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Vy slo tilbake da de tapte 
jernbanekonkurransene
Da statseide Vy tapte 
jernbanelinjer til Go- 
Ahead og SJ, satte de inn 
konkurrerende 
bussruter med lave 
priser. Nå kjører SJ med 
tusenvis av tomme seter 
til Trondheim.

FAKTA

Disse trafikkavtalene er reforhandlet:
Trafikkpakke 1 (Go-Ahead Norge AS): Gjelder Sørlandsbanen, 
Jærbanen og Arendalsbanen. Gjenstående avtaleperiode er 5,5 
år med opsjon på 2 års forlengelse.
Trafikkpakke 2 (SJ Norge AS): Gjelder Dovrebanen, Rørosba- 
nen, Trønderbanen, Raumabanen Meråkerbanen, Nordlandsba- 
nen (inkl. Saltenpendelen). Gjenstående avtaleperiode 6,5 år 
med opsjon på 2 års forlengelse.
Trafikkpakke 3 (Vy tog AS): Gjelder Bergensbanen, Vossebanen 
og Arnalokalen. Gjenstående avtaleperiode 7,5 år med opsjon på 
2 års forlengelse.

Avtalene med togselskapene

Sveinung Berg Bentzrød
sveinung.bentzrod@aftenposten.no

Morten Uglum
morten.uglum@aftenposten.no

per og starte effektive ruter til
Trondheim og Sørlandet, er en
medvirkende årsak til at staten i
sommer måtte inngå nye avtaler
med togaktørene Go-Ahead, SJ
og Vy for Sørlandsbanen, Dovre-
banen og Bergensbanen med til-
hørende lokale linjer.

Selskapene fikk snillere avta-
ler. Avtaler som gir dem større
frihet. De skal få økonomisk hjelp
i vanskelige tider og romsligere
muligheter til å tjene penger.
Mye av risikoen ved å drive linje-
ne overtas av staten.

Samtidig eier staten 100 pro-
sent av Vy, som står bak den hef-
tige bussatsingen.

Bakteppet
I 2018 vant Go-Ahead Sørlands-
banen fra NSB. I siste anbuds-
runde senket det britiske selska-
pet pristilbudet så mye at det lå
21 prosent under NSBs. De lovet
å skaffe 300.000 flere passasjerer
i løpet av noen år.

I 2019 vant SJ Dovrebanen og
Nordlandsbanen. De lovet å kjø-
re togene for en femtedel av det
NSB/Vy hadde gjort.

Samme år vant Vy kampen om
Bergensbanen. De lovet å betale
2,2 milliarder kroner over 11 år for
å få kjøre den populære jern-
banelinjen.

Da NSB/Vy mistet Sørlandsba-
nen, var de raske med å sette opp
et konkurrerende tilbud: Buss.

Kjøpte opp konkurrenter
Vy er landets desidert største
busselskap. I pandemiåret 2021
fraktet Vy Buss, ifølge Vys års-
rapport, mer enn dobbelt så
mange passasjerer i Norge og
Sverige som Vy Tog (77 millioner
mot 35 millioner). Også i 2019 var
Vy Buss langt større enn Vy Tog.

De siste årene har Vy Buss
kjøpt opp den ene konkurrenten
etter den andre i Norge og i Sve-
rige – med statens penger. Mens
Vy som togselskap har unnlatt å

Greta Tornes kommer fra Nord-
fjord, men er bosatt i Oslo. Nå er
hun på vei til Sørlandet med en
Vy-buss.

Hun reiser egentlig mye med
tog, men:

– Jeg synes det har vært kao-
tisk med all konkurranseutset-
tingen på jernbane. Alt er blitt
dyrere. Men på bussen er det
nydelig service. Sjåføren hjelper
med koffert. Jeg blir kjørt nesten
til døren, sier hun.

Tornes har kastet seg over Vys
busstilbud.

Hun er ikke alene.

