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Indhold 
 
Dette notat gennemgår erfaringen med vertikal opdeling i den 
europæiske jernbanesektor. I notatet diskuteres fordele og ulemper ved 
vertikal opdeling samt virkningerne deraf for så vidt angår økonomi, 
aktiviteter, sikkerhed og brugere. Forskellige tilgange til vertikal opdeling 
har skabt forskellige resultater, hvoraf nogle har en stor positiv 
indvirkning i forhold til jernbanernes konkurrencemæssige udvikling, 
mens dette ikke er tilfældet for andre. I dette notat fastsættes 
resultaterne af en komparativ analyse, hvor der trækkes på et stort 
udvalg af kildemateriale. 
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Indvirkningen af opdelingen af infrastrukturstyring og transportaktiviteter på jernbanesektoren i EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
SAMMENDRAG 
 
Formålet med dette notat er at opsummere erfaringerne fra forskellige EU-medlemsstater 
vedrørende opdelingen (adskillelsen) af jernbaneaktiviteter og styring af 
jernbaneinfrastrukturen ved at se på fordelene og ulemperne ved vertikal opdeling. I 
notatet beskrives desuden fem casestudier: Storbritannien, Sverige, Nederlandene, Italien 
og Frankrig (i hvert casestudie undersøges indvirkningen af opdelingen på økonomiske 
omkostninger, aktiviteter, konkurrence og sikkerhed, og brugernes perspektiv tages i 
betragtning), og disse casestudier er udvalgt til at repræsentere de forskellige 
opdelingsmodeller i Europa. Endelig drages der i notatet konklusioner fra den europæiske 
erfaring med vertikal opdeling med henblik på at oplyse fremtidige politiske diskussioner. 
 
I flere netværksindustrier har vertikal opdeling skabt konkurrence og realiseret større og 
mere effektive markeder, hvorved der er skabt yderligere beskæftigelse og større 
investeringer. Jernbanesektoren adskiller sig primært fra andre netbaserede 
forsyningsvirksomheder i forhold til systemer, som kræver koordineret investering, og de 
betydelige teknologiske barrierer, som fortsat eksisterer mellem medlemsstaterne. 
 
Erfaringen fra andre brancher viser, at der er meget at vinde ved omstrukturering og 
liberalisering, uanset at der findes tekniske barrierer mellem nationale netværk. 
Omarbejdningen konsoliderer kravene i tidligere direktiver og gør dem mere detaljerede, 
men går ikke så vidt som til at kræve en fuld vertikal opdeling af infrastrukturstyringen og 
jernbanevirksomhederne. 
 
Resultaterne i dette notat viser, at den seneste EU-jernbanelovgivning, selv om den har en 
betydelig indvirkning på organiseringen af jernbaneindustrierne i de forskellige 
medlemsstater, kun har gjort lidt for at øge jernbanernes andel af passager- og 
fragtmarkedet. Indvirkningen af vertikal opdeling kan først ses efter en lang periode, og 
jernbaneindustrien opererer i et rimeligt stabilt lovmæssigt, regulerende og økonomisk 
miljø. De udvalgte casestudier viser, at de observerede tendenser for omkostninger, 
billetpriser og kvaliteten af service kan forklares med en lang række faktorer og ikke kan 
tilskrives vertikal opdeling i sig selv. 
 
Ikke desto mindre er det tydeligt, at udviklingen på konkurrenceområdet er blevet mere 
etableret i lande, hvor der er sket fuld opdeling, herunder Det Forenede Kongerige, end i 
andre medlemsstater, hvor der er sket omstrukturering i mere begrænset omfang. Dette 
underbygger det synspunkt, at opdelingen sammen med en stærk lovgivningsramme kan 
være mere effektiv end regulering alene i forhold til at sikre ikkediskriminerende adgang til 
jernbanenettene. 
 

NØGLEFORHOLD VEDRØRENDE VERTIKAL OPDELING 

 I jernbaneindustrien opstår de største fordele i opdelingen af fragtaktiviteter 
– frem for passageraktiviteter – og infrastrukturstyring, eftersom 
passageraktiviteter almindeligvis er meget afhængige af offentlig støtte, og 
mulighederne for rent kommercielle aktiviteter ofte er mere begrænsede.  

