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Ny ledelse i TAF

 
Terje Wold, Hans-Kristian Bølviken Knutsen, Linn Karen Carlsen, Eystein Leirheim, Stig Sætermo og Elisabeth Løkkevik Olsen. 
(Erik Lien, Kristin Nymoen og Sonja Olsen var ikke til stede da bildet ble tatt.) 

 
rsmøtet 16. mars 2017 vil stå som et av de 
mer spesielle årsmøtene i foreningens histo-
rie. Det ble etter dette møtet store endringer 

i styresammensetningen. Etter over 12 år i sjefs-
stolen takket Terje Wold av som leder. Forening-
ens mangeårige sekretær og tidligere leder, Nils 
Are Magerøy, takket også av da han går av for al-
dersgrensen senere i år. Terje vil likevel fortsatt 
være aktiv i fagforeningssammenheng da han på-
tok seg vervet som kasserer i styret samt at han 
fortsetter som nestleder i landsrådet og medlem i 
forbundsstyret. 

Foreningens nye leder ble Eystein Leirheim. 
Han har tidligere vært varamedlem og medlem av 
opplysningsutvalget. Eystein er også medlem av 
forbundets ungdomsutvalg (da han fortsatt er un-
der 30 år!).  Vi har fått en godt skolert leder som 
har tatt de fleste kurs som finnes innen tillitsvalgt-
skoleringen. Eystein er for øvrig togleder ved Tra-
fikkstyringssentralen på Oslo S. Like før årsmøtet 
ble han valgt som ny stedstillitsvalgt for Område 1 

der sentralen hører hjemme. Her må nok en annen 
trå til som stedtillitsvalgt. 

Som ny nestleder etter Rune Dahlen (nåvæ-
rende landsrådsleder) falt valget på Linn Karen 
Carlsen. Linn er oppvokst i Trondheim, men har 
de siste 10 årene bodd og jobbet i Oslo. Hun job-
ber nå for banesjefen i den såkalt Oslokorridoren 
med tilhold i Oslogt. 3. Før hun begynte i jernba-
nen var hun ansatt i Statens Vegvesen. Da kommer 
det godt med å ha gjennomført Samferdselsskolen. 
Linn Karen har tatt flere faglige kurs og er stedstil-
litsvalgt for Område 2 – Administrasjonstjenesten, 
Oslo. Dermed blir det nok en utfordring også i det-
te området å finne en erstatter. 

Nyvalgt sekretær er Erik Lien. Han har tidlige-
re jobbet i CargoNet, men søkte seg over i Jernba-
neverket som trafikkstyrer. Han tjenestegjør som 
driftsoperatør i stillverket Lodalen. Erik har flere 
års fartstid som tillitsvalgt CargoNet Personal-
forening både som leder og sekretær. Bulletin 
ønsker det nye arbeidsutvalget og styret for øvrig 
lykke til med arbeidet i en krevende tid. 

Å 

 

Hyttebooking: http://njf-for.no/hytta-var---1173.php 

http://njf-for.no/hytta-var---1173.php
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ÅRSMØTET 
oreningens 17. årsmøte ble avholdt i Statsansattes hus, Møllergata 10. Det er samme bygning som selve 
forbundet holder til. Av økonomiske grunner har alle ”jernbanefagforeningene” (inkl. TAF) som holdt til 
i Schweigårdsgate 12, flyttet ut derfra til nye lokaler i 1. etg. i Møllergata 10.  

33 medlemmer samt forbundsleder Jane B. Sætre, nestleder i forbundet Torfinn Håverstad og foreningsle-
der Lars Øyvind Sannes fra FTA deltok på møtet. Landsrådsleder Rune Dahlen var selvsagt også til stede. Men 
han er samtidig medlem hos oss og er inkludert i de 33. På dirigentbordet var som vanlig Geir Christensen og 
Nils Are Magerøy på plass som hhv. dirigent og sekretær. Men i år fikk også foreningens ungdomstillitsvalgte 
Hans-Kristian Bølviken Knutsen prøvd seg som dirigent. Gjennomføringen av selve møtet gikk raskt unna. 
Leder Terje Wold besvarte noen få spørsmål vedr. foreningens pengeplassering i egenkapitalbevis samt be-
grunnelsen for forslaget om at det for tiden ikke er aktuelt å slå sammen TAF med FTA. 

