- og Regiontog 

per år på Østlandet1 som helhet er lavere enn 59,5 millioner2 i samme periode, og dette ikke skyldes 

forhold hos Leverandøren selv, kan Oppdragsgiver utøve opsjon om å konvertere Trafikkavtalen fra 

en tilnærmet nettokontrakt til en tilnærmet bruttokontrakt, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» 

punkt 14.  

Ved utøving av opsjon om konvertering av Trafikkavtalen erstattes enkelte av avtaledokumentene 

med de vilkår som fremgår av «Vedleggene L-1, L-2, L-3 og L-4», jf. Tabell 1. Øvrige vilkår gjelder fullt 

ut som tidligere. 

I tillegg erstattes Vedlegg B-1 med en oppdatert versjon hvor Vederlag per linje per år endres til 

enten 1) det laveste av Sum kostnader per linje i Vedlegg B-2 eller 2) gjennomsnitt av faktiske 

kostnader i de to siste årene før konvertering av trafikkavtalen, begge alternativene justert for evt. 

utøvelse av opsjon 1 (Sandbukta – Moss – Såstad).  

Opprinnelig avtaledokument i 

Trafikkavtalen 

Erstattes med følgende 

avtaledokument (ved utøving av 

opsjon om konvertering) 

Dokumentnavn etter konvertering 

(versjon oppdateres pr dato for 

utøving av opsjon) 

Trafikkavtalens 

signaturdokument 

Vedlegg L-1 Trafikkavtalens 

signaturdokument 

Trafikkavtalens 

signaturdokument 

Trafikkavtalens 

avtalebestemmelser 

Vedlegg L-2 Trafikkavtalens 

avtalebestemmelser 

Trafikkavtalens 

avtalebestemmelser 

Vedlegg B Vederlag og andre 

økonomiske bestemmelser 

Vedlegg L-3 Vederlag og andre 

økonomiske bestemmelser 

Vedlegg B Vederlag og andre 

økonomiske bestemmelser 

Vedlegg C Oppstartsfasen Vedlegg L-4 Vedlegg C Ikke i bruk Vedlegg C Ikke i bruk 

 

Opprinnelig dokument i 

Trafikkavtalen 

Endring ved utøving av opsjon om å konvertere Trafikkavtalen 

Vedlegg B-1 Prisliste Gjeldende versjon før tidspunkt for utøving av opsjon om å konvertere 

Trafikkavtalen oppdateres til en versjon hvor Vederlag per linje per år 

endres til enten 1) det laveste av Sum kostnader per linje i Vedlegg B-

2 eller 2) gjennomsnitt av faktiske kostnader i de to siste årene før 

konvertering av trafikkavtalen, justert for evt. utøvelse av opsjon 1 

(Sandbukta – Moss – Såstad).  

 

 

1 Med lokal- og regiontog på Østlandet som helhet menes de togproduktene som var omfattet av Trafikkavtalene med 

Vygruppen AS og Vy Gjøvikbanen AS 1.1.2021, med unntak av Porsgrunn – Notodden. Trafikk utført av andre togoperatører 

på det tidspunktet regnes ikke med, herunder Flytoget AS’ tilbringertrafikk til og fra Oslo Lufthavn. 
2 Basert på statistikk fra 2019. Dersom innføring av statistisk modell fører til et nivåskifte justeres antall reiser tilsvarende 
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Tabell 1 - Avtaledokumenter som erstattes og/eller oppdateres ved utøving av opsjon om konvertering av 

Trafikkavtalen 

2 Leverandørens varslingsplikt og -frist 

Oppdragsgiver har behov for tidlig informasjon om behovet for bruk av opsjon om å konvertere 

Trafikkavtalen med hensyn til statsbudsjettprosessen. Leverandør har derfor plikt til å varsle 

Oppdragsgiver innen 14 hverdager dersom en av følgende hendelser inntreffer: 

a) Leverandør har et vederlagsår hvor inntektene er lavere enn beløpet i kriteriet over 

b) Leverandør har to vederlagsår hvor inntektene er lavere enn beløpet i kriteriet over 

c) Leverandør finner at det er sannsynlig at det er tre vederlagsår hvor inntektene er lavere 

enn beløpet i kriteriet over 

Dersom hendelse a) har inntruffet, skal Leverandør, i tillegg til varslingsplikt som følger over, 

minimum ved hver tertialrapportering iht. Vedlegg D punkt 10.4 oppgi sine estimater for inntekter for 

inneværende og neste år. Denne utvidede rapporteringsplikten gjelder inntil et vederlagsår har hatt 

høyere inntekt enn beløpet i kriteriet over. 

Dersom hendelse b) har inntruffet, skal Leverandør, i tillegg til varslingsplikt som følger over, 

minimum hver måned oppgi sine estimater for inntekter for inneværende og neste år. Denne 

utvidede rapporteringsplikten gjelder inntil et vederlagsår har hatt høyere inntekt enn beløpet i 

kriteriet over. 



 

 

 

 

 

  

Trafikkavtale Trafikkpakke 4 

Mellom Jernbanedirektoratet (org.nr. 916 810 962), heretter 

Oppdragsgiver og [Avtalepart] (org.nr. [xxx xxx xxx]), heretter 

Leverandøren. 

• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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Endringslogg 

 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg L-1. 05.03.2021 
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1 Trafikkavtalens bakgrunn 

Samferdselsdepartementet legger gjennom jernbanereformen opp til en gradvis innføring av 

konkurranse på det norske jernbanenettet, jf. St. meld nr. 27 (2014-2015) samt Prop. 1 S (2017-

2018). 

Konkurransen om Trafikkpakke 4 (Trafikkpakken) ble kunngjort på Doffin 

(https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-310591) og TED 

(https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414421-2019:TEXT:EN:HTML&src=0) 3. september 

2019. 

Etter gjennomført Konkurranse med forhandlinger er det inngått Trafikkavtale mellom Leverandør og 

Oppdragsgiver om utførelse av offentlig persontransport med tog som inngår i Trafikkpakken. 

 

 Trafikkavtalens formål 
Trafikkavtalen skal sikre utførelse av persontransport med tog på linjene som inngår i Trafikkpakken. 

Målet med den offentlige tjenesteforpliktelsen som omfattes av Trafikkavtalen er å utnytte togets 

egenskaper i samspill med andre transportformer for å dekke befolkningens og næringslivets 

transportbehov. Et godt togtilbud til kundene skal bidra til mer fornøyde kunder og at flere reisende 

velger toget. Et attraktivt togtilbud skal også bidra til å nå nullvekstmålet for personbiltransporten i 

og rundt de store byene, og lokale mål om reduksjon i personbiltransporten.  

Et godt togtilbud innebærer som minimum at de reisende får et minst like godt togtilbud som før 

Trafikkstart, dette inkluderer; 

• høy sikkerhet og pålitelighet i togtilbudet,  

• helhetlig og behovstilpasset rutetilbud som gjenspeiler kundenes etterspørsel og drives 

kostnadseffektiv, og  

• høy grad av koordinering, åpenhet og samarbeid med relevante aktører i transportsystemet.  

Leverandøren skal opptre lojalt for å oppfylle formålet med Trafikkavtalen og prioritere løsninger som 

kommer kunden og samfunnet til gode. 

Partene avtaler herved at Leverandøren skal utføre persontogtransport i Trafikkpakken på de vilkår 

som følger av denne Trafikkavtalen, og at Oppdragsgiver skal betale og motta Leveransen i samsvar 

med vilkårene i Trafikkavtalen. 

 

 

2 Avtaledokumenter 

Trafikkavtalen består av følgende dokumenter: 

Trafikkavtalens signaturdokument (dette dokumentet) 

Trafikkavtalens avtalebestemmelser  

Vedlegg A Leveransebeskrivelse, fellesbestemmelser. 
 

Vedlegg A-1 Leveransebeskrivelse RE-tog Oslo S – Gjøvik og R-Tog Oslo S - Jaren 
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Vedlegg A-2 Leveransebeskrivelse L-togene Spikkestad - Lillestrøm og Stabekk - Ski 

Vedlegg A-3 Leveransebeskrivelse R-tog Stabekk- Moss, Oslo S-Mysen/Rakkestad 

og RE-tog Oslo S-Halden  

Vedlegg A-4 Metodikk kundetilfredshetsundersøkelser under driftsavvik 

Vedlegg A-5 Personalbillettordningen 

Vedlegg A-6 Standard transportvilkår 

Vedlegg A-7 Kontrollplan med krav til omfang av billettkontroll per linje 

Vedlegg B Vederlag og andre økonomiske forhold 
 

Vedlegg B-1 Prisliste 

Vedlegg B-2 Kalkyleskjema 

Vedlegg B-3 TEN-matrise 

Vedlegg B-4 Taksttabell 

Vedlegg B-5 Nøkkel for utregning av passasjerkm 

Vedlegg B-6 Statistisk modell  

 Vedlegg B-7 Inntektsfordelingsmodell 

Vedlegg B-7-1 Toglegmaster for FEN 

Vedlegg C Krav til OppstartsfasenIkke i bruk 

Vedlegg D Administrative bestemmelser og rapportering 
 

Vedlegg D-1 Anmodning om Endringsordre 

Vedlegg D-2 Endringsordre 

Vedlegg D-3 Detaljering av rapporteringskrav 

Vedlegg E Obligatoriske Avtaler 

 Vedlegg E-1 Avtale om leie av Kjøretøy, med tilhørende Vedlegg 

Vedlegg E-2 Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- og 

billetteringsløsninger, med tilhørende Bilag og Vedlegg 

Vedlegg E-3 Avtale om ressurser og kjøretøy til gjennomføring av 

Lokomotivførerutdanningen, med tilhørende Vedlegg 

Vedlegg F Ibruktagelse av ny infrastruktur og nye Kjøretøy 

Vedlegg G Underleverandører 

Vedlegg H Forsikringer 

Vedlegg I Garantier 

Vedlegg J Leverandørens utfyllende leveransebekreftelse 

 Vedlegg J-1 Leverandørens utfyllende leveranseforpliktelse 

Vedlegg J-1-1 Leverandørens leveranseforpliktelse etter Vedlegg J-1 

Vedlegg J-2 Leverandørens bekreftelse på antall avganger per linje fra og med 

Trafikkstart 

Vedlegg K Etisk regelverk 

Vedlegg L Vilkår ved konvertering av Trafikkavtalen 

 Vedlegg L 1 Trafikkavtalens signaturdokument 

 Vedlegg L 2 Trafikkavtalens avtalebestemmelser 

 Vedlegg L 3 Vederlag og andre økonomiske forhold  

 Vedlegg L 4 Vedlegg C Ikke i bruk 
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Partene er enige om at avtaledokumentene som angitt over til sammen utgjør den fulle og hele 

Trafikkavtalen. Avtaledokumentene erstatter all tidligere muntlig og skriftlig kommunikasjon mellom 

Partene, inkludert tidligere dokumenter utvekslet mellom Partene, herunder Leverandørens endelige 

tilbud og Oppdragsgivers Konkurransegrunnlag. 

