
 

 

 
 
 

 

GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK 

DIREKTORAT B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 

 
TRANSPORT OCH TURISM 

 
 

HUR SEPARATIONEN MELLAN 
INFRASTRUKTURFÖRVALTNING OCH 

TRANSPORTVERKSAMHET HAR 
PÅVERKAT JÄRNVÄGSSEKTORN I EU 

 
 

MEDDELANDE 
 

 

Sammandrag 
 
Denna rapport granskar erfarenheterna från vertikal separation inom 
EU:s järnvägssektor. För- och nackdelar med vertikal separation 
diskuteras såväl som separationens följder för ekonomi, drift, säkerhet 
och användare. Olika strategier för vertikal separation har gett olika 
resultat, där vissa strategier har bidragit avsevärt till utvecklingen av en 
järnvägssektor karaktäriserad av konkurrens, medan andra inte har gjort 
det. I denna rapport visas resultaten av en jämförande analys med stöd 
från flera källor. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med rapporten är att sammanfatta erfarenheter från alla EU:s medlemsstater i 
samband med separationen (uppdelningen) mellan järnvägsdriften och förvaltningen av 
järnvägsinfrastrukturen, och att analysera för- och nackdelarna med vertikal separation. 
Rapporten beskriver också fem fallstudier: Storbritannien, Sverige, Nederländerna, Italien 
och Frankrike (för varje land undersöks hur separationen har inverkat på kostnader, drift, 
konkurrens och säkerhet, och dessutom beaktas järnvägsanvändarnas perspektiv). Dessa 
fallstudier får representera de olika separationsmodellerna i Europa. Slutligen dras 
slutsatser från erfarenheterna av vertikal separation i EU, och dessa ska sedan ligga till 
grund för framtida politiska diskussioner. 
 
I många nätverksindustrier har en vertikal separation främjat såväl konkurrensen som 
större och mer effektiva marknader, med ökad sysselsättning och ökade investeringar som 
följd. Järnvägssektorn skiljer sig från andra allmännyttiga nätverk främst i fråga om system 
som kräver samordnade investeringar och betydande tekniska hinder som ännu existerar 
mellan medlemsstaterna. 
 
Erfarenheter från andra industrier visar att omstrukturering och liberalisering kan medföra 
stora vinster, även om det finns tekniska hinder mellan nationella nätverk. I omarbetningen 
konsolideras kraven från tidigare direktiv och definieras mer detaljerat, men man går inte 
så långt som att kräva en fullständig vertikal separation av förvaltningen av infrastrukturen 
och järnvägsföretag. 
 
Enligt rapportens slutsatser har den senaste EU-lagstiftningen för järnvägssektorn haft en 
stor inverkan på hur järnvägsbranschen organiseras i de olika medlemsstaterna, men den 
har inte lett till någon större ökning av sektorns andel av passagerar- och 
godsmarknaderna. Effekterna av vertikal separation kan dröja länge och järnvägsbranschen 
arbetar i en förhållandevis stabil miljö i fråga om lagstiftning, regler och ekonomi. 
Fallstudierna visar att de trender som kan ses avseende kostnader, biljettpriser och 
tjänsternas kvalitet kan förklaras av ett stort antal faktorer och inte enbart hänföras till 
vertikal separation. 
 
Det är dock tydligt att utvecklingen av konkurrensen har etablerats i högre grad i länder 
där en fullständig separation har genomförts, som t.ex. Storbritannien, än i andra 
medlemsstater där omstruktureringen har varit mer begränsad. Detta stöder uppfattningen 
att det kan vara mer effektivt att kombinera separation med ett starkt regelverk än att 
enbart reglera när man vill säkerställa en icke-diskriminerande tillgång till järnvägsnät. 
 

VIKTIGA SLUTSATSER OM VERTIKAL SEPARATION 

 Inom järnvägsindustrin uppnås de största fördelarna när man separerar 
godstransporter, snarare än passagerartransporter, från förvaltningen av 
infrastruktur, eftersom passagerartransporter vanligtvis är kraftigt beroende av 
offentlig finansiering och möjligheterna till att driva verksamhet på rent 
affärsmässiga grunder ofta är mer begränsade.  

 I Storbritannien har införandet av franchisekontrakt med anbudsförfarande bidragit 
till en ökad marknadstillväxt, fler innovationer på tjänstesidan och 
kostnadsbesparingar på vissa områden, även om kostnaderna har ökat avsevärt 
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sedan år 2000. Även om detta delvis är ett resultat av ökade investeringar till följd 
av tidigare politiska beslut om förnyelseåtgärder har det hävdats att industrins 
kostnader är alltför höga och att detta delvis kan bero på den komplexitet och 
ineffektivitet som är följden av de kontraktsregler som infördes vid privatiseringen. 

 I Sverige, där man har lång erfarenhet av vertikal separation, har inga 
samordningsproblem uppstått efter den vertikala separationen. Den har i stället lett 
till förbättrade resultat och mindre förseningar. 

 I Nederländerna tyder uppgifterna på att den vertikala separationen inom 
järnvägssektorn har medfört en större punktlighet, tillförlitlighet, kapacitet och 
säkerhet. Det finns inga säkra uppgifter på att den vertikala separationen har lett till 
avsevärt högre kostnader, varken i förvaltningen av infrastruktur eller för det största 
järnvägsföretaget. 

 I Italien har ett stort antal nya operatörer tillkommit sedan marknaden 
liberaliserades, trots att en viss integrering fortfarande förekommer mellan 
infrastrukturförvaltningen och driften och trots att nya operatörer fortfarande stöter 
på hinder som gör det svårt för dem att få tillträde till nätverket. 

 I Frankrike har järnvägsindustrin påverkats mycket litet eller inte alls av 
separationen. Eftersom separationen där är partiell har man inte kunnat fullfölja 
införandet av konkurrens och ökad transparens, och inverkan på effektiviteten och 
passagerarupplevelsen är minimal. 

 Författarna till denna rapport föreslår att framtida politiska alternativ för att säkra 
ett icke-diskriminerande tillträde och främja tillträde av nya aktörer bör inriktas på 
att se till att det faktiska beslutsfattandet sker självständigt i stället för att 
en juridisk separation genomförs, inte minst därför att enbart reglering 
troligtvis inte kommer att förebygga icke-diskriminering. Andra problem, 
t.ex. ett dominerande järnvägsföretags möjligheter att otillbörligt påverka 
kapacitetsfördelningen och andra beslut genom samlokalisering med 
infrastrukturförvaltaren, bör också angripas. 

 Mekanismer för att garantera en fullständig vertikal separation måste grundas på 
goda kunskaper om de eventuella kostnaderna som kan uppkomma i samband med 
en specifik strukturmodell. Dessa kostnader kan bli betydande i de fall då modellen 
kräver en komplex avtalsram för bl.a. samordning av tidtabeller, betalning av 
ersättning för förseningar och omfattande samråd mellan tågoperatörer vid 
planering av infrastrukturförbättringar.  

 Man bör också skaffa sig större kunskaper om hur den vertikala separationen 
påverkar förvaltningen av gränssnittet mellan hjul och räls än vad som kan 
fås från tidigare studier. Det är dock viktigt att man, när man tittar närmare på 
dessa frågor, undviker att dra alltför enkla slutsatser av erfarenheterna i de 
individuella medlemsstaterna. Enligt denna rapport är det tydligt att de trender som 
kan ses avseende kostnader, biljettpriser och tjänsternas kvalitet kan förklaras av 
många olika faktorer och kan i de flesta fall inte hänföras enbart till vertikal 
separation. 


