


Gradvis åpning for konkurranse
• Virksom konkurranse er normalt et godt virkemiddel for å sikre 

effektiv ressursbruk

• Forutsetning for virksom konkurranse:

• Et reelt potensial for at nykommere kan komme inn i 
markedet og konkurrere med etablerte aktører

• Forhold ved jernbanen gjør at markedene for jernbanetjenester 
tradisjonelt har vært preget av høye etableringsbarrierer



Etableringsbarrierer

• Tilgang til infrastrukturkapasitet

• Tilgang til serviceanlegg

• Tilgang til materiell

• Offentlige reguleringer

• Stordriftsfordeler



Markedsovervåking

• Regulering og tilsyn er en forutsetning for virksom 
konkurranse på jernbanen

• Jernbaneforskriften:

• Formålet med SJTs markedsovervåking er å arbeide 
for et effektivt jernbanemarked med sunn 
konkurranse og likeverdige vilkår



Våre kjerneoppgaver

• Overvåke markedet og konkurransesituasjonen

• Saker av eget initiativ

• Klageorgan



Klage på rutefordeling
• Green Cargo klaget 31. mars 2016 på Bane NORs fordeling av 

ruteleier på strekningen Oslo – Trondheim

• Rutefordeling skjedde i forbindelse med Cargolinks uttreden av 
markedet

• Tilsynet fant at:

• Tildelingen av det omstridte ruteleiet ikke ble foretatt i 
henhold til kravet om likebehandling

• Bane NORs fordeling ledet til en uønsket markedsutvikling



Tilgang til terminaler
• Tilsynet mottok i 2018 en klage fra Green Cargo som senere ble 

trukket. 

• Tilsynet fikk gjennom saksbehandlingen tilgang til mye informasjon 
som belyste virksomheten ved Bane NORs intermodale terminaler.

• Tilsynet ga på eget initiativ veiledning om krav i regelverket som er 
sentrale for å sikre sunn konkurranse:

• Informasjon til marked om tilgangsvilkår, tjenestetilbud og 
avgifter per terminal

• Ikke-diskriminering



Oppsummering

• Høye etableringsbarrierer kan være en utfordring for virksom 
konkurranse

• Markedsovervåkingens formål er å arbeide for et effektivt 
jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår

• Vi jobber for at nykommere skal ha ikke-diskriminerende tilgang 

• Vi ønsker å bidra til mer transparens og forutsigbarhet i markedet



Ta kontakt med oss!

• Klager, bekymringsmeldinger og tips

• Kontakt og/eller veiledningsmøter

• Se informasjon på vår nettside, hvor også våre tidligere 
vedtak er tilgjengelige 
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