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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 1 

Navn: CargoNet AS  
Org.nr.: 983 606 598 
Adresse:  Schweigaards gate 23, 0191 Oslo 

 

1.2 Melder 2 

Navn: Litra AS 
Org.nr.: 911 943 441 
Adresse:  Leinskogen 9B, 2360 Rudshøgda 

  

1.3 Meldernes representant 

Navn: Wikborg Rein Advokatfirma AS 
Kontaktperson: Knut Alexander Johnsen 
Adresse: Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 
Telefonnummer: + 47 55 21 52 54 
E-post: kaj@wr.no 

 

1.4 Andre involverte foretak  

Navn: Trekketjenester AS  
Org.nr.: 929 098 951 
Adresse:  Leinskogen 9B, 2360 Rudshøgda 

 

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN  

Meldingen gjelder opprettelsen av fellesforetaket, Trekketjenester AS (heretter "Trekketjenester"), 
mellom CargoNet AS (heretter "CargoNet") og Litra AS (heretter "Litra"). Fellesforetaket vil tilby 
såkalte trekketjenester, det vil si transport av lastbærere med trekkvogn, til og fra togterminaler i 
Nordland – i hovedsak mellom Fauske og Narvik.  

Litra har stiftet selskapet Trekketjenester AS og selskapet er sendt til registrering i 
Foretaksregisteret. CargoNet og Litra inngikk 13. april 2022 en investeringsavtale (heretter 
"Investeringsavtalen"), hvis formål er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse 
med opprettelse av fellesforetaket. Forutsetningen for gjennomføringen av investeringsavtalen er 
at transaksjonen godkjennes av konkurransemyndighetene i Norge og Sverige, se 
investeringsavtalens punkt 3.1 (c). 

Bilag 1:  Investeringsavtale, datert 13. april 2022 
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 Distribusjon: CargoNets distribusjonsenhet utfører alle former for transport på vei, også 
andre steder enn til og fra terminalene.  

 Terminaltjenester: På kombiterminalene løftes transportenheter av og på bil og tog. 
Kundene kan også få utført andre aktiviteter, som ettersyn av termotransport samt lagring 
av enheter i depot. I tillegg tilbys også andre jernbanerelaterte oppgaver. CargoNet 
leverer tjenester på de fleste terminaler i Norge.  

 Tolltjenester: CargoNet har en egen tollavdeling som håndterer alle typer tolltjenester. 

 

CargoNet er medlem av Spekter, NHO Logistikk og Transport og Godalliansen. 

For ytterligere informasjon om CargoNet henvises det til selskapets hjemmeside www.cargonet.no. 

3.1.2 Vygruppen AS 

Vygruppen AS, org. nr. 984 661 177, eier samtlige aksjer i CargoNet. Vygruppen har i tillegg til 
godstransport på jernbane virksomhet innen følgende områder:  

 Tog: Vy kjører lokaltog, intercitytog og regiontog på til sammen femten togstrekninger i 
Norge. Vy er operatør på all togtrafikk på Østlandet i tillegg til Bergensbanen, Vossebanen 
og Flåmsbana.  

 Tog i Sverige: Vy Tåg AB kjører på fire ulike kontrakter i Sverige fra Kiruna og Narvik i 
Nord til Hässleholm i sør. I tillegg til den kontraktbaserte trafikken, kjører Vy Tåg 
helgetrafikk mellom Göteborg og Oslo.  

 Buss: Vy Buss har betydelig virksomhet i Norge og Sverige. Virksomheten består av både 
anbudskjøring og kommersiell kjøring med ekspressbusser, flybusser og turbusser. I 2021 
var det 77,1 millioner bussreiser med Vy i Norge og Sverige. I tillegg driver og eier Vy 26 
verksteder for tyngre kjøretøy gjennom virksomheten Team Verksted.  