Et viktig punkt på dagsorden var overrekkelse av merker og diplomer til medlemmer som har oppnådd 40 
års medlemskap i LO. I år var faktisk alle de aktuelle medlemmene til stede. Påsetting av merker og utdeling 
av diplomer ble foretatt av forbundslederen som takket for bidraget til bevegelsen gjennom sitt langvarige og 
trofaste medlemsskap. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fv. avtroppet leder Ter-
je Wold, jubilantene 
Tom Wenger, Kjell Erik 
Mikkelstuen, Erik Ny-
stuen, Leon Jacobsen, 
Roy Dahlen og nyvalgt 
leder Eystein Leirheim.  
Foran står en optimis-
tisk forbundsleder Jane 
B. Sætre. 

 
 
INNLEGG AV RUNE DAHLEN 

”Vår egen” landsrådsleder 
Rune holdt et innlegg om hva 
som foregår opp mot Bane 
NOR for tiden. Han innledet 
med at det var spesielt for ham 
å ha landsrådslederhatten på i 
egen forening. Så kom han inn 
på de økonomiske problemene 
som Bane NOR har ”oppdaget”. 
Det mangler 503 millioner på 
inntektssiden. Noe av årsaken 
skyldes selskapets pensjons-
forpliktelser.(Samme problem-
stilling som i NSB!) Man har 
igangsatt sparetiltak som 
stopp med å sende medarbei-
dere på seniorkurs og medar-
beiderkonferanser (MAK) med 
overnatting. Det er også inn-
ført ansettelsesstopp. Videre 
ser man igjen på antall togle-

dersentraler og beredskap. 
Men dette vil ikke ha effekt før 
i 2018. En positiv ting i alt det 
negative er at personalorgani-
sasjonene har drøfterett på 
budsjettet. 

Forhandlingene om ny over-
enskomst (tariffavtale) i Spek-
tersystemet har nettopp star-
tet opp. Først forhandles det 
om A-delen. Dette er minste-
standarden i hele Spekterom-
rådet. Den store utfordringen 
blir å få ”landet” B-delen som 
vil være spesiell for Bane NOR. 
NJF legger til grunn at rettig-
hetene vi hadde i Jernbane-
verket skal være et mini-
mumskrav. Hver personalor-
ganisasjon kan faktisk ha inntil 
5 forskjellige B- delsavtaler. 

Forhandlingene er planlagt å 
være avsluttet innen 31. mars. 
Rune har liten tro på at fristen 
vil holde. 

Rune kom til slutt inn på 
årets mellomoppgjør. Mer-
kostnader til lønninger som 
følge av mellomoppgjøret må 
tas av Bane NORs driftsbud-
sjett. Dette fører selvsagt til 
enda mer presset økonomi. 
Helt til slutt ble det spørsmål 
om særaldersgrenser. NJF kre-
ver videreføring av særalders-
grense for personalet som har 
hatt disse rettighetene tidlige-
re. Det er en sammenheng 
mellom særalder og utførelse 
av sikkerhetstjeneste! 

 

F 
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Landsrådsleder 
Rune Dahlen talte 
til et interessert 
publikum. 

 

INNLEGG AV JANE B. SÆTRE 

Etter Runes innlegg var det 
forbundslederens tur. Hun tok 
for seg de mer overordnede 
jernbanepolitiske spørsmåle-
ne. Hun startet med at det er 
litt pussig at man har et regel-
verk som sier at jernbanefore-
takene skal behandles likt. 
Derimot sies det ingen ting om 
rettighetene til personalet! 

Jane mente at anbudsutset-
telser kan gå på sikkerheten 
løs. Selskapene vil jakte med 
lys og lykter for å få ned kost-
nadene. Vi må helt tilbake til 
1920-tallet for å finne samme 

situasjonen som vi nå er hav-
net i. Det er faktisk ikke mo-
derne å splitte opp jernbanen 
slik myndighetene nå gjør. De 
såkalte trafikkpakkene er blitt 
forsinket delvis grunnet 
problemstillingen med pen-
sjonsrettighetene til de NSB-
ansatte. Også ledelsen i Bane 
NOR har merket presset i for-
hold til kostnadsnivået. Da er 
det gjerne personalutgiftene 
som settes i spill. Dette skal vi 
stå imot! 

