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Vurdering av utvidet takstsamarbeidsavtale mellom NSB og Skyss fra 2017
Samferdselsdepartementet (SD) viser til Trafikkavtalen 2012–2017, som er inngått mellom
departementet og NSB. Trafikkavtalens pkt. 11.1.3 første setning gir NSB mulighet til å inngå
takstsamarbeid med tredjepart. Virkninger av aktuelle takstdifferanser er et forhold mellom
leverandøren og vedkommende part. ref. pkt. 17.2. Punkt 17.2 fastsetter at eventuelle avtaler
om billettsamarbeid ikke skal medføre økte forpliktelser for oppdragsgiver, herunder økt
vederlag til leverandøren, eller redusert leveranse.
Fylkeskommunen i Hordaland har uttrykt et sterkt ønske om utvidet takstsamarbeid, ved at
enhetstakst i Bergen (sone Bergen) for periode- og enkeltbillett også skal gjelde på tog. Vi
viser i den forbindelse til møte mellom SD og Skyss 8. august og e-post fra Skyss 14. oktober
angående fremtidig takstsamarbeid ved overgang til konkurranseutsetting for persontrafikken
med tog samt ønske om et utvidet takstsamarbeid fra og med 2017.
Under forutsetning at fylkeskommunen dekker økt takstdifferanse, ønsker SD å vurdere
muligheten for utvidelse av NSBs eksisterende takstsamarbeid med Skyss fra og med 2017.
SD har med bakgrunn i dette bedt NSB om å gå i dialog med Skyss med sikte på å
imøtekomme de endringsønsker, som beskrevet over. SD vil anvende NSBs kostnads- og
konsekvensvurdering av foreslått utvidet takstsamarbeid som beslutningsgrunnlag for
eventuell gjennomføring av endring i takstsamarbeidsavtalen mellom NSB og Kolumbus. Det
er viktig for departementet at eventuelle endringer i eksisterende takstsamarbeid gir gode
effekter for de reisende, samtidig som at kostnadene og konsekvensene av endringene, på kort
og lang sikt, er forsvarlige.
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For å kunne ta stilling til evt. endringer i takstsamarbeidet mellom NSB og Skyss allerede fra
1.1.2017, bør forhandlingene være avsluttet i begynnelsen av desember.
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