Avtaledokumentene utgjør én helhet og utfyller hverandre. Kontrakten skal så langt det er mulig 

tolkes slik at motstrid ikke finner sted mellom avtaledokumentene. 

Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i 

den rekkefølgen som er angitt ovenfor. 

Leverandørens egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse eller 

fakturaer, aksepteres ikke som en del av Trafikkavtalen. 

 

 

3 Underskrift og dato 

Denne Trafikkavtalen er undertegnet i 2 – to – eksemplarer, hvorav Partene beholder ett eksemplar 

hver. 

 

 

 

  

Oslo, xx.xx.2022xx 

 

 

 

 

Oslo, xx.xx.20xx22 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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Endringslogg 

 

Versjon Hva Dato 

1.0 Vedlegg L-2. 05.03.2021 
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Mellom knutepunktstasjoner1 på fellesstrekningen Asker - Lillestrøm, skal Leverandøren trafikkere 

strekningen i samtrafikk med andre togoperatører. Den strekningsbaserte eneretten gjelder ikke for 

reiser som både starter og slutter på knutepunktstasjoner på fellesstrekningen. 

Leverandørens rett til å få foreta passasjerutveksling på denne strekningen er fastsatt i «Vedlegg A» 

med undervedlegg. Inntektsfordeling mellom togoperatører skjer etter de prinsipper som er fastsatt i 

«Vedlegg B-7». Verken Oppdragsgiver eller Leverandør kan kreve kompensasjon for Leverandørens 

inntektsendringer som følge av endrede konkurranseforhold eller trafikkbelastning på denne 

strekningen. 

 

 

3 Risikoplassering 

Leverandøren beholder 7 prosent av inntektene fra virksomheten. Oppdragsgiver betaler eller mottar 

et fast vederlag, som fremgår av «Vedlegg B» med tilhørende undervedlegg. Leverandøren har gjort 

egne kalkyler og beregninger av antatt kostnadsnivå. En annen faktisk utvikling i disse 

forutsetningene gir ikke grunnlag for justering av vederlaget, med mindre noe annet eksplisitt 

fremgår i Trafikkavtalen.  

Med de unntak som følger av Trafikkavtalen, kan verken Oppdragsgiver eller Leverandøren kreve 

justering av vederlaget som følge av endringer i antatt trafikkvolum, inntektsnivå og kostnadsnivå, 

herunder:  

a) Endringer i inntektsnivå 

b) Endringer som skyldes økt konkurranse med andre transportmidler, inkludert andre 

togoperatører  

c) Endringer i jernbaneinfrastrukturen, med de unntak som følger av punkt 13.2,  

d) Endringer i AST mellom Infrastrukturforvalter og Leverandøren, med de unntak som 

følger av «Vedlegg B» punkt 1.2.3, samt 

e) Endringer i annen infrastruktur. 

Informasjon og dokumenter som er gitt av Oppdragsgiver som ledd i tildelingen av Trafikkavtalen, 

men som ikke eksplisitt er gjort til en del av Trafikkavtalen, er kun gitt for informasjonsformål. 

Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for informasjonen og innholdet i dokumentene, herunder (men ikke 

begrenset til) prognoser og framskrivninger. Oppdragsgiver er kun ansvarlig for den informasjonen 

som gis i dokumenter som er gjort til en del av Trafikkavtalen og det følger eksplisitt av de enkelte 

dokumenter at Oppdragsgiver tar ansvar for den aktuelle informasjonen.  

 

 

 

1 Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm 
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4 Varighet 

Trafikkavtalen gjelder fra signeringsdato og regulerer trafikken fra og med [dato nye vilkår gjelder 

fra] til Ruteterminskiftet i desember 2033. Oppdragsgiver har rett til forlengelse med ett + ett (1 + 1) 

år. Varsel om forlengelse må skje senest 12 måneder før iverksettelse. 

Trafikkavtalen kan ikke sies opp av noen av Partene, men kan heves i medhold av punkt 15.4.5. 

 

 

5 Leverandørens plikter 

 Plikt til å utføre persontransport med tog 
Leverandøren plikter å utføre rutegående persontransport med tog i Trafikkpakken i 

overenstemmelse med de krav som er fastsatt i Trafikkavtalen.  

Leveransen omfatter alt som er nødvendig for å oppfylle Trafikkavtalen selv om det ikke er 

uttrykkelig er nevnt, herunder produksjonskrav og kvalitetskrav. Er ikke kvalitetskrav til utførelse 

angitt i Trafikkavtalen, gjelder minimum slike kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeid. 

 

 Samarbeidsplikt overfor Oppdragsgiver og andre påvirkede 
Leverandøren plikter, innenfor rammen av Trafikkavtalen, å samarbeide med Oppdragsgiver og 

andre som utfører arbeid som påvirkes av og påvirker Leverandørens utførelse av 

persontogtransport i Trafikkpakken, og innrette seg i forhold til disse, slik at aktiviteter knyttet til 

Leveransen kan utføres rasjonelt og effektivt. 

 

 Plikt til å følge lover og forskrifter 
Leverandøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 

krav, pålegg og instrukser fra offentlige myndigheter som er av betydning for Leveransen og for 

Leverandørens virksomhet. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Oppdragsgiver 

dersom han mener at Trafikkavtalen er i strid med lover, forskrifter, krav, pålegg eller instrukser fra 

offentlige myndigheter. 

Leverandøren skal inneha de tillatelser og godkjenninger som er nødvendige for å utføre 

Leveransen, herunder lisens, sikkerhetssertifikat, godkjenning for bruk av Kjøretøy og godkjente 

transportvilkår. Oppnåelse og opprettholdelse av tillatelser og godkjenninger er Leverandørens 

ansvar og skjer for Leverandørens regning. Leverandøren plikter å orientere Oppdragsgiver dersom 

Statens jernbanetilsyn fatter vedtak om pålegg eller tilbakekallelse av tillatelser eller godkjennelser 

overfor Leverandøren, eller dersom Leverandøren har kunnskap om at slikt pålegg eller 

tilbakekallelse kan bli vedtatt. 

Leverandøren skal sørge for å drive virksomheten i henhold til arbeidsmiljølovens krav, herunder 

kravene til HMS-rutiner og bruk av arbeidskraft. Leverandøren skal koordinere sine beredskaps- og 

HMS-rutiner med andre interessenter der dette er aktuelt. Oppdragsgiver kan utpeke en 

hovedbedrift som skal ha ansvaret for å samordne og koordinere verne- og miljøarbeidet i henhold til 

arbeidsmiljøloven. 
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Leverandøren plikter å følge "Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter" med 

særskilt vekt på § 5 om lønns- og arbeidsvilkår, samt på forespørsel å egenrapportere de områder 

som denne forskriften gjelder.   

 

 Plikt til å inngå avtaler 
Leverandøren skal for egen regning inngå de avtaler som er påkrevd som etter lover og forskrifter 

eller som i henhold til denne Trafikkavtalen er nødvendige for å kunne utføre persontogtransport i 

Trafikkpakken.  

Leverandøren plikter å inngå Obligatoriske Avtaler i henhold til «Vedleggene E-1, E-2, E-3» og øvrige 

avtaler nevnt i «Vedlegg C» punkt 4.  

Oppdragsgiver er ikke part i Obligatoriske Avtaler og er dermed heller ikke ansvarlig for at partene 

oppfyller sine forpliktelser etter disse avtalene.  

 

 Krav til å stille kvalifisert personell til disposisjon for Oppdragsgiver 
Leverandøren plikter å stille kvalifisert personell til disposisjon for Oppdragsgiver og avtaleparter 

som fremgår av «Vedlegg A» punkt A 1.7.1, «Vedlegg E-1» og «Vedlegg E-3».    

Kostnader forbundet med dette dekkes etter bestemmelsene i «Vedlegg B» og/eller «Vedlegg E-1». 

 

 Virksomhetsoverdragelse 
Leverandøren plikter å sikre berørte arbeidstakere de rettigheter i virksomhetsoverdragelsen som 

følger av reglene i jernbaneloven § 8 d, jf. arbeidsmiljølovens §§ 16-2 – 16-7. Leverandøren skal for 

øvrig gjennomføre en eventuell overføring av arbeidsforhold fra tidligere togoperatør i samsvar med 

gjeldende regelverk. 

 

5.6.1 Særskilt om pensjon 

NSB AS (Vygruppen fra 24.04.19), som er et statlig eid togselskap, var til utgangen av 2018 

tilknyttet en ytelsesbasert pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK). En omlegging av 

pensjonsordningen fra dagens ytelsesbaserte ordning med medlemskap i SPK til en privat 

tjenestepensjonsordning ble gjennomført for å legge bedre til rette for at NSB AS kunne konkurrere 

på like vilkår når persontogtransporten konkurranseutsettes.  

Samferdselsdepartementet, som forvaltet eierskapet i NSB AS, har fått Stortingets fullmakt til å 

pådra staten forpliktelser til å gi støtte til NSB AS ved en eventuell utmelding fra SPK, jf. Prop. 129 S 

(2016–2017).  

NSB AS har kommet til enighet med ansattes organisasjoner om en ny innskuddsbasert 

pensjonsordning som ble innført 1.1.2019. For ansatte som har fylt 55 år innen 31.12.2018 (og for 

delvis uføre og for sykemeldte) videreføres SPK-ordningen som en lukket ordning.  

Samferdselsdepartementet har gitt NSB AS tilsagn om tilskudd til, etter en lukking av ordningen og 

overgang til ny pensjonsordning for ansatte yngre enn 55 år pr 31.12.18, å dekke en innfrielse av 

reguleringsforpliktelsen for de ansatte som går over på ny pensjonsordning 1.1.2019.  

Ansatte som fortsetter sitt medlemskap i den lukkede SPK-ordningen, viderefører sitt SPK-

medlemskap også etter en virksomhetsoverdragelse til Leverandøren. Leverandøren vil som 
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ansvarlig arbeidsgiver stå for løpende innbetalinger til SPK. Det vil gjøres et tillegg i vederlaget fra 

Oppdragsgiver tilsvarende merkostnad for Leverandøren ved at de aktuelle ansatte er medlem av 

SPK i stedet for Leverandørens ordinære pensjonsordning.  