Det positive er likevel at re-
gjeringen signaliserer en sterk 

satsing på utbygging av jern-
banen. Vi må ha tro på fremti-
den! NSB har de senere årene 
gjort mye riktig og har hatt en 
stor trafikkvekst. Men regje-
ringen har en annen agenda 
enn oss når det gjelder utvik-
lingen. LO har vært en god 
bidragsyter i kampen mot 
jernbanereformen. For å snu 
den negative utviklingen vedr. 
jernbanens organisering, er 
det svært viktig at den rød-
grønne siden vinner ved høs-
tens Stortingsvalg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde fra «festen» etter møtet: 
En morsom tilfeldighet var det at 
nettopp Roy Dahlen fikk 40-års-
merket på første årsmøte etter at 
sønnen Rune ble valgt til lands-
rådsleder! 
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FAGLIG PÅFYLL PÅ STOREFJELL 

 

et var en forventningsfull gjeng som entret tog 61 mandag 23. januar. Nå var det endelig tid 
for medlemskurs i TAF-regi igjen. Det var ikke flere denne gangen enn at vi som kom med 
toget fikk plass i hotellets minibuss opp til hotellet. Deltakere bosatt i Oppland og Hedmark 

hadde tatt snarveien over Golsfjellet med egen bil. Planen var at en av sekretærene i LO Stat skulle 
holde en innledning første dagen. Men der hadde det oppstått en kommunikasjonssvikt slik at vi 
måtte «greie oss alene» ankomstdagen. Opplysningsutvalgets Eystein Leirheim og hovedverneom-
bud Henning Larsson fylte ettermiddagen og tirsdags formiddag med interessant stoff for både van-
te og mindre vante kursdeltakere. Eystein gikk gjennom TAFs organisasjon og vedtektene den er 
bygget på. Det ble også satt av tid til gruppearbeid vedr. vedtektene. 
 
Dag 2 
Henning Larsson tok oss med på en liten tur innom jussen. Han sitter selv som meddommer i ting-
retten og orienterte bl.a. litt om at lovene våre er inndelt i ulike lovtyper samt forskrifter til disse. 
Det ble denne dagen tid til en ekstra lang lunsjpause i påvente av forbundets nestleder Torfinn Hå-
verstad. Noen av oss benyttet anledningen til en liten fjelltur. Dette er det normalt aldri tid til når 
man er på kurs og konferanser på Storefjell. Når også været viste seg fra sin beste side, ble dette en 
flott opplevelse. 
 
Torfinn: 
Etter lunsjpausen tok Torfinn oss gjennom organisasjonsendringene som allerede var på plass pr. 
1.1. samt hva som ventes å skje i NSB-systemet. Bane NOR og Jernbanedirektoratet erstattet Jern-
baneverket 1. januar. Utenom ledelsen og administrative funksjoner i direktoratet ble også Norsk 
Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum lagt til direktoratet. Ved oppstarten er det ca. 250 ansatte 
i direktoratet. Resten av de ansatte i tidligere Jernbaneverket ble overført til statsforetaket Bane 
NOR SF. Se for øvrig org.kartet: 

D 
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om man ser av plansjen ovenfor vil Bane NOR ble underlagt et styre. Styret består av 5 medlemmer inn-
plassert av departementet samt 2 ansatterepresentanter. NJF-sekretær Tor Egil Pålerud er en av disse. 
Den mest lønnsomme endringen for infrastrukturselskapet Bane NOR er at ROM Eiendom blir overført 

fra NSB-konsernet. Med dette blir all eiendomsmasse i jernbanen samlet i Bane NOR. ROM Eiendom har gjen-
nom årene tilført NSB mye kapital ved salg av eiendommer til utbyggingsformål. 

Den mest dramatiske følgen av jernbanereformen er konkurranseutsettingen av persontrafikken. Trafikks-
elskapet NSB og datterselskapet Mantena (verkstedene) blir rene bemanningsselskaper. Togmateriellet vil bli 
eiet av et eget materiellselskap underlagt departementet. Selskapet som vinner anbudet om å trafikkere en 
strekning eller flere (kalt trafikkpakker) plikter å leie materiell fra dette materiellselskapet. Pr. dato er det 
fortsatt NSB som tar hånd om materiellet. Flåmsbana, Gjøvikbanen og Flytoget får derimot beholde eierska-
pet til materiellet sitt inntil videre. For Godsselskapene (CargoNet, GreenCargo, Grenland Rail osv.) blir det 
ingen endring. 