 Kundeopplevelse og innovasjon: Dette virksomhetsområdet arbeider med utvikling av 
mobilitetstjenester og opplevelsesreiser. Innenfor mobilitet arbeider Vy med en plattform 
for reiseplanlegging og billettering, og utvikling av dør-til-dør-tjenester. I Oslo har Vy 280 
elektriske biler som er tilgjengelig for leie i Osloområdet, og som kalles «Vybil». Vy har 
også begynt formidle taxitjenester gjennom Vy-appen. Innenfor reiseliv selger Vy fjord-, 
fjell- og kulturopplevelser til norske kunder, turister og internasjonale turoperatører. 
Hoveddelen av aktiviteten drives gjennom de deleide selskapene Flåm Utvikling og Fjord 
Tours.  

 Støttefunksjoner: Området består av datterselskapene Agilia AS og Finse Forsikring AS, 
som leverer henholdsvis renhold på persontog og skadeforsikring for Vygruppen. 

  

En oversikt over samtlige selskaper i Vygruppen følger som: 

Bilag 3:  Liste med selskapene i Vygruppen, per april 2022  

Vygruppen AS er medlem av Spekter. 

For ytterligere informasjon om Vygruppen henvises det til konsernets hjemmeside 
www.vy.no/vygruppen/om-oss. 
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geografiske plassering.7 På etterspørselssiden vil særlig pris, kostnadsstruktur og tilgjengelighet 
ha en innvirkning på hvorvidt ulike landbaserte transportmidler anses som substituerbare, jf. 
COMP/M.4746 Deutsche Bahn/EWS, avsnitt 14.  

I denne forbindelse har Kommisjonen tidligere funnet at det er sterke indikasjoner på at 
godstransport på jernbane utgjør et eget produktmarked.8 Blant annet vil godstransport på jernbane 
foretrekkes for blant annet transport av bulkvarer og tunggods, samt for transport over lengre 
strekninger. Av Kommisjonens tidligere markedsundersøkelse fremgår det videre at det innen 
markedet for godstransport på jernbane kan skilles mellom innenlandske (nasjonale) og 
grenseoverskridende (internasjonale) tjenester.9  

Da Transaksjonen ikke vil begrense konkurransen uansett om det legges til grunn et snevert 
produktmarked er det uansett ikke nødvendig å ta endelig stilling til produktmarkedsavgrensningen 
på dette punktet. 

I likhet med Kommisjonens tidligere praksis legges det til grunn at markedet for landbasert 
godstransport er nasjonalt i utstrekning, jf. COMP/M.5069 TATA Motors/Jaguar/Land Rover, avsnitt 
27. 

Basert på det ovenstående legges det for den videre drøftelsen til grunn at partene har 
overlappende virksomhet innen følgende marked: 

 Et nasjonalt marked for landbasert godstransport.  

5.2 Spedisjon  

Kommisjonen har definert spedisjon som "organisering og gjennomføring av godstransport (inklusiv 
ekspedering, fortolling, lagring, terminaltjenester etc.) på vegne av kunder i henhold til deres 
behov."10 

Europakommisjonen har tidligere vurdert muligheten for å segmentere det overordnede markedet 
for spedisjonstjenester på bakgrunn av typen transportmiddel/transportmåte (lufttransport, 
sjøtransport og transport på land), samt på bakgrunn av typen operasjon, dvs. om det gjelder 
nasjonale eller internasjonale spedisjonstjenester.11 Hva gjelder videre segmentering av landbasert 
spedisjonstjenester, har Kommisjonen latt konklusjonen stå åpen, med unntak av spedisjon av 
enkelte særegne produkter.12  

 

7 Case COMP/M.4294 Arcelor/SNCFL/CFL Cargo; COMP/M.3150 SNCF/Trenitalia; COMP/M.5096 RCA/MÁV 
Cargo. 
8 Case COMP/M.5480 Deutsche Bahn/PCC Logistics; COMP/M.3971 Deutsche Post/Exel; COMP/M.4746 
Deutsche Bahn/EWS. 
9 Eksempelvis COMP/M4746 Deutsche Bahn/EWS, para. 18. 
10 Case COMP/M.6059 Norbert Dentressangle/Laxey Logistics, para. 17; COMP/M.1794 Deutsche Post/Air 
Express International, para. 8. 
11 Ibid. paras.17-18.  
12 Eksempelvis Case COMP/M.5579 TLP/Ermewa, para. 51. 
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Ettersom Transaksjonen ikke vil begrense konkurransen uansett om det legges til grunn et snevert 
eller vidt produktmarked, er det uansett ikke nødvendig å ta endelig stilling til 
produktmarkedsavgrensningen på dette punktet. 