Dersom kostnaden ved SPK-medlemskapet for disse ansatte skulle være lavere enn kostnaden ville 

ha vært om de var omfattet av selskapets ordinære pensjonsordning, gjøres et tilsvarende fradrag i 

vederlaget. Oppdragsgiver vil ved avsluttet trafikkpakke dekke innfrielse av reguleringsforpliktelsen 

ved et engangsoppgjør til Leverandøren for de ansatte i den lukkede ordningen som har gått av med 

pensjon eller sluttet før pensjonsalder. Dersom det er gjenværende i aktiv tjeneste ved Driftsopphør, 

vil ikke Leverandøren bære de økonomiske forpliktelsene for fremtidige reguleringsforpliktelser for 

disse ansatte. 

Eventuelle gjenværende ansatte i aktiv tjeneste vil overføres til eventuelt ny vinnende togoperatør 

etter samme modell som avgivende togoperatør har vært omfattet av. Angivende togoperatør vil ikke 

bære økonomiske forpliktelser for fremtidige reguleringsforpliktelser til disse ansatte. 

 

 Antall reisende om bord i togene 
Oppdragsgiver er ansvarlig for at det finnes en fungerende statistisk modell for å beregne fullstendig 

antall reisende om bord i togene. Leverandør plikter å levere Telledata til statistisk modell, jf. 

«Vedlegg A» punkt 6.5, samt sikre best mulig dekning og begrense behov for estimering av Telledata, 

jf. «Vedlegg A» punkt 4.3. 

Statistisk modell eies av  Oppdragsgiver. Oppdragsgiver, eller den Oppdragsgiver bemyndiger, har 

dermed full bruks- og delingsrett til alle Telledata, output og annen informasjon fra statistisk modell.  

Ledende prinsipper for statistisk modell fremgår av «Vedlegg B-6». Ev. endringer i de ledende 

prinsippene håndteres etter endringsordrebestemmelsene i punkt 13.2 g).  

Den statistiske modellen er en maskinlæringsmodell som kan forbedres ved re-trening på faste 

intervaller. Oppdragsgiver har ikke ansvar for slike endringer i modellens algoritme. Endring i 

utbetaling i forbindelse med inntektsfordeling som følge av slik maskinlæring, danner ikke grunnlag 

for endringsordre.  

 

  

 Rapporterings- og informasjonsplikt 
Leverandøren plikter å utlevere eller gi tilgang til informasjon som nærmere angitt i «Vedlegg D» 

punkt 10.  

Informasjonen utleveres på det formatet og i den detaljgraden og til den tid som Oppdragsgiver 

fastsetter. Oppdragsgiver kan endre krav til informasjon eller måten den presenteres på underveis i 

avtaleperioden. Oppdragsgiver skal varsle slik endring i rimelig tid.   

Leverandørens kostnader til fast rapportering etter Trafikkavtalen skal være inkludert i Avtalt Fast 

Vederlag, med mindre annet fremgår av det enkelte rapporteringskrav i «Vedlegg D».  

Dersom Leverandøren ikke overholder krav til rapportering gjennom enten mangelfull rapportering 

eller for sen rapportering i henhold til Trafikkavtalens frister, påløper dagbøter i samsvar med punkt 

15.4.3 og «Vedlegg B» punkt 6.1. 

I avtaleperioden skal Leverandøren, på Oppdragsgivers bestilling, utlevere og/eller gi innsyn i 

informasjon om etterspørsel og inntekter uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver kan fritt bruke og 
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utlevere denne informasjonen i forbindelse med konkurranseutsetting av persontogtrafikk. Ved 

Trafikkavtalens opphør skal Oppdragsgiver vederlagsfritt motta datagrunnlag og rapporterte data i et 

elektronisk lesbart, oversiktlig og alminnelig benyttet format. Oppdragsgiver kan fritt benytte dette 

uten restriksjoner, uavhengig av eventuelle opphavsrettigheter.  

 

5.8.1 Tilgang til data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk 

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver tilgang til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk som 

Entur eller andre tredjeparter besitter i forbindelse med Leveransen. Denne tilgangen skal omfatte 

alt datagrunnlag som er nødvendig for å beregne trafikk mellom stasjoner betjent av Leverandør 

selv, samt til og fra stasjoner betjent av andre togoperatører som har trafikkavtale med 

Oppdragsgiver.  

 

5.8.2 Bruk av data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk  

Oppdragsgiver har rett til å benytte informasjonen i forbindelse med strategisk styring av 

jernbanesektoren, herunder (men ikke begrenset til): 

a) Planlegging av rutemodeller 

b) Analyse av markedsutvikling 

c) Generering av statistikk og analyser med hensyn til takstsamarbeid og regional 

samhandling, samt 

d) Kartlegging av transportbehov og etterspørsel, inkl. relasjonsmatriser, i forbindelse med 

beslutninger relatert til utbygging og forbedring av kapasitet. 

 

Oppdragsgiver er ansvarlig for å sikre at det etableres en prosess som sikrer god 

informasjonssikkerhet.  

 

5.8.3 Deling av data relatert til billett-, etterspørsels- og produksjonsstatistikk  

Oppdragsgiver har rett til å dele relasjons-/OD-matriser over totalt antall reisende pr linje og 

togkategori med tredjeparter, og kan fritt bruke og utlevere denne type statistikk uten samtykke fra 

Leverandøren.  

Oppdragsgiver kan ikke dele øvrig informasjon og data nevnt i punkt 5.8 med tredjeparter uten 

Leverandørens samtykke i løpet av avtaleperioden. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig 

grunn. Oppdragsgiver kan fritt bruke og utlevere informasjon nevnt i dette punkt 5.8 med tilhørende 

underpunkter i forbindelse med konkurranseutsetting av persontogtrafikk.  

 

 Plikter ved gjennomgående billettering 
Leverandøren plikter å dele kundedata for reiser med flere togoperatører med de aktuelle 

togoperatørene i henhold til Enturs konsept for informasjonsdeling, jf. «Vedlegg E-2». 

 

 Plikter ved opphør 
Ved opphør av Trafikkavtalen plikter Leverandøren, uansett årsak for opphøret, å levere informasjon, 

samarbeide og avslutte sin virksomhet på en slik måte at Oppdragsgiver settes i stand til å overlate 

persontransport med tog i Trafikkpakken til en annen togoperatør. Leverandøren skal herunder 
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rapportere til Oppdragsgiver i samsvar med punkt 5.8 og utføre de plikter som angitt i «Vedlegg A» 

punkt 1.6.  

Ved opphør forut for Driftsopphør skal Leverandøren sørge for at Oppdragsgiver eller ny togoperatør 

kan tre inn i Leverandørens løpende avtaler om vedlikehold av Kjøretøy som benyttes i 

Trafikkpakken. 

Leverandøren skal ved opphør vederlagsfritt overføre alle kundedata knyttet til Leverandørens 

salgskanaler for Trafikkpakken. Leverandøren skal aktivt bidra til å sikre tilstrekkelig rettslig 

grunnlag for at kundedata kan overføres til Oppdragsgiver og ny togoperatør, så langt det er mulig i 

henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Dersom behandlingsgrunnlaget for behandling av 

personopplysninger er samtykke, skal Leverandøren aktivt bidra til å få samtykke fra kundene til 

overføring av personopplysninger fra Leverandøren til ny togoperatør. Leverandøren må etablere og 

bekoste et system som gjør dette mulig. 

 

 

6 Oppdragsgivers plikter 

Oppdragsgiver plikter å betale vederlag til Leverandøren i samsvar med punkt 8.3. 

Oppdragsgiver har et spesielt ansvar for å sikre et hensiktsmessig samspill mellom aktørene i 

jernbanesektoren, inkludert ansvar for koordinering på tvers av trafikkpakker og togoperatører, samt 

mellom togoperatører og kollektivtransporten for øvrig. Oppdragsgiver skal som et ledd i dette, sikre 

at det finnes ressurser for slik samordning og utviklingen av jernbanesektoren, samt gjennomføre 

felles sektormøter, jf. «Vedlegg D» punkt 5.3. 

Oppdragsgiver plikter, på forespørsel fra Leverandøren, å utlevere opplysninger som Oppdragsgiver 

besitter og som er nødvendige som grunnlag for Leverandørens oppfyllelse av Trafikkavtalen, med 

mindre opplysningene er omfattet av taushetsplikt. 

I Oppdragsgivers arbeid med strategisk utvikling av sektoren, kan Oppdragsgiver rette forespørsel til 

Leverandøren om innspill til arbeidet, jf. «Vedlegg A» punkt 1.7.1. Oppdragsgiver skal varsle 

Leverandøren i rimelig tid ved behov for slike innspill. 

Hvis ny togoperatør skal overta persontransport med tog i hele eller deler av Trafikkpakken, enten 

etter Driftsopphør eller av andre årsaker, skal Oppdragsgiver stille krav om gjensidig samarbeidsplikt 

tilsvarende de plikter Leverandøren har i dette henseendet etter Trafikkavtalen, slik at operatørbyttet 

skjer mest mulig sømløst for alle berørte parter. Oppdragsgivers plikter å følge togoperatørenes 

leveranser tett i denne prosessen. 

Videre skal Oppdragsgiver, ved behov, veilede Leverandøren i Infrastrukturforvalters 

kapasitetsfordelingsprosess for å sikre bestilling av nødvendige ruteleier for R24. Slik veiledning 

skjer etter Leverandørens initiativ. Leverandøren bærer den fulle risikoen for de tidsfrister som er gitt 

i kapasitetsfordelingsprosessen. Forsinket tildeling av ruteleier vil ikke utgjøre mislighold med 

mindre forsinkelsen skyldes forhold som Leverandøren selv er ansvarlig for. Dersom Leverandøren 

ikke får tildelt ruteleier som oppfyller minimumskravene til rutetilbudet i Trafikkavtalen, vil ikke dette 

utgjøre mislighold, med mindre dette skyldes forhold som Leverandøren selv er ansvarlig for. 

Der hvor Oppdragsgiver har fremforhandlet avtaler som Leverandøren plikter å inngå, kan 

Oppdragsgiver, forutsatt at markedsovervåkningsorgan godkjenner det hvis slik godkjenning er 

nødvendig, delta i tvisteløsningsmøter dersom en av partene i den aktuelle avtalen krever dette.  
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Oppdragsgiver skal gjennomføre den nye kundetilfredshetsundersøkelsen, jf. «Vedlegg A» punkt 7.2, 

med en jevn frekvens og resultatene skal deles med Leverandøren på egnet måte. 

Oppdragsgiver skal varsle Leverandøren innen rimelig tid etter at det er inngått avtale med ny 

leverandør om kjøp av persontransport for trafikkpakken fra tidspunktet for Driftsopphør.  