 
Når det gjelder ivaretakelse av rettighetene til de ansatte i foretaket kunne Torfinn meddele følgende: 

 Medarbeidere født til og med 1961 vil fortsatt bli tilbudt særalderspensjon. 
 Det er fremdeles uavklart hvordan levealdersjusteringer vil slå ut for ansatte som har lavere alders-

grense enn 70 år. 
 Ansatte pr. 1.1. vil fortsatt bli tilbudt medlemskap i Statens Pensjonskasse. Dette blir en lukket ord-

ning for disse. 
 Medarbeidere ansatt etter 1.1.17 vil få en annen ordning (ikke avklart ennå). 
 Hovedavtalen i Staten vil som en overgangsordning fortsatt gjelde for de ansatte i Bane NOR. Det på-

går forhandlinger mellom foretaket/arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og personalorganisasjonene 
hvor målet er å få etablert en ny overenskomst innen 30.6. Dette vil bli den såkalte B-delen i avtalen 
mellom partene. 

 Tilsettingsråd og personalnemd eksisterer ikke i statsforetak. 
 Personalbillettordningen fortsetter inntil videre for ansatte i Bane NOR. 

 
Torfinn avsluttet med at det fortsatt er mye som må på plass i det nye foretaket. Det viktigste nå er å få en god 
overenskomst som erstatning for Hovedtariffavtalen. 

 

S 
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”Redaktøren” takker av 
ndertegnede har med et lite opphold i 2004-
2005 utgitt ”Bulletin” til forhåpentligvis glede 
for TAFs medlemmer. Jeg har sjelden fått 
skriftlig tilbakemelding, men jeg har forstått 

det slik at ”blekka” blir lest og satt pris på. I disse 
Facebooktider er det ikke like lett å være dagsaktuell 
da det faktisk tar ganske lang tid å skrive en Bulletin 
og sette inn bilder. Det store spørsmålet er om noen 
vil ta over stafettpinnen? 

Jeg vil avslutte med en politisk artikkel jeg sendte 
til de viktigste Østfoldavisene samt la ut på forening-
ens FB-side. Det får bli mitt siste innlegg i dette orga-
net. Jeg vil takke alle medlemmer jeg har truffet både 
som leder og sekretær i TAF. Mange av dere føler jeg 
er blitt mine personlige venner.  

Nils Are 

 

OPPSPLITTING OG FRAGMENTERING AV 

JERNBANEN 
 

Etter en nesten 45 år lang 

fartstid i jernbanen 

(NSB/Jernbaneverket/Bane 

NOR) er det med en viss 

bekymring jeg ser på hva 

som er i ferd med å skje 

med min gamle arbeids-

plass. Det som en gang var 

et integrert system med en 

toppledelse for alt som 

hadde med jernbane å gjø-

re, er for lengst delt opp i 

en infrastrukturdel og flere 

trafikkselskaper. Har dette 

egentlig kommet de rei-

sende og godskundene til 

gode? Jeg tror ikke det. 

Tidligere kunne man løse 

utfordringene internt på en 

helhetlig måte. Oppstod 

det et avvik enten med et 

tog eller i infrastrukturen, 

brukte man tilgjengelige 

ressurser innen etaten så 

langt det lot seg gjøre. 

Jernbanefolk var som en 

stor familie som stilte opp 

for hverandre. Jeg vil påstå 

at vi var stolte av å være 

jernbanetjenestemenn. (Det 

var jo for det meste menn!) 

Allerede i 1996 ble infra-

strukturdelen skilt ut til 

Jernbaneverket. NSB fort-

satte som et rent trafikksel-

skap og ble etter hvert om-

dannet til et aksjeselskap 

heleid av Staten. Det var 

starten på fragmenteringen 

av jernbanen. Den såkalte 

new public management-

tankegangen hadde for al-

vor fått innpass i offentlig 

sektor. Alt som ikke var 

kjernevirksomheten til 

NSB - persontogtrafikken - 

ble skilt ut som dattersel-

skaper. For eksempel ble 

godstrafikken etablert i et 

eget datterselskap som he-

ter CargoNet og for verk-

stedsdriften ble selskapet 

Mantena etablert. Flytoget 

derimot ble etablert som et 

eget selskap underlagt Næ-

ringsdepartementet. På 

infrastruktursiden ble det 

skilt ut et eget entreprenør-

selskap som heter Bane-

Service. Fram til nå har 

tross alt alle disse selskap-

ene vært offentlig eiet. Per-

sonalorganisasjonene til de 

ansatte (med Norsk Jern-

baneforbund og Norsk Lo-

komotivmannsforbund i 

førersetet) fikk fremfor-

handlet gode overenskoms-

ter (tariffavtaler) overfor 

arbeidsgiverne og arbeids-

giverorganisasjonen Spek-

ter. 