 I Det Forenede Kongerige har indførelsen af konkurrencedygtig 
franchisetilbudsgivning bidraget til at stimulere markedsvæksten og tilskyndet til 
servicefornyelser samt begrænsende elementer i omkostningsbasen, selv om 
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omkostningerne er steget betydeligt siden 2000. Mens dette til dels afspejler øgede 
investeringer som følge af virkningerne fra tidligere politikker om fornyelsesaktivitet, 
har det været fremsat, at branchens omkostninger er meget høje, og at dette til 
dels kan skyldes den kompleksitet og ineffektivitet, der blev indført med den 
kontraktmæssige matrix på tidspunktet for privatiseringen. 

 I Sverige, hvor der længe har været vertikal opdeling, er der ikke opstået 
koordineringsproblemer som følge af den vertikale opdeling. Derimod er der efter 
opdelingen sket en forbedring af resultaterne og en nedbringelse i antallet af 
forsinkelser. 

 I Nederlandene viser dokumentationen, at vertikal opdeling af jernbanesektoren har 
skabt forbedret punktlighed, pålidelighed, kapacitet og sikkerhed. Desuden er der 
ingen klare beviser for, at vertikal opdeling har ført til en betydelig stigning i 
omkostningerne for infrastrukturstyringen eller det primære nuværende togselskab. 

 I Italien har der været en betydelig tilgang til fragtmarkedet efter åbningen af 
markedet, uanset at der fortsat er delvis integration, og at nye operatører fortsat 
identificerer barrierer, som hindrer adgangen til nettet. 

 Erfaringen fra den franske jernbaneindustri giver ingen eller kun lidt dokumentation 
for indvirkningen af opdelingen. Opdelingens delvise karakter har betydet, at 
omfanget vedrørende indførelsen af konkurrence og øget gennemsigtighed ikke er 
blevet realiseret, og at der – om nogen – kun er sket en lille ændring i effektiviteten 
og passagerernes oplevelse. 

 Forfatterne af dette notat mener, at mulighederne for fremtidig politik til sikring af 
ikkediskriminerende adgang og tilskyndelse af nye aktører på fornuftig vis kunne 
fokusere på uafhængighed inden for operationel beslutningstagning i 
modsætning til juridisk opdeling, ikke mindst fordi regulering alene 
sandsynligvis ikke kan forhindre ikkediskrimination. Andre emner bør også 
behandles, f.eks. en dominerende jernbanevirksomheds evne til uretmæssigt at 
påvirke kapacitetsfordelingen og andre beslutninger ved at være placeret på samme 
sted som infrastrukturstyringen. 

 Der skal informeres om mekanismer, som skal sikre fuld vertikal opdeling, 
gennem en grundig forståelse af de potentielle omkostninger, der kan opstå 
på grund af vedtagelsen af en bestemt strukturel model. Disse kan være af 
betydning, hvis modellen kræver, at der indføres en kompleks kontraktmæssig 
ramme, som blandt andet åbner for koordinering af køreplan, udbetaling af 
erstatning for forsinkelser samt omfattende høring blandt togselskaberne, når 
forbedringerne af infrastrukturen planlægges.  

 Det ville desuden være en hjælp at have en bedre forståelse af indvirkningen 
fra vertikal opdeling på styringen af grænsefladen mellem hjul og skinne, 
end det på nuværende tidspunkt er muligt på baggrund af tidligere studier. Ved en 
yderligere undersøgelse af disse forhold vil det dog være vigtigt at undgå at drage 
yderst forenklede konklusioner på baggrund af enkelte medlemsstaters erfaringer. 
Som den heri fremlagte dokumentation viser, kan de observerede tendenser 
vedrørende omkostninger, billetpriser og servicekvaliteten forklares med en lang 
række faktorer og kan i de fleste tilfælde ikke tilskrives vertikal opdeling i sig selv. 