 

 

7 Immaterielle rettigheter mv.  

Denne Trafikkavtalen endrer ikke de immaterielle rettighetene Partene hadde før inngåelse av 

Trafikkavtalen. 

Alle immaterielle rettigheter som utvikles i forbindelse med Trafikkavtalen skal tilfalle Oppdragsgiver 

vederlagsfritt, med mindre annet avtales særskilt.  

Med immaterielle rettigheter menes registrerte og uregistrerte rettigheter til åndsverk (herunder 

kildekode til programvare og applikasjoner), fotografier, slagord, logoer, varemerker, design, 

patenter, domenenavn og liknede knyttet til markedsføringen av Trafikkpakken. Immaterielle 

rettigheter som registreres skal registreres på Oppdragsgiver, med mindre annet avtales særskilt.  

Dette omfatter, men er ikke begrenset til, immaterielle rettigheter som utvikles i forbindelse med 

Leverandørens leveranseforpliktelse i «Vedlegg J-1». 

Oppdragsgiver skal fritt kunne lisensiere/overføre alle rettigheter til fremtidig ny leverandør uten 

vederlagskrav fra Leverandøren. For åndsverk omfatter rettighetene også rett til endring og 

videreoverdragelse.  

Alt fysisk materiell knyttet til markedsføringen av Trafikkpakken skal også tilfalle Oppdragsgiver. 

Leverandøren gis en vederlagsfri, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å benytte de immaterielle 

rettighetene og det fysiske materiell som utvikles for markedsføring av Trafikkpakken gjennom 

avtaleperioden. Denne retten opphører ved Driftsopphør.  

 

 

8  Leverandørens inntekter mv. 

 Leverandørens inntekter 
Leverandøren mottar billettinntekter fra de reisende innenfor de rammene for fastsetting og 

regulering av takster som er fastsatt i «Vedlegg B». Leverandøren overfører 93 prosent av 

billettinntektene til Oppdragsgiver. 

Eventuelle andre inntekter fra persontransport med tog i Trafikkpakken, eksempelvis ekstra trafikk 

på strekninger hvor Leverandøren har en strekningsbasert enerett for offentlig kjøpt persontogtrafikk 

eller reklame, deles også med 93 prosent til Oppdragsgiver og 7 prosent til Leverandør.  
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 Leverandørens vederlag 
Oppdragsgiver yter Leverandøren, eller mottar fra Leverandøren, et vederlag for utførte tjenester fra 

Trafikkstart til Driftsopphør i samsvar med det som er fastsatt i «Vedlegg B». 

Vederlaget består av en fast del og en variabel del som nærmere angitt i «Vedlegg B».  

Avtalt Fast Vederlag utgjør, med mindre annet er spesifikt angitt i Avtalen, full betaling for 

Leveransen, og dekker alle offentlige avgifter ved Trafikkavtalens inngåelse unntatt merverdiavgift. 

Endringer i valutakurs gir ikke rett til endring i vederlaget.  

 

 Betaling av vederlag 
Avtalt Fast Vederlag utbetales iht. «Vedlegg B» punkt 1.2. Akkumulert bonus, malus og dagbøter, 

beregnes og fratrekkes oppgjøret for Avtalt Faste Vederlaget iht. «Vedlegg B» punkt 1.2. 

Er det påløpt dagbot, eller har Oppdragsgiver andre krav som følger av Leverandørens mislighold, 

kan Oppdragsgiver holde tilbake så mye av betalingen at det dekker det spesifiserte kravet. For øvrig 

plikter Oppdragsgiver å betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister. 

Dersom Oppdragsgiver ikke betaler Leverandøren vederlag ved forfall, skal Oppdragsgiver betale 

forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.  

 

 

9 Punkt ikke i bruk 

 

 

10 Drifts- og Avviklingsfasen 

 Tidspunkt for Trafikkstart 
Leverandøren skal utføre persontogtransport i Trafikkpakken i overensstemmelse med kravene og 

beskrivelsene i Trafikkavtalen fra og med [dato for utøving av opsjon om konvertering].   

 

 Tidspunkt for Driftsopphør 
Driftsopphør skjer uten oppsigelse ved Ruteterminskiftet i desember 2033. Trafikkavtalen kan ikke 

sies opp av Oppdragsgiver eller Leverandøren.   

Hvis Oppdragsgiver utløser en av eller begge opsjonene om avtaleforlengelse etter punkt 4, 

forskyves Driftsopphør til Ruteterminskiftet i henholdsvis desember 2034 eller desember 2035.  
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11 Underleveranser 

Leverandøren har rett til å engasjere underleverandører som er navngitt i «Vedlegg G» til de formål 

som er angitt i «Vedlegg G». I andre tilfeller skal Leverandøren ikke inngå avtaler om underleveranser 

for deler av Leveransen uten at det på forhånd foreligger skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. 

Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Oppdragsgiver kan videre kreve at Leverandøren skifter 

ut underleverandører for egen regning og risiko, dersom underleverandørens forhold gir 

Oppdragsgiver saklig grunn til dette. Leverandøren kan ikke benytte underleverandør til selve 

togfremføringen.  

Endring i bruk av underleverandører skal godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver. Oppdragsgivers 

samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leverandøren skal umiddelbart etter samtykke fra 

Oppdragsgiver oppdatere oversikten i «Vedlegg G» og oversende denne. 

Leverandøren skal sikre at underleverandører besitter de nødvendige kvalifikasjoner og den 

nødvendige kompetanse til å utføre den delen av Leveransen som avtale om underleveranser 

omfatter.  

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver tilstrekkelig informasjon om underleverandøren samt 

underleverandørs finansielle og økonomisk stilling, kapasitet og kompetanse for at Oppdragsgiver 

skal være i stand til å kunne gi samtykke til bruk av underleverandør. Leverandøren skal på 

forlangende fremlegge for Oppdragsgiver bevis for underleverandørs foretaksregistrering, 

godkjenninger, kvalitetssikringsstandard, betalt skatt og merverdiavgift og HMS-erklæring. 

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver tilsvarende inspeksjonsrettigheter overfor underleverandører 

som Oppdragsgiver etter Trafikkavtalen har overfor Leverandøren, jf. «Vedlegg D» punkt 6. Avtaler om 

underleveranser skal kunne overdras til Oppdragsgiver på Oppdragsgivers anmodning, dersom 

Trafikkavtalen opphører forut for Driftsopphør. 

Leverandøren skal fremlegge relevante deler av denne Trafikkavtalen for de aktuelle 

underleverandører som engasjeres til å utføre deler av Leveransen, og skal medvirke til at 

underleverandør erklærer overfor Oppdragsgiver at han er kjent med innholdet.  

Leverandøren er fullt ansvarlig for utførelsen av deler av Leveransen som utføres av 

underleverandører på samme måte som om han selv stod for utførelsen. Dette gjelder også for 

leveranser og ytelser utført av kontraktsmotparter i avtaler Leverandøren plikter å inngå (jf. 

«Vedleggene E-1 til og med E-3»).  

 

 

12 Opsjon på tilbudsforbedring 

Oppdragsgiver har, i hele avtaleperioden, rett til å utøve opsjon 1, slik denne er definert i «Vedlegg A-

3» punkt 3.  

 

Oppdragsgivers varsel om utøving av opsjon 1 skal skje senest 12 måneder før iverksettelse. 

Dersom varsel blir sendt med forbehold om Stortingets godkjennelse, skal endelig bekreftelse på 

bestillingen skje senest 11 måneder før iverksettelse. Iverksettelse skal skje ved et 

Ruteterminskifte.  Ved utøving av opsjon 1 etter avtaleinngåelse, prisjusteres opsjon 1 etter 

bestemmelsene i «Vedlegg B» punkt 1.2.1. 
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13 Endringer 

13.1.1 Oppdragsgivers rett til å pålegge endringer 

Oppdragsgiver har rett til å pålegge endringer av Leveransen.  

Endringer kan gå ut på at Leverandøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige 

avtalte, at Leveransens omfang, karakter, kvalitet, art, utførelse eller tidspunkt skal endres, eller at 

avtalte ytelser skal utgå. 

Oppdragsgiver har ikke rett til å pålegge endringer av Leveransen som samlet sett går ut over hva 

Partene med rimelighet kunne regne med da Trafikkavtalen ble inngått. 

 

13.1.2 Leverandørens rett og plikt til å foreslå endringer 

Leverandøren har rett og plikt til å fremsette forslag om endringer der dette er nødvendig for å kunne 

overholde lover, forskrifter, krav, pålegg eller instrukser fra offentlige myndigheter, for å avverge 

skade eller fare for skade, eller for å bidra til en mer kundeorientert, rasjonell eller effektiv utførelse 

av Leveransen.  

Oppdragsgiver avgjør om Leverandørens forslag skal pålegges som en endring i henhold til punkt 

13.2. 

 

 Grunnlaget for endring 
Følgende forhold kan danne grunnlag for endringsordre: 

a) Oppdragsgivers krav om endring i ytelsen, jf. punkt 13.1.1. 

b) Endring i lover og forskrifter etter undertegning av Trafikkavtalen som påvirker Leveransen. 

c) Oppdragsgivers mislighold av sine forpliktelser under Trafikkavtalen. 

d) Endring i avtale inngått med Norske tog AS om leie av Kjøretøy, jf. «Vedlegg E-1», forutsatt at 

slik endring er pålagt av Norske tog AS og godkjent av Oppdragsgiver. 

e) Ibruktagelse av ny infrastruktur og/eller Kjøretøy, i den grad dette medfører vesentlig 

endrede kostnader og/eller inntekter for Leverandøren, jf. «Vedlegg F». 

f) Revidert og/eller endelig pris- og billettsamarbeidsavtale med Oslo og/eller Viken med 

tilhørende driftsavtale(r), inklusiv fastsettelse av BØR-sats.  

g) Endring i ledende prinsipper for statistisk modell og/eller inntekstfordelingsmodell, jf. 

«Vedlegg B-6» samt «Vedlegg B-7». 

h) Endring i satser i kompensasjonsordning for planlagte avvik mellom Infrastrukturforvalter og 

togoperatørene. 

Leverandøren plikter å omstille seg til endrede krav til ytelsen på en mest mulig effektiv måte.  

Leverandørens forhold eller forhold Leverandøren har risikoen for, vil aldri gi grunnlag for endring, 

med mindre dette er regulert på annen måte i Trafikkavtalen. 