Så kom den blå-blå regje-

ringen til makten i 2013. 

Det gikk ikke lang tid før 

det ble kringkastet at det 

skulle gjennomføres en 

større jernbanereform. Re-

gjeringen mente tydeligvis 

at jernbanedriften var både 

ineffektiv og dårlig organi-

sert selv om NSB AS aldri 

hadde gått med større 

overskudd enn da Høyre 

og Fremskrittspartiet flyttet 

inn i regjeringskontorene. 

Høyrepolitikeren Linda 

U 
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Hofstad Helleland (nåvæ-

rende kulturminister) pro-

klamerte til og med at re-

formen skulle bli like 

vanskelig å reversere som 

det er å få utklemt tann-

krem tilbake på tuben. I 

juni 2015 ble jernbanere-

formen vedtatt på Storting-

et av de fire samarbeids-

partiene. Den største om-

organiseringen av jernba-

nen i manns minne ble 

vedtatt uten en skikkelig 

konsekvensutredning. 1,5 

år fikk jernbanesystemet til 

rådighet før det hele skulle 

sette ut i livet. Den største 

”smellen” fikk NSB. Sel-

skapet er blitt fratatt sine 

viktigste eiendeler som 

togmateriellet og eien-

domsmassen som ble for-

valtet av datterselskapet 

ROM Eiendom. 

Hvor står vi nå? Mer by-

råkrati og usikkerhet for de 

ansatte vil jeg hevde. Det 

er opprettet et nytt direkto-

rat kalt Jernbanedirektora-

tet med tidligere jernbane-

direktør Elisabeth Enger 

som ny direktør. Direktora-

tet skal ivareta mange av 

de funksjoner som tidligere 

ble ivaretatt av Samferd-

selsdepartementet. Jernba-

neverket som hadde ansvar 

for all infrastruktur (med 

unntak av eiendomsmassen 

tilhørende ROM Eiendom) 

ble omgjort til statsforeta-

ket Bane NOR fra 1.1.17. 

De ansatte har dermed ikke 

lenger status som statstje-

nestemenn med de ord-

ninger som gjelder for dis-

se. Ny overenskomst for de 

ansatte blir fremforhandlet 

i disse dager innenfor 

Spektersystemet. Det var 

altså ikke tid til å få denne 

på plass før foretaket over-

tok fra Jernbaneverket. 

NSB står nå ribbet tilbake 

nærmest som et beman-

ningsselskap og må kon-

kurrere om trafikkerings-

retten på de forskjellige 

banestrekningene etter 

hvert som disse blir lagt ut 

på det åpne markedet. Enn 

så lenge er det NSB som 

trafikkerer alle strekninge-

ne da den første strek-

ningen som skulle anbuds-

utsettes – Trafikkpakke Sør 

– (Sørlandsbanen) ble for-

sinket. Det er flere uten-

landske aktører som har 

vist interesse for å overta 

trafikken på Sørlandsba-

nen. 

Mitt store spørsmål er 

følgende: Vil denne opp-

splittingen gavne de rei-

sende og godskundene? 

Jernbanen er rent fysisk et 

lukket system der de som 

skal trafikkere må ha kon-

sesjon og ruteleier før man 

kan begynne å kjøre. I 

Norge der mesteparten av 

strekningene er enkeltspo-

rede, er det veldig begren-

set hvor mange tog som 

kan trafikkere i løpet av et 

døgn. Dermed er det i ho-

vedsak kun ett selskap som 

får trafikkeringsrett innen-

for den enkelte trafikkpak-

ke. Med andre ord blir det 

fortsatt monopol med ett 

selskap slik vi er vant til. 

Den eneste, men store for-

skjellen er at dette kan bli 

en utenlandsk aktør som 

sannsynligvis vil tilby de 

ansatte dårligere lønns- og 

pensjonsforhold enn de 

NSB har tilbudt sine ansat-

te. Og hvor blir det av et 

eventuelt overskudd? Det 

går selvsagt til eierne som 

kan befinne seg i utlandet. 