Konkurrerende ruter
At Vy har kunnet bruke statens
penger til å kjøpe opp busselska-

ta i bruk toetasjes tog, har de
kjøpt inn et betydelig antall
toetasjes busser.

Da SJ vant konkurransen om
Dovrebanen, svarte Vy Buss raskt
med et svært godt tilbud på
strekningen Oslo–Trondheim.
Med sine intercitytog til Lille-
hammer hadde de umiddelbar
bussforbindelse til Trondheim.

Mange tomme togseter
Ifølge administrerende direktør
Rikke Lind i SJ Norge har dette
hatt store konsekvenser for den
svenske togaktøren på norsk
jord.

– Vi hadde vært betydelig bed-

re stilt uten Vys busser. Vi har
hatt og kommer til å ha kapasitet
til alle reisende på våre tog. Vi
har mange tusen tomme seter i
måneden når togene går parallelt
med buss. Er det fulle tog, kan vi
enten sette på en vogn ekstra
eller kjøre med doble togsett, så
vi skulle enkelt klart å ta unna
etterspørselen. Og færre reisende
gir selvsagt betydelige økono-
miske effekter, sier Lind.

I desember 2019 vant Vys
underselskap Vest konkurransen
om Bergensbanen.

Her har Vy ikke satt opp en
konkurrerende bussrute.

Regjeringen ikke spurt
Samferdselsdepartementet er
eneeier og bestemmer hva Vy
skal drive med. Det bekrefter
statssekretær Johan Vasara (Ap).

I en e-post skriver han at
departementet ble kjent med
bussrutene som Aftenposten
omtaler først etter at tilbudet var
etablert. De ble ikke involvert i
Vys beslutning.

På spørsmål om dette ble dis-
kutert som en mulighet da kon-
kurransen ble innført, viser Vasa-
ra til at det var den forrige regje-
ringen som sto for innføringen.

Men Vasara skriver også:
– Busselskap og andre aktører

står fritt til å drive bussruter som
går i rute lengre enn 80 km, gitt
at de har løyve.

Nå er de hørt
Buss er en medvirkende grunn til
at Go-Ahead og SJ har slitt øko-
nomisk. Men den viktigste grun-
nen heter pandemi.

Da den var et faktum tidlig på
året 2020, frarådet regjeringen
folk å reise kollektivt. Nå strøm-
mer reisende tilbake til tog og T-
bane. Men hvor mange passasje-
rer det blir på permanent basis,
er usikkert. Mange har varslet at
de vil pendle mindre og jobbe
mer fra hjemmekontor.

Go-Ahead, SJ og Vy har blødd
penger. Underveis i pandemien
mistet Go-Ahead alene 90 pro-
sent av omsetningen. Alle tre
aktørene fikk penger av regjerin-
gen for å holde hjulene i gang.
Likevel har de fortsatt å rope
høyt om hjelp.

Nå er de hørt – uten at de har
behøvd å bruke én krone av
garantibeløpene de måtte stille
med da de vant konkurransene.

De nye avtalene
De nye kontraktene er ikke for-
melt underskrevet. Derfor har
ikke Aftenposten fått innsyn i
alle detaljene.

Men mye er klart. Det blir
betydelige forandringer, selv om
togselskapenes ambisjoner fra
konkurransene formelt fortsatt
gjelder.

Go-Ahead, SJ og Vy skal kom-
penseres for økte energipriser
som følge av krigen i Ukraina.

Alt i alt får selskapene gunsti-
gere avtaler enn de inngikk da de
vant konkurransene. Men hjel-
pen skal ifølge direktoratet først
slå inn når det kan dokumente-
res dramatiske fall i passasjerinn-
tekter. Altså når inntektene kry-
per under et visst nivå.

Selskapene sier seg sånn passe
fornøyd med avtalene.Greta Tornes har kastet seg over Vys busstilbud. Her reiser hun fra Oslo bussterminal i retning Sørlandet onsdag ettermiddag. Sjåfør Jan Vegusdal hjel- 

per til.
MORTEN UGLUMc 
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