 

 Prinsipper for justering av vederlaget 
Oppdragsgiver skal kompensere Leverandørens merkostnader eller bortfall av inntekter som er en 

følge av de forholdene som gir grunnlag for endringsordre, eller fastslå de endringer i Leveransen 

eller andre ytelser som disse forholdene nødvendiggjør. Avtalt Fast Vederlag skal ved endringer 

justeres i tråd med prinsippet om at Leverandøren verken skal tjene eller tape på endringen. Dersom 

endringen medfører bortfall av kostnader eller økte inntekter, skal endringen redusere kjøpet med 



Vedlegg L-2 Trafikkavtalens avtalebestemmelser 

 

Trafikkavtale Trafikkpakke 4  19 

disse beløp. Alle økonomiske konsekvenser skal beregnes netto, med fradrag for Leverandørens 

besparelser eller økte inntekter. Der det i «Vedlegg B-1» er angitt enhetspriser, skal disse benyttes. 

 

 Prosessuelle regler 

13.4.1 Leverandørens plikt til å varsle endringsanmodning 

Dersom Leverandøren mener å være berettiget til endringsordre etter punkt 13.2 b), c), d), e), f) g) 

eller h), skal Leverandøren utarbeide en anmodning om endringsordre (AOE). Konsekvensene skal 

sammenfattes ved bruk av «Vedlegg D-1» og oversendes Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold etter 

at Leverandøren ble kjent med de forholdene som gir grunnlag for anmodningen om endringsordre. 

Varsel skal gis iht. bestemmelser i «Vedlegg D» punkt 3.1. 

Dersom Leverandøren ikke gir varsel i henhold til bestemmelsene i dette punkt, taper han retten til å 

gjøre gjeldende at vedkommende arbeid gir grunnlag for endring. 

 

13.4.2 Oppdragsgivers svarplikt 

Når Oppdragsgiver mottar endringsanmodning fra Leverandøren iht. punkt 13.4.1, skal 

Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 virkedager, enten utstede endringsordre 

eller skriftlig avslå Leverandørens anmodning, dersom Partene ikke avtaler en lengre frist for 

Oppdragsgivers respons. Dersom anmodningen avslås, skal Oppdragsgiver enten samtidig eller uten 

ugrunnet opphold, skriftlig begrunne hvorfor forholdet etter hans oppfatning ikke utgjør en endring. 

Dersom Oppdragsgiver ikke besvarer Leverandørens varsel innen 30 virkedager skal Leverandørens 

anmodning om endringsordre anses akseptert, med mindre det er avtalt en særskilt svarfrist mellom 

Partene.  

 

13.4.3  Overslag eller tilbud forut for endringsordre 

Før endring bestilles ved utstedelse av endringsordre, kan Oppdragsgiver kreve et overslag over eller 

tilbud på hvilke konsekvenser endringen vil ha for vederlaget og for Leveransen for øvrig. 

 

13.4.4 Oppdragsgivers innsynsrett 

Oppdragsgiver har som ledd i prisingen av en endringsordre rett til innsyn i ethvert dokument som 

Leverandøren måtte ha som med rimelig grunn kan antas å inneholde informasjon om de effekter 

endringen kan ha på passasjergrunnlag, inntekter eller kostnader, herunder både historiske tall og 

prognoser.  

 

13.4.5  Endringsordre 

En endringsordre skal være skriftlig, betegnet «Endringsordre», og angi at det kreves en endring. 

Endringsordre skal gis iht. bestemmelser i «Vedlegg D» punkt 9. Endringsordre skal inneholde en 

beskrivelse av hva endringen går ut på og hva som har forårsaket den. Ved utstedelse av 

endringsordre vil Oppdragsgiver benytte et skjema som vist i «Vedlegg D-2». En endringsordre er ikke 

godkjent før den er signert av begge Parter. 

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold etter at endringsordren er mottatt, sende Oppdragsgiver 

en bekreftelse på overslaget eller pristilbudet som er gitt i henhold til punkt 13.4.1 eller 13.4.3, og 

eventuelt utarbeide en oversikt over hvilke virkninger endringen vil ha for vederlaget og Leveransen 

for øvrig, dersom Oppdragsgiver ikke tidligere har bedt om overslag eller pristilbud. De virkningene 
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som ikke er fastsatt i endringsordren skal fastsettes skriftlig i et tillegg til endringsordren og gis som 

Meddelelse i henhold til «Vedlegg D» punkt 3. For øvrig gjelder Leverandørens forpliktelser i henhold 

til Trafikkavtalen også for endringer, med mindre annet er særskilt avtalt. 

Dersom Partene ikke blir enige om en pris for endringsarbeidet, skal endringen kompenseres etter 

prinsippet i punkt 13.3. 

 

13.4.6 Revisjon 

Dersom en Endringsordre helt eller delvis skal kompenseres i henhold til faktisk fremtidig utviklingen 

i trafikk, inntekter og/eller kostnader, skal Oppdragsgiver ha rett til innsyn i de dokumenter som er 

beskrevet i punkt. 13.4.4. og til å gjennomføre en revisjon av grunnlaget for slik kompensasjon. 

 

13.4.7 Tvist om oppfyllelse av varselplikt og svarplikt 

Hvis en Part ønsker å gjøre gjeldende at den andre Part har varslet eller svart for sent, må han gjøre 

det skriftlig og uten ugrunnet opphold etter at han har mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, 

skal varselet eller svaret anses å være gitt i tide. 

 

13.4.8  Plikt til å utføre endringsarbeid 

Selv om Oppdragsgiver avslår Leverandørens anmodning om endringsordre i henhold til punkt 

13.4.2, eller Partene ikke blir enige om konsekvensene av endringen, plikter Leverandøren å utføre 

det omtvistede endringsarbeidet med mindre Oppdragsgiver pålegger Leverandøren å utsette dette 

inntil det er avklart om det foreligger en endring eller ikke, samt eventuelle økonomiske 

konsekvenser. 

 

 Leverandørens forslag til investeringer med lang økonomisk levetid 
Oppdragsgiver ønsker at Leverandøren skal bidra til langsiktig videreutvikling av rammevilkår, 

kundetilbud og markedsgrunnlag for Trafikkpakken, også utover Trafikkavtalens varighet. 

Leverandøren står fritt til å foreslå for Oppdragsgiver investeringstiltak med lengre økonomisk levetid 

enn gjenværende avtaleperiode.  

Forslag etter dette punkt skal inkludere beskrivelser av tiltaket og tiltakets effekt, antatt kostnad, 

lønnsomhetsbetraktninger for tiltakets levetid, samt Leverandørs tilbud for redusert vederlag i 

gjenværende avtaleperiode dersom Oppdragsgiver gjennomfører investeringstiltaket. 

Oppdragsgiver står fritt til å akseptere eller avslå slike forslag. Ved aksept vil Oppdragsgiver utstede 

endringsordre, jf. punkt 13.4.5.  

Leverandørs tilbud ved forslag etter dette punkt skal, med mindre Partene blir enige om noe annet, 

være bindende i minimum 6 – seks – måneder fra Leverandøren sender forslaget, og vil innenfor 

bindingstiden utgjøre grunnlaget for justering av vederlaget.  
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14 Punkt ikke i bruk 

 

 

15 Mislighold 

 Oppdragsgivers mislighold 
Det foreligger mislighold fra Oppdragsgivers side hvis Oppdragsgiver ikke oppfyller sine plikter etter 

Trafikkavtalen. 

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes den andre Parts forhold eller Force 

Majeure. 

 

 Leverandørens mislighold 
Det foreligger mislighold dersom Leveransen eller en del av Leveransen ikke er i samsvar med 

Trafikkavtalens krav eller Leverandøren ikke oppfyller sine øvrige plikter etter Trafikkavtalen. 

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes den andre Parts forhold, eller Force 

Majeure. 

Dersom misligholdet beror på en underleverandør som Parten benytter for helt eller delvis å oppfylle 

sine forpliktelser etter Trafikkavtalen, er Parten bare fri for ansvar dersom også underleverandør ville 

ha vært fritatt i henhold til annet avsnitt i dette punktet. 

 

 Informasjonsplikt 
Dersom en Part er forhindret, eller har grunn til å tro at han vil bli forhindret, fra å oppfylle sine 

forpliktelser etter Trafikkavtalen, skal Parten straks varsle den annen Part. Varslet skal angi årsak til 

hindringen og skal så vidt mulig angi når ytelsen kan gjennomføres samt opplysninger om hvordan 

hindringen skal utbedres, jf. punkt 15.4.1. Tilsvarende gjelder dersom det må antas å påløpe 

ytterligere mislighold etter at første varsel er gitt. Varselet skal gis som Meddelelse i henhold til 

«Vedlegg D» punkt 3. 

 

 Misligholdsbeføyelser 

15.4.1 Leverandørens utbedringsplikt 

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold og på eget initiativ rette mislighold han oppdager, selv om 

misligholdet ikke er oppdaget eller påpekt av Oppdragsgiver.  

Leverandøren har rett og plikt til å utbedre mislighold som er påpekt av Oppdragsgiver, slik at 

Leverandørens ytelse til enhver tid er i samsvar med Trafikkavtalens krav. Leverandøren skal gi 

Oppdragsgiver melding om de utbedringer han tar sikte på å utføre, samt tidspunktet for 

utbedringen.  

I særlige tilfeller kan Leverandøren, etter nærmere avtale med Oppdragsgiver, foreta utbedring med 

transportmiddel som fraviker kravene til materiell (Kjøretøy eller andre transportmidler) som fremgår  

av «Vedlegg A» med undervedlegg.  
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Leverandøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder, men ikke begrenset til, utgifter til 

konstatering av misligholdet og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av utbedringen.  

Oppdragsgiver skal sette en rimelig frist for Leverandørens utbedring. Dersom utbedring ikke er 

foretatt innen den fastsatte frist, har Oppdragsgiver rett til å la en tredjemann foreta utbedringen. 

Oppdragsgiver skal varsle Leverandøren før utbedring settes bort til tredjemann. Oppdragsgiver kan 

kreve at Leverandøren betaler rimelige kostnader ved utbedring utført av tredjemann. Dersom 

utbedringsarbeid utføres av tredjemann i henhold til denne bestemmelsen er Leverandøren ikke 

ansvarlig for utbedringsarbeidet eller mangelfull utbedring og følgene av dette. 

 

15.4.2 Prisavslag 

Hvis Oppdragsgiver krever utbedring, men Leverandøren ikke foretar utbedring innen en rimelig frist 

eller bare foretar delvis utbedring, kan Oppdragsgiver kreve prisavslag. Oppdragsgiver kan også 

kreve prisavslag hvis misligholdet etter sin art ikke lar seg utbedre. 

Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjon av Leveransens verdi som 

misligholdet representerer. Prisavslaget skal minst svare til den besparelse Leverandøren har 

oppnådd som følge av at utførelsen ikke er i henhold til Trafikkavtalen.   