Det norske folk kan da 

umulig ha glede av at over-

skudd fra et trafikkselskap 

på norske spor havner i 

utlandet og at jernbanefolk 

får dårligere lønnsbetingel-

ser? Det er med andre ord 

helt uforståelig at person-

togtrafikken anbudsutset-

tes. I dag går NSBs over-

skudd til innkjøp av nytt 

materiell eller til statskas-

sa. Departementet som eier 

alle aksjene i NSB, kunne 

utmerket godt ha stilt krav 

til NSB om frekvens og 

togmateriell på de forskjel-

lige strekningene. 

Jeg vil avslutningsvis 

slutte meg til uttalelsen 

som ble vedtatt på LO i 

Østfolds fylkeskonferanse i 

oktober 2016. Uttalelsen 

ble formulert av Norsk 

Jernbaneforbund: 

 

”Når ideologien går foran 

punktlige tog, passasjer-

vekst og gode økonomiske 

resultater over flere år, 

burde flere enn de ansatte 

ved jernbanen stille seg 

mer undrende til regje-

ringens demontering av 

NSB. Selskapet leverte et 

overskudd på over 2 milli-

arder kroner i 2015.   

 

Er det på grunn av at 

Norsk Jernbaneforbund 

ikke ser skogen for bare 

trær, eller er det rett og 

slett dårlig politikk å innfø-

re flere anbudsregimer i 

samferdselssektoren?  Hva 

er det egentlig regjeringen 

lover togpassasjerene når 

de sier at flere selskaper på 

norske spor vil gi flere 

punktlige tog.  Med stor 

sannsynlighet vil flere sel-

skaper skape et nytt kaos.  

Vi er gledelig nok vitne til 

at det investeres, bygges og 
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vedlikeholdes mer på nors-

ke skinner enn noen gang i 

nyere tid. NSB viser med 

sin kundevekst, at dette 

virker. Det oppleves derfor 

meningsløst at styret i 

NSB, mot de ansattes 

stemmer, la seg flate for 

regjeringens planer og be-

sluttet å demontere NSB, 

gjennom å forslå en utskil-

ling av et togselskap og et 

salg og billettselskap. Hva 

er NSB uten tog spør vi 

oss, og hvorfor kan det ik-

ke ses på andre former for 

organisering som ivaretar 

at selskaper som vinner i 

en fremtidig konkurranse, 

får tilført tog?  Alle sole-

merker tyder på at NSB vil 

være det dominerende tog-

selskapet i Norge i lang tid 

framover. 

 

Vi er alle enige om at jern-

banen i Norge bør organi

seres bedre. De reisende og 

næringslivet fortjener at de 

offentlige midlene brukes 

på konkrete forbedringstil-

tak og at jernbanen drives 

mer effektivt. Langtidspla-

ner og framtidige rutepla-

ner må tilpasses befolk-

ningsvekst, ta høyde for 

næringslivets transportbe-

hov, i tillegg til regional 

by- og stedsutvikling. Vi 

kan ikke benekte at etable-

ring av direktorat og stats-

foretak muligens vil ivareta 

dette på en bedre måte.  

 

Vi merker oss at krefter i 

det politiske miljøet er 

opptatt av at de økte be-

vilgningene i større grad 

skal komme private sels-

kaper og operatører til go-

de. Private entreprenører 

både nasjonale og interna-

sjonale, bygger ny infra-

struktur.  Det meste av in

vesteringsbudsjettet til 

Jernbaneverket (nå Bane 

NOR) brukes i dag på pri-

vate selskaper.  

Vi er kjent med at selska-

per som konkurrerer på 

persontransportmarkedet er 

deleid av de europeiske 

jernbaneselskapene. Det 

betyr at overskudd skapt på 

norske spor i framtiden vil 

gå til utenlandske statlige 

eiere. Overskuddet vil ik-

ke, som i dag, gå til inn-

kjøp av nye tog. 

 

Regjeringen og selskapene 

i sektoren kan bruke sine 

ressurser til noe mer nyttig 

enn å rigge et konkurranse-

regime i jernbanen.  Pend-

lerne etterspør ikke flere 

farger på togene, de etter-

spør flere, punktlige tog, 

og ikke minst flere busser i 

fremkommelige kollektiv-

felt.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil det bli flere slike utenlandske selskap på norske spor – også innen persontrafikk? 

 