Europakommisjonen har tidligere også holdt åpent om markedet er nasjonalt på grunn av språk 
samt regulatoriske barrierer eller om det, i lys av fremveksten av store konkurrenter med videre 
nettverk, kan dekke flere land eller hele EØS.13 Etter partenes syn kan det dermed tas 
utgangspunkt i en konservativ tilnærming der markedet anses som nasjonalt i utstrekning ettersom 
Transaksjonen uansett ikke vil begrense konkurransen.14 

Basert på det ovenstående legges det for den videre drøftelsen til grunn at partene har 
overlappende virksomhet innen følgende marked: 

 Et nasjonalt marked for landbaserte spedisjonstjenester. 

5.3 Terminaltjenester 

Terminaltjenester omfatter omlasting mellom ulike transportformer, depottjenester, ettersyn mv.15  

EU-kommisjonen har definert terminaltjenester som et eget marked, atskilt fra transport- og 
spedisjonsmarkedene.16 Kommisjonen har i disse sakene holdt det åpent om alle typer terminaler 
er del av samme produktmarked, eller om det må skilles basert på transportform og hvorvidt det er 
dreier seg om bimodal (omlasting mellom to transportformer) eller trimodal (mellom tre 
transportformer) terminal. Dette beror på graden av substituerbarhet mellom de aktuelle 
transportformene som terminalen betjener, men generelt har Kommisjonen ikke funnet grunn til å 
definere snevrere produktmarkeder basert på hvilke transportformer terminalen betjener.17 

CargoNet tilbyr terminaltjenester på ni godsterminaler for omlasting mellom veg og bane i Norge 
(Alnabru, Bergen, Bodø, Fauske, Kristiansand, Ganddal, Mo i Rana, Narvik Trondheim). Litra tilbyr 
også terminaltjenester, men kun i Mjøsregionen.18  Dette dreier seg imidlertid om terminaler for 
omlasting av termo/kjølgods mellom Litras egne og andre transportørers veitransportkjøretøy, ikke 
om bi- eller trimodale terminaler. Terminaler som den Litra driver fyller en annen funksjon enn bi- 
og trimodale terminaler, som EU-kommisjonens praksis berører. 

Slik melderne ser det vil ikke terminaltjenestene til CargoNet og Litra være del av samme produkt-
marked. CargoNets terminaltjenester er ikke et substitutt til Litras tjenester for kunder som etterspør 
omlasting mellom ulike typer veitransport, og vice versa. Det er heller ikke forhold på tilbudssiden 
som tilsier at meldernes ulike terminaltjenester er del av samme marked. 

 

13 Case COMP/M.9221 CMA CGM/CEVA; COMP/M.4045 DB/BAX Global; COMP/M.3971 Deutsche Post/Exel, 
COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa; COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International. 
14 Case COMP/M.10216 DFDS/HSF Logistics Group, para. 36.  
15 Se CargoNets tjenestebeskrivelse for terminaltjenester, https://www.cargonet.no/tjenester/terminaltjenester/  
16 COMP/M.2632 Deutsche Bahn /ECT International /United Depots/JV; COMP/M.5480 - Deutsche Bahn/PCC 
Logistics 
17 COMP/M.5480 - Deutsche Bahn/PCC Logistics 
18 Se https://www.litra.no/tjenester/logistikk-og-tilleggstjenester/terminal-tjenester/  