 

15.4.3 Dagbøter i Drifts- og Avviklingsfasen og i forbindelse med opphør 

Dersom Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser i Drifts- og Avviklingsfasen eller i forbindelse 

med opphør av Trafikkavtalen, kan Oppdragsgiver kreve dagbot som angitt i «Vedlegg B» så lenge 

Leverandøren er i mislighold. Dagboten løper fra misligholdet inntreffer og frem til misligholdet 

opphører eller avtalen heves. 

 

15.4.4 Malus 

Dersom Leverandøren helt eller delvis innstiller en togavgang påløper malus som beskrevet i 

«Vedlegg B» punkt 6.2. Malus påløper alle innstillinger som skyldes forhold som Leverandøren er 

ansvarlig for. Leverandørens ansvar er begrenset til innstillinger som har årsaksregistrering 

«Jernbaneforetak» i den til enhver tid gjeldende AST, kode 81-85 i AST for 2021. 

Leverandøren er selv ansvarlig for å kreve regress fra Infrastrukturforvalter etter bestemmelsene i 

AST. 

 

15.4.5 Heving 

Oppdragsgiver har rett til å heve Trafikkavtalen dersom: 

a) det foreligger vesentlig mislighold fra Leverandørens side og dette ikke er rettet innen 30 

dager etter skriftlig varsel om heving fra Oppdragsgiver, eller 

b) det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, eller 

c) Leverandøren, eller endelig morselskap i Leverandørens konsern hvis Leverandøren inngår i 

konsern, blir insolvent, insuffisient, illikvid, anmoder om frivillige gjeldsforhandlinger eller 

lignende frivillige eller tvungne ordninger, innleder forhandlinger med sine långivere med 

henblikk på restrukturering av gjeld, innstiller sine betalinger generelt eller til en bestemt 

gruppe kreditorer, det tas tvangsmessig utlegg eller beslag i ikke-uvesentlige verdier som 

eies av Leverandøren eller det fattes beslutning om at Leverandøren skal likvideres eller 

begjære oppbud, eller 
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d) Leverandøren mangler eller mister lisens eller sikkerhetssertifikat jf. i punkt 5.3 annet ledd, 

eller  

e) det i Driftsfasen eller Avviklingsfasen påløper dagbot for 100 eller flere påbegynte 

kalenderdager innenfor en periode på 12 kalendermåneder,  

f) det foreligger vesentlige avvik fra HMS kravene Trafikkavtalen foreskriver. Det samme 

gjelder ved gjentatte avvik fra HMS kravene som Trafikkavtalen foreskriver, dersom 

Leverandøren har unnlatt å iverksette nødvendige korrigerende tiltak umiddelbart etter å ha 

mottatt varsel fra Oppdragsgiver, 

g) Leverandøren ikke retter et brudd på reglene i «Vedlegg K» innen 30 Dager etter skriftlig 

varsel fra Selskapet, eller hvis slikt brudd ikke er mulig å rette. 

Oppdragsgiver kan etter eget valg heve Trafikkavtalen delvis, enten for bestemte deler eller fra et gitt 

tidspunkt i fremtiden, i stedet for å heve hele Trafikkavtalen med umiddelbar virkning.  

 

15.4.6 Erstatning 

Hver av Partene kan kreve erstattet tap som kan tilbakeføres til misligholdet. 

Eventuell dagbot eller prisavslag som er gitt for et mislighold går til fradrag i Oppdragsgivers rett til 

erstatning for det samme misligholdet.  

En Part er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap, med mindre slikt tap skyldes grov uaktsomhet 

eller forsett hos en Part eller noen han er ansvarlig for Som indirekte tap regnes blant annet tap som 

følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), annet konsekvenstap og 

rimelige avbøtende tiltak.   

Maksimal erstatning er begrenset til 1 600 millioner kroner, med mindre tapet skyldes grov 

uaktsomhet eller forsett hos en Parts personell med overordnet ledelsesansvar innenfor det aktuelle 

området. 

 

 Ansvarsbegrensning 
Dersom misligholdet er forårsaket av Infrastrukturforvalter, Norske tog AS eller Entur AS, kan 

Oppdragsgiver kun gjøre gjeldende krav etter punkt 15.4 Misligholdsbeføyelser i den grad 

Leverandøren kan kreve økonomisk kompensasjon i det underliggende forholdet.  

Ansvarsbegrensningen kan bare gjøres gjeldende for leveranser fra Infrastrukturforvalter i AST, 

leveranser fra Norske tog AS og Entur AS i obligatoriske avtaler i «Vedlegg E-1 og E-2» og i AST, og 

bare i den utstrekning leveransen er nødvendig for å oppfylle Trafikkavtalen. 

 

 

16 Force majeure 

 Virkning av Force Majeure 
Den Part som vil påberope seg Force Majeure skal gi den annen Part varsel om dette uten ugrunnet 

opphold.  

Ingen av Partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Trafikkavtalen i den utstrekning 

han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure. Den 

rammede Parts forpliktelser suspenderes så lenge Force Majeure-situasjonen varer. Den annen 
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Parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Dette omfatter samtlige av Oppdragsgivers 

betalingsforpliktelser. 

Hver av Partene dekker sine kostnader forbundet med Force Majeure. 

Partene plikter i tilfeller av Force Majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som antas 

å være av betydning for den annen Part. Partene plikter å medvirke til å begrense virkningen av 

Force Majeure. 

 

  Avhjelpstiltak 
Oppdragsgiver kan i tilfeller av Force Majeure pålegge Leverandøren å iverksette tiltak for å 

begrense skadevirkningene av Force Majeure-situasjonen, herunder pålegg om å opprettholde 

trafikken med alternative transportmidler.  

Kostnader Leverandøren har ved iverksetting av avhjelpstiltak pålagt av Oppdragsgiver skal dekkes 

av Oppdragsgiver. Det skal gjøres fradrag for besparelser Leverandøren har som følge av at 

Trafikkavtalens forpliktelser suspenderes i Force Majeure-perioden.  

 

 

17 Forsikringer 

Leverandøren er forpliktet til enhver tid å inneha slike forsikringer og slik forsikringsdekning som er 

påbudt etter norsk lov. 

Bekreftelser på Leverandørens forsikringer framgår av «Vedlegg H». 

 

 

18 Finansielle forhold 

Leveransen skal utføres slik at Leverandør har en robust finansiell stilling gjennom hele 

Trafikkavtalens varighet.  

 

 Sikkerhetsstillelse 

18.1.1 Innledning 

Senest på tidspunktet for undertegning av denne Trafikkavtalen skal Leverandøren for egen regning 

sørge for at det er stilt sikkerhet for oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser som springer ut av 

denne Trafikkavtalen, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold, i den 

form som det fremgår av dette punkt 18.1. 
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18.1.2 Beregning av samlet sikkerhetsstillelse 

Samlet sikkerhetsstillelse som skal stilles under 18.1.3 og 18.1.4 er [beløpet i Trafikkavtalen før 

utøving av opsjon om konvertering]. 

 

18.1.3 Påkravsgaranti fra finansinstitusjon 

Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti («on demand») fra en bank eller et forsikringsselskap 

med kredittrating fastsatt av Moody’s eller S&P på [A] eller bedre hjemmehørende innenfor EØS-

området eller annen finansinstitusjon godkjent av Oppdragsgiver. Oppdragsgivers godkjennelse kan 

ikke nektes uten saklig grunn. 

Påkravsgarantien skal ha slikt innhold som fremgår av Vedlegg H del 1. For øvrig skal 

Påkravsgarantien på tidspunktet for undertegning av denne Trafikkavtalen ha en beløpsgrense som 

tilsvarer [40 prosent av samlet sikkerhetsstillelse] millioner kroner. 60 dager etter Driftsopphør 

reduseres sikkerheten til 15 prosent av samlet sikkerhetsstillelse i siste driftsår for forhold som 

påberopes i løpet av de påfølgende 3 år. 

Påkravsgarantien skal være gyldig fra signering av Trafikkavtalen til tidligst 3 år og 60 dager etter 

Driftsopphør. Krav skal kunne gyldig fremsettes under Påkravsgarantien så lenge Påkravsgarantien 

er gyldig. Dersom opprinnelig Driftsopphør utsettes i tid, uansett grunn, skal tilsvarende utsettelse 

for (i) utløpet av garantiens gyldighet og (ii) reduksjon av garantibeløpet til 15 prosent dokumenteres 

i ny eller endret påkravsgaranti på ellers like vilkår som fremgår over og av Vedlegg H del 1. 

Leverandøren skal uten ytterligere anmodning fra Oppdragsgiver og for egen regning stille slik ny 

eller endret gyldig garanti senest 30 dager etter at det er klart at opprinnelig Driftsopphør vil 

utsettes. 

Oppdragsgiver kan, dersom det er saklig grunnlag for det, kreve at Leverandøren for egen regning 

skifter garantist i løpet av den tiden garantien løper. At garantistens kredittrating faller under [A] er 

alltid saklig grunn. 

Dersom ny garanti, uansett grunn, blir stilt i Driftsperioden til erstatning for opprinnelig garanti, skal 

den nye garantien dekke de garantitilfellene som ellers ville ha vært dekket av den opprinnelige 

garantien. 

 

18.1.4 Morselskapsgaranti 

I tillegg til Påkravsgaranti, skal Leverandør som er datterselskap i et konsern stille, som sikkerhet for 

Leverandørens forpliktelser etter denne Trafikkavtalen, en selvskyldnergaranti fra øverste 

morselskap i konsernet med samme innhold som fremgår av Vedlegg H del 2. Morselskapsgarantien 

skal være gyldig senest fra tidspunktet for undertegning av Trafikkavtalen. Denne garantien skal ha 

en beløpsgrense som tilsvarer [60 prosent av samlet sikkerhetsstillelse] millioner kroner. 

Oppdragsgiver kan, dersom det er saklig grunnlag for det, kreve at Leverandøren sørger for en 

rimelig oppjustering av garantiens maksimumsbeløp.  

 

 

19 Overdragelse av rettigheter og plikter 

Oppdragsgiver kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter denne Trafikkavtalen til et 

annet norsk offentlig organ. 
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Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Trafikkavtalen etter skriftlig samtykke 

fra Oppdragsgiver. Likt med overdragelse regnes fusjon, fisjon og annen direkte overføring av 

kontrollen over Leverandøren. 

Rett til vederlag etter denne Trafikkavtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke 

vedkommende Part fra hans forpliktelser og ansvar. Oppdragsgiver kan gjøre alle innsigelser mot 

betalingskrav man har mot Leverandøren gjeldende mot den som har fått kravet overdratt til seg. 

