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Politikk og posisjonering

SV: «Jernbanen i Norge skal være eid og drevet av 
fellesskapet.»

AP: «Si nei til EUs fjerde jernbanepakke.»

Høyre: «Fortsette å konkurranseutsette persontransport på 
flere strekninger.»

FrP: «Fremskrittspartiet ønsker at jernbanenettet åpnes for fri 
konkurranse.»



Politikk og utfordringer

Markedsnaivisme

Fellesskapsnaivisme



Sir Edwin Chadwick, 1859, om 
«sunn» og «usunn» konkurranse



Woodhead tunnel – 1837



Chadwick, 1859



Competition for the field vs. 
competition in the field





Konkurranse i  jernbane
• «Competition for the field» er etablert som prinsipp i Europa – PSO-kontrakter

• Den fjerde jernbanepakken supplerer med et element av «competition in the field»

• Noe erfaringer fra andre land på langdistanse

• Kritisk spørsmål: Hvilken betydning har etablering av nye aktører for dynamikken i 

bransjen?

• Nye businessmodeller

• Tjenesteinnovasjon

• «Disruptive firms»



Prinsipper for konkurranse
Vertikal eller horisontal separasjon

• Vertikal separasjon – tjenesteproduksjonen utføres av andre 
selskaper enn de som har ansvar for vedlikehold og 
utbygging av linjenett

• Horisontal separasjon – konkurranse mellom integrerte 
selskaper



Konkurranseformenes ulike 
egenskaper
Horisontal separasjon:

• Understøtter effektive beslutninger i en vertikal kjede
• Ref. Hatfield rail crash, London 2000

• Konkurranseprinsipper:
• Konkurranseeksponert mot buss, fly, etc.
• Konkurranse om langsiktige kontrakter med det 

offentlige

• Men: Høy etableringsterskel og risiko for innlåsende struktur



Konkurranseformenes ulike 
egenskaper
Vertikal separasjon:

• Konkurranse om PSO-kontrakter

• Fri etablering på kommersielle vilkår

• Lavere etableringsterskel og mindre risiko for innlåsning

• Men: fragmentert ansvar

• Viktig spørsmål: Hvilke dimensjoner kan tillegges mest vekt –

kostnadseffektivitet og prisutvikling, eller nyskaping og 

tjenesteutvikling?



De uavklarte spørsmål
• Økende grad av monopolisering og markedsmakt globalt – særlig tydelig i 

digitale markeder (Google, Facebook, Amazon osv.)

• Har aktualisert debatten om regulering og inngrep i økonomien

• Elizabeth Warrens program:

• Oppsplitting av selskaper, «de-fusjonering»

• Regulere digitale plattformer – vertikal separasjon mellom 
innholdsproduksjon og plattform

• Hva blir konsekvensene:  

• Kveles investeringsviljen til store innovative selskaper?

• Gir det rom for nyskaping og nyetablering?



Den fjerde jernbanepakken

To viktige utfordringer, og forslag til forbedringer

• Konkurranse mellom selskaper med og uten PSO-kontrakt

• Konkurranse og allokering av knapp linjekapasitet



PSO-kontrakter og konkurranse
• Varierende lønnsomhet i ulike geografiske segmenter i en PSO-kontrakt

• Kryssubsidiering: lønnsomme segmenter kryssubsidierer ulønnsomme segmenter

• Fri etablering gir gevinster ved «cherry-picking» 

• Uheldig etableringsinsentiv

• Kan unngås ved identifikasjon av ulønnsomme segmenter, og særskilt 

håndtering av disse gjennom PSO-kontraktene.

• Ref. flymarkedet og auksjoner over frekvenser for telekommunikasjon



Allokering av knapp kapasitet
• Begrenset linjekapasitet og flaskehalser leder til 

koordineringsproblemer

• Komplekst:
• Flaskehalser
• Eksternaliteter
• Komplementariteter

• Løses i dag administrativt gjennom tildeling av kapasitet

• Ikke et unikt problem for jernbane
• Landings- og avgangslotter på flyplasser
• Frekvenser i telekommunikasjon



Markedsbasert allokering av 
kapasitet som alternativ til 
administrativ allokering
• Markedsbasert allokering gir effektivitetsgevinster

• Stor litteratur og betydelige erfaringer med «kombinatoriske 
auksjoner», dvs. auksjoner der koordinering er et avgjørende 
hensyn

• Gir mer effektiv allokering av begrenset kapasitet

• Tilfører myndighetene viktig informasjon om verdiene av 
linjekapasitet – og derved understøtter effektive investeringer



Takk for meg!
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