 

 

20 Konfidensialitet 

Oppdragsgiver har rett til å offentliggjøre Trafikkavtalen helt eller delvis med de begrensninger som 

følger av regler om taushetsplikt gitt i lov eller i medhold av lov. Før offentliggjøring finner sted skal 

Leverandøren gis skriftlig varsel og Leverandøren melder tilbake om eventuell konkurransesensitiv 

informasjon som bør unntas offentlighet. Oppdragsgiver tar endelig beslutning på bakgrunn av 

offentlighetslova jf. forvaltningsloven § 13.  

All informasjon knyttet til persontransport i Trafikkpakken som utveksles mellom Partene, skal 

holdes konfidensiell og skal ikke overføres til tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke, 

med mindre slik informasjon: 

a) er eller blir offentlig tilgjengelig uten at dette skyldes en Parts mislighold av Trafikkavtalen.  

b) må meddeles i henhold til gjeldende lov, forskrift eller pålegg, eller en avgjørelse truffet av en 

domstol eller en offentlig myndighet, herunder for eksempel Statens Jernbanetilsyn, 

konkurransemyndighetene, Riksrevisjonen, ESA, eller EU-kommisjonen. 

c) har betydning for Oppdragsgivers fremtidige tilrettelegging og gjennomføring av konkurranse 

om persontransport med tog. 

 

 

21 Tvister 

 Forhandlinger 
Tvister mellom Partene i forbindelse med Trafikkavtalen skal søkes løst ved forhandlinger.  

Inntil en tvist er brakt inn til domstolene, kan hver av Partene be om at det avholdes et 

tvisteløsningsmøte hvor representanter fra både Oppdragsgiver og Leverandørens ledelse deltar. 

Dersom en Partene har bedt om et slikt møte, kan tvisten ikke bringes inn for domstolene før møtet 

er avholdt, med mindre slikt møte ikke kan avholdes innen rimelig tid og dette ikke skyldes forhold 

denne Parten svarer for eller det er nødvendig for å avbryte frister. 

 

 Verneting 
Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting for enhver tvist i anledning Trafikkavtalen eller andre 

avtaler som følger av denne. Prosesspråket i anledning rettstvist skal være norsk.  
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 Lovvalg 
Trafikkavtalen, inkludert dette punkt 21.3, og enhver tvist som oppstår i forbindelse med 

Trafikkavtalen, eller andre avtaler som følger av denne, skal være underlagt norsk rett.  
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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1 Vederlag for Leveransen 

1.1 Innledning 
Leverandøren har markeds- og inntektsansvaret og beholder 7 prosent av trafikkinntekter fra reiser 

på Leverandørs avganger. 7 prosent av andre inntekter fra trafikkutøvelsen, slik som inntekter fra 

ekstra trafikk på strekninger hvor Leverandøren har en strekningsbasert enerett for offentlig kjøpt 

persontogtrafikk eller reklame, tilfaller også Leverandør, jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» 

punkt 8.1.  

Endringer i Leverandørens inntekter gir kun rett til tillegg eller fradrag i vederlaget hvis dette følger 

uttrykkelig av bestemmelsene Trafikkavtalen. 

Det er avtalt vederlag som fullt og helt oppgjør for Leveransen. Vederlaget består av i) Avtalt Fast 

Vederlag og ii) en variabel del som er nettoeffekten av bonus, malus og dagbøter, begge avtalt 

særskilt for det enkelte Vederlagsår.  

 

1.2 Avtalt Fast Vederlag i avtaleåret 
Avtalt Fast Vederlag for det enkelte avtaleåret fremgår av «Vedlegg B-1» i faste 2021-priser. Avtalt 

Fast Vederlag justeres kun som følge av eventuelle endringer i Leveransen eller avtaleforlengelse.  

Hvert Vederlagsår starter ved et Ruteterminskifte og varer til neste Ruteterminskifte. Første 

utbetaling hvert Vederlagsår skjer 10. januar. Hver månedlig utbetaling tilsvarer en 1/12 av Avtalt 

Fast Vederlag.  

Akkumulert bonus, malus og dagbøter, jf. punkt 4 og 6, beregnes etterskuddsvis for hele året og 

fratrekkes eller legges til vederlaget i den tredje måneden i det påfølgende kalenderår. For siste 

avtaleår motregnes akkumulert malus og dagbøter, jf. punkt 6, i akkumulert bonus (jf. punkt 4). 

Dersom akkumulert malus overstiger akkumulert bonus skal Leverandøren betale det overstigende 

til Oppdragsgiver.  

Ved inngåelse av endringsordre prises dette slik at endringens første år prises fra endringens første 

dag til utløpet av gjeldende Rutetermin. Pris for de neste årene følger Vederlagsår.  

 

1.3 Prisjustering av Avtalt Fast Vederlag 
Avtalt fast vederlag prisjusteres 1. januar hvert år. 

Oppdragsgiver kompenserer for risiko i generell prisutvikling gjennom ordinær prisjustering som 

nærmere fastsatt i punkt 1.3.1. Denne prisjusteringen inkluderer også ordinær prisutvikling i 

«Vedlegg E-2». Endringer utover ordinær prisutvikling for disse avtalene dekkes etter punkt 1.4. 

Videre kompenserer Oppdragsgiver særskilt for prisutviklingen i «Vedlegg E-1» og «Avtale om 

sportilgang og bruk av tjenester (AST)» mellom Leverandøren og Infrastrukturforvalter.  

Samlet prisjustering av Avtalt Fast Vederlag utgjøres av: 

• Ordinær prisjustering, jf. punkt 1.3.1 

• Særskilt prisjustering for «Vedlegg E-1» mellom Leverandøren og Kjøretøyeier, jf. punkt 1.3.2 

• Særskilt prisjustering for «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)» mellom 

Leverandøren og Infrastrukturforvalter, jf. punkt 1.3.3 
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For ordinær prisjustering legges ordinært prisjustert vederlag til grunn. Ordinært prisjustert vederlag 

er lik Avtalt Fast Vederlag fratrukket kostnader som er omfattet av «Vedlegg E-1» og kostnader 

omfattet av «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester». Ordinært prisjustert vederlag framkommer 

som følger: 

𝑂𝑃𝑉2021𝑘𝑟
𝑡 = 𝐴𝐹𝑉2021𝑘𝑟

𝑡 − 𝐾𝐿2021𝑘𝑟
𝑡 − 𝐼𝐴2021𝑘𝑟

𝑡  

Hvor:  OPV = ordinært prisjustert vederlag  

t = avtaleåret det skal prisjusteres for 

 AFV = Avtalt Fast Vederlag  

 KL = kostnader omfattet av «Vedlegg E-1» 

 IA = kostnader omfattet av «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester» 

Etter gjennomføring av ordinær og særskilte prisjusteringer summeres ordinært prisjustert vederlag, 

kostnader omfattet av «Vedlegg E-1» og «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester» for å finne Avtalt 

fast vederlag for avtaleåret etter følgende oppsett: 

𝐴𝐹𝑉𝑡𝑘𝑟
𝑡 = 𝐼𝑝𝑡 ×  𝑂𝑃𝑉2021𝑘𝑟

𝑡 + 𝐾𝐿𝑡𝑘𝑟
𝑡 + 𝐼𝐴𝑡𝑘𝑟

𝑡   

Hvor:  AFV = Avtalt Fast Vederlag  

t = avtaleåret det skal prisjusteres for 

 IP = Indeks for prisjustering  

OPV = ordinært prisjustert vederlag 

 KL = kostnader omfattet av «Vedlegg E-1» 

 IA = kostnader omfattet av «Avtale om sportilgang og bruk av tjenester» 

Ved særskilt prisjustering av vederlag i henhold til punkt 1.3.2 eller 1.3.3 eller ekstraordinære 

prisendringer i andre tilgangsavtaler i henhold til punkt 1.4, justeres utbetaling av vederlaget. 

Månedlig vederlag skal senest justeres første utbetalingsdag etter 45 dager etter at Oppdragsgiver 

har mottatt krav om særskilt prisjustering. I juni og juli måned beregnes ytterligere 30 dager. 

Leverandør har ikke krav på forsinkelsesrenter der forsinket betaling skyldes mangelfulle 

opplysninger fra Leverandøren. 

 

 Ordinær prisjustering av vederlaget 

Ordinært prisjustert vederlag for det enkelte avtaleår justeres i henhold til en vektet prisindeks. 

Prisindeksen består av 50 prosent indeks for KPI-JAE pr. 15. oktober i foregående år, og 50 prosent 

av SSBs indeks for totale arbeidskraftkostnader for samferdselssektoren pr. 15. oktober i 

foregående år.  

Ordinær prisjustering beregnes med utgangspunkt i indeksene pr. 15. oktober 2020. Indeksverdiene 

pr. 15. oktober 2020 gir Ip2021: 

𝐼𝑃𝑡 = 0,5 ×  (
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑃𝐼 − 𝐽𝐴𝐸𝑡−1

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑃𝐼 − 𝐽𝐴𝐸2020
) + 0,5 × (

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑎𝑘𝑟𝑡−1

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑎𝑘𝑟2020
) 

Hvor:  t = avtaleåret det skal prisjusteres for 
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Indeks KPI-JAE = Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer,          

                (Kjerneinflasjon.) 

t-1 = pr. 15. oktober foregående år 

 IP = Indeks for prisjustering 

Indeks akr = Indeks for totale arbeidskraftkostnader for samferdselssektoren 

 

 Særskilt prisjustering for Avtale om leie av Kjøretøy 

Ved en økning eller reduksjon i priser finner sted i «Vedlegg E-1», og slik endring ikke er forårsaket av 

forhold på Leverandørens side, justeres Avtalt Fast Vederlag opp eller ned for å kompensere for 

netto økonomisk effekt.  

 

 Særskilt prisjustering for Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) 

Ved endringer i modell for økonomiske ytelser, priser eller andre økonomiske betingelser i «Avtale 

om sportilgang og bruk av tjenester (AST)», og slik endring ikke er forårsaket av forhold på 

Leverandørens side, justeres Avtalt Fast Vederlag opp eller ned for å kompensere for netto 

økonomisk effekt.   

Endringer i Leverandørs ytelsesnivå som definert i AST vil ikke gi grunnlag for endret 

kostnadsdekning etter dette punkt. 

Kostnader til kjørestrøm inngår i Ordinært prisjustert vederlag. Endringer i pris for kjørestrøm dekkes 

dermed ikke etter dette punkt.  

 

1.4 Ekstraordinære prisendringer i Avtale om formidling av billetter og leveranse av salgs- 
og billetteringsløsninger  

Ved ekstraordinær økning eller reduksjon i priser utover avtalt prisjustering i «Vedlegg E-2», justeres 

Avtalt Fast Vederlag opp eller ned for å kompensere for netto økonomisk effekt.  

Krav om justering må fremsettes skriftlig innen to (2) måneder etter at endringen ble kunngjort. 

 

1.5 Endring av andre gebyrer og avgifter 
Dersom offentlige gebyrer og avgifter som Leverandøren i henhold til Trafikkavtalen skal betale, 

endres, skal Avtalt Fast Vederlag justeres tilsvarende. Kostnader og inntekter utover det som er 

avtalefestet gir ikke rett til kostnadsdekning for endringer i avgifter etter dette punktet. Vederlaget 

skal justeres uten tillagt merverdiavgift eller påslag for indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. 

Endringer i det generelle i skattenivået gir ikke rett til justering av Avtalt Fast Vederlag. 

Krav om justering fremsettes skriftlig innen to (2) måneder etter at endringen ble kunngjort. 
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𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑔𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ø𝑟 1 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛 ×
 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑇𝐸𝑁 𝑡𝑜𝑔𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ø𝑟 1

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑇𝐸𝑁 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛
 

+ 

𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑔𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ø𝑟 2 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛 ×
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑇𝐸𝑁 𝑡𝑜𝑔𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ø𝑟 2

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑇𝐸𝑁 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛
 

Er det flere enn en togoperatør og taksttabeller på en eller flere delstrekninger av reisen, og det ikke 

er gjort plassreservasjoner, antas det at den reisende velger å reise med den kombinasjonen av 

togoperatører som gir færrest antall bytter. Dernest den kombinasjon som har flest mulig 

ankomsttidspunkter. Leverandør vil få godtgjort sin andel av samlet ordinær pris: 

𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑ø𝑟 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛 ×
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑇𝐸𝑁 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑ø𝑟

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑇𝐸𝑁 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛
 

Den del av Leverandørs andel av samlet ordinær pris for periodebilletter som skyldes 

transportarbeid omfattet av inntektsfordelingsmodellen, jf. punkt 3, skal inngå i inntektene som skal 

fordeles gjennom denne modellen.  

Eksempel1: 

Passasjeren skal kjøpe periodebillett fra Geilo til Bryn. Denne relasjonen er på 280 takstenheter. Av 

disse er 276 i Trafikkpakke Vests takstområde (Oslo S – Bergen), da byttet skjer på Oslo S, og 4 

takstenheter innenfor området omfattet av inntektsfordelingsmodellen. Trafikkpakke Vests ordinære 

pris for en periodebillett på 280 takstenheter er kr 6100, mens ordinær pris for en periodebillett på 

280 takstenheter i gjeldende takstabell for strekningen Asker – Lillestrøm er kr 5900, Ordinær pris 

for passasjerens periodebillett blir da: 

𝐾𝑟 6100  𝑥
276 𝑇𝐸𝑁

 280 𝑇𝐸𝑁
+ 𝐾𝑟 5900 𝑥

4 𝑇𝐸𝑁

280 𝑇𝐸𝑁
 

 

𝐾𝑟6100  𝑥 0,9857 + 𝐾𝑟 5900  𝑥 0,0143 = 

𝐾𝑟 6012,85 + 𝐾𝑟 84,29 = 𝐾𝑟 6097,14 

Gjennomgående pris avrundes til nærmeste hele krone, slik at passasjeren betaler 6097 kr. 

Avrunding fordeles forholdsmessig mellom togoperatørene, og håndteres av Entur (jf. «Vedlegg E-2»). 

Andelen på kr 84,29 som tilskrives strekningen Oslo – Bryn inngår i inntektsfordelingsmodellen, jf. 

«Vedlegg B-7». Leverandør får sin andel av denne inntekten gjennom inntektsfordelingsmodellen.    

 

 

 

 

1 Forutsetter togbytte på Oslo S. Prisene er tenkte eksempler.  
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3 Inntektsavregning 

3.1 Avregning av inntekter fra salg av togbilletter 
Entur er ansvarlig for inntektsavregning mellom togoperatører, jf. «Vedlegg E-2». Med mindre annet 

fremkommer i punkt 2 og 3, avregnes inntekter fra salg av togbilletter basert på antall passasjerkm i 

henhold til «Vedlegg B-7». Antall passasjerkm som benyttes til avregning av inntekter, gjøres i 

henhold til «Vedlegg B-6» med undervedlegg. Leverandør plikter å oppfylle fordringer mot andre 

togoperatører gitt underlag fra inntektsoppgjør, jf. «Vedlegg E-2».   

 

 Direktefordelt inntekt 

Direktefordelt inntekt er inntekter fra salg av billetter hvor det er en direkte kobling mellom 

reisearbeidet og inntekten for reisearbeidet i den tilgjengelige billettinformasjonen. Dette innebærer 

at følgende informasjon må være tilgjengelig: 

• Hvor den reisende har reist/skal reise 

• Hvilken dato den reisende har reist/skal reise 

• Hvilket tognummer den reisende har reist med/skal reise med 

• Hvilken andel av total inntekt fra billetten som kan knyttes til den enkelte reise 

Informasjonen i punktene over brukes til å beregne reisearbeidet fra billetten og hvem som har 

utført det. Om minst ett av punktene over er utilgjengelig, vil det ikke være mulig å beregne 

inntekten tilstrekkelig presist, noe som vil innebære at inntekten ikke kan direktefordeles, og 

inntekten vil avregnes basert på antall passasjerkm i henhold til «Vedlegg B-7» med undervedlegg. 

 

 Inntekt fra rute-, pris- og billettsamarbeidsavtaler  

Inntektsfordelingsmodellen, jf. «Vedlegg B-7», kan skille reisearbeid fra reisende med billetter som 

ikke er iht. punkt 3.1.1, og er hjemlet i rute-, pris- og billettsamarbeidsavtaler iht. «Vedlegg A» punkt 

6.2. Dersom dette blir gjort fordeles disse inntektene iht. bestemmelsene i den aktuelle rute-, pris og 

billettsamarbeidsavtale. Dersom inntekter fra slik avtale ikke fordeles i den aktuelle rute-, pris- og 

billettsamarbeidsavtalen, og heller ikke er iht. punkt 3.1.1, avregnes inntekten basert på antall 

passasjerkm i henhold til «Vedlegg B-7». 

 

 Inntekt fra tilleggsprodukter 

Leverandørens inntekter fra salg av Tilleggsprodukter på linjene operert av Leverandør, tilfaller i sin 

helhet Leverandør, og skal som andre inntekter deles med Oppdragsgiver iht. punkt 1.1.  

Salg av Tilleggsprodukter vil ikke direkte medføre en endring av antall passasjerer på toget. Dette 

innebærer at et kjøp av produktet eller tjenesten ikke alene vi gi en passasjer rettighet til transport 

på tog. 

 

 Inntektsfordeling på fellesstrekning med fjerntog 

En fellesstrekning er en strekning som betjenes av en eller flere togoperatører i tillegg til 

Leverandøren. Fjerntogoperatør er en togoperatør som betjener fjerntog. Fjerntogoperatør som 

betjener fellesstrekninger på det sentrale Østlandet skal få godtgjort inntekter på følgende omsatte 

billetter: 

1. De billetter som er knyttet til fjerntogoperatørens avgang:   

Fjerntogoperatøren får godtgjort faktisk omsatt pris.  
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For linjene R-tog Oslo S – Hakadal/Jaren og R-tog Oslo S – Ski, vil bonuspott fordeles forholdsmessig 

basert på en veking av antall reiser sammenlignet med henhodsvis RE-tog Oslo S- Gjøvik og RE-tog 

Oslo S-Halden.  

Bonus oppnås kun for år der kundetilfredsheten er over minimumskravene. Oppnås KTI bedre enn 

minimumskrav + 10 poeng utbetales det ikke ytterligere bonus utover maksimal bonus. 

Kundetilfredshetsundersøkelse avvik er under utarbeidelse og minimumskravene vil ikke være klare 

til konkurranseutsettelse av TP4. 

 

4.6 Revisjon av bonusterskler ved Større Oppgraderingsprosjekter 
Hvis Oppdragsgiver utsteder endringsordre som følge av større endringer i infrastruktur og/eller 

Kjøretøy, jf. «Vedlegg F», skal Partene i fellesskap vurdere om tersklene for innslag av bonus for økt 

kundetilfredshet på de relevante strekninger bør justeres gjennom endringsordre. Det skal tas 

hensyn til negative konsekvenser i perioden hvor det relevante prosjektet gjennomføres, og positive 

konsekvenser av oppgradert infrastruktur i perioden etter oppgraderingen. Målet med justeringen 

skal være at bonusordningen så langt som mulig har de samme incentivvirkninger og forventede 

utbetaling som før utstedelse av endringsordren. Den samlede bonuspotten skal verken økes eller 

reduseres. 

 

4.7 Bonus ved opphør av avtalen og avtaleforlengelse 
Dersom avtalen opphører underveis i et Vederlagsår beregnes bonus og maksimal bonus pro rata på 

grunnlag av Leverandørs andel av antall dager i avtaleåret. 

Ved utøvelse av avtaleforlengelse i henhold til «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» punkt 4, er 

bonus for ytterligere år lik den for 2033. Maksimal bonus prisjusteres årlig fra og med 2024 i 

henhold til punkt 1.3.1. 

Det er ikke muligheter for overføring av bonus mellom de ulike områdene. 

 

 

Økning KTI+3 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 

000 

kr 700 000 kr 700 

000 

Økning KTI+4 kr 900 000 kr 900 000 kr 900 000 kr 900 

000 

kr 900 000 kr 900 

000 

Økning KTI+5 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 

000 

kr 1 200 

000 

kr 1 200 000 kr 1 200 

000 

Økning KTI+6 kr 1 400 000 kr 1 400 000 kr 1 400 

000 

kr 1 400 

000 

kr 1 400 000 kr 1 400 

000 

Økning KTI+7 kr 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 600 

000 

kr 1 600 

000 

kr 1 600 000 kr 1 600 

000 

Økning KTI+8 kr 1 900 000 kr 1 900 000 kr 1 900 

000 

kr 1 900 

000 

kr 1 900 000 kr 1 900 

000 

Økning KTI+9 kr 2 100 000 kr 2 100 000 kr 2 100 

000 

kr 2 100 

000 

kr 2 100 000 kr 2 100 

000 

Økning KTI 

>=+10 

kr 2 300 000 kr 2 300 000 kr 2 300 

000 

kr 2 300 

000 

kr 2 300 000 kr 2 300 

000 

Tabell 8 - Maksimal utbetalt bonus for økt kundetilfredshet i driftsavvik per linje per hele økning i KTI avvik pr år 
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• Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm 

• Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski 

• Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Mysen/Rakkestad 

• Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden 

• Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik 
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