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Förord 
Centrum för transportstudier och VTI fick i november 2009 i uppdrag att genomföra en 
förstudie av strategiska frågor för Transportstyrelsens arbete med tillsynen över järn-
vägsmarknaden. Syftet med denna rapport är att mot denna bakgrund diskutera de 
arbetsuppgifter en regleringsmyndighet ska kunna hantera liksom hur ansvarsfördel-
ningen kan se ut mellan Transportstyrelsen, Banverket och regeringen. 

Projektledare har varit Roger Pyddoke och rapporten har författats av Jan-Eric Nilsson, 
Stefan Pettersson och Roger Pyddoke (samtliga VTI). Till rapporten fogas också två 
bidrag från Chris Nash, Universitetet i Leeds, och Mats Bergman, Södertörns 
universitet. 

Under arbetet har vi fått värdefulla synpunkter från Åke Lewerentz och Åsa Tysklind, 
båda Transportstyrelsen, och Lars Hultkrantz som var granskare vid VTI:s gransk-
ningsseminarium samt deltagarna vid seminariet. Som alltid är ansvaret för alla åter-
stående fel och brister författarnas. 
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Roger Pyddoke 
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Roger Pyddoke har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens 
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Strategi för Transportstyrelsens marknadstillsyn över järnvägssektorn 
av Jan-Eric Nilsson, Stefan Petterson och Roger Pyddoke 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Våra förslag till hur Transportstyrelsen kan hantera sitt uppdrag att utöva tillsyn över 
järnvägssektorn består av tre delar: en beskrivning av de centrala delarna av uppdraget, 
ett förslag till den strategi man bör upprätta för arbetet och en identifiering av några 
frågor som kräver ytterligare analys. 

 

De centrala frågeställningarna 
En av de uppgifter som utpekas i det EU-direktiv som styr regleringen av järnvägs-
marknaden, nämligen behovet av att säkerställa att infrastrukturhållaren genomför sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt, ingår inte i Transportstyrelsens arbetsuppgifter. 
Detta arbete måste därför hanteras av regeringskansliet. I stället står tre andra frågor i 
centrum för Transportstyrelsens uppdrag. 

Marknadsövervakning: Den förestående marknadsöppningen kommer att leda till att 
marknadens funktionssätt utsätts för prövningar i form av (brist på) nyetableringar, 
tvister, priskrig och sannolikt också konkurser. För att följa denna utveckling med syfte 
att identifiera problem måste Transportstyrelsen bland annat mäta utvecklingen av priser 
och trafikutbud i olika resrelationer. Vår bedömning är att Järnvägslagen ger tillsyns-
myndigheten långtgående befogenheter i detta avseende vad gäller järnvägsföretagen.  

I den utsträckning som eventuella problem härrör från tillhandahållandet av kompletter-
ande tjänster, exempelvis i form av svårigheter att få tag på rullande materiel eller att få 
tillgång till verkstäder, kan det vara svårare att få tillgång till relevant information. Vår 
bedömning är att Järnvägslagen endast ger begränsat utrymme för att kräva att företag 
som inte är infrastrukturförvaltare lämnar de uppgifter som kan behövas. Detta kan 
tolkas som att lagstiftarna ännu inte ser ett behov av att ge tillsynsmyndigheten sådana 
befogenheter. Därmed blir det också svårt att identifiera eventuella missförhållanden 
som härrör från denna del av verksamheten.  

På flera andra marknader som liberaliserats har man efter en tid genomfört ytterligare 
regelförändringar, exempelvis för taxi, flyg, tele och el. Utvecklingen kan gå i samma 
riktning också i järnvägssektorn. Innan regelverket förändras måste man emellertid 
förhålla sig till de problem som observeras. Alla marknader kan stundtals framstå som 
kaotiska, i synnerhet i spåren av omfattande regelförändringar. Transportstyrelsen måste 
därför basera sin bedömning av utvecklingen på marknaden på en god förståelse av 
skillnaden mellan problem som är av kortsiktig och övergående natur respektive 
strukturella problem som kan behöva hanteras med regelförändringar. 

Tidtabelläggning: Efter en avreglering kommer nya järnvägsföretag att ansöka om tåg-
lägen. De tumregler för tidtabelläggning som utvecklats under en lång följd av år med 
ett enda företag som bedriver persontrafik kan inte utan vidare överföras till en avreg-
lerad situation. Skälet är att dessa regler inte kan användas då två eller flera operatörer 
riktar in sig på i huvudsak samma marknad och vill köra trafik på i huvudsak samma 
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tider. Infrastrukturhållaren kan också tvingas hantera situationer då det finns fler önske-
mål om avgångstider än vad det totalt sett finns kapacitet, något som tidigare inte varit 
nödvändigt. 

Av bland annat dessa skäl måste nya prioriteringskriterier utvecklas. Det finns i grunden 
tre principer att tillgå för att göra sådana prioriteringar; administrativa regler, prissätt-
ning och att låta slumpen avgöra. Transportstyrelsens syn på prioriteringsproblemen 
måste baseras på några grundläggande principer. Vår bedömning är att Transport-
styrelsens roll ingår som en del i ett årligen upprepat sekventiellt förfarande:  

• Med utgångspunkt från direktiv, lag och förordning slår Transportstyrelsen fast 
vilka grundläggande principer man menar ska styra tidtabelläggningen. 

• Med denna utgångspunkt utformar infrastrukturförvaltarna ett tillvägagångssätt 
för att genomföra processen. Detta publiceras i den årliga Järnvägsnätbeskriv-
ningen liksom via en offentlig kommunikation av det utvecklingsarbete man 
bedriver. 

• Järnvägsföretagen lämnar in önskemål och Banverket tar fram ett förslag till 
tidtabell. 

• Om något järnvägsföretag lämnar in ett formellt klagomål, granskas detta av 
Transportstyrelsen. I enstaka fall ger Transportstyrelsen den klagande rätt innan 
trafiken med den nya tidtabellen påbörjas. 

• Mera normalt är att man inte kan ta ställning till klagomålet inom den tidsram 
man har till förfogande. Klagomål i kombination med den övergripande gransk-
ningen av processen och de överväganden som där görs ligger i stället till grund 
för Transportstyrelsen tillsyn inför den kommande tidtabelläggningsprocessen. 
Detta baseras på en förståelse av de aktuella processerna och innebär exempelvis 
att man kan ställa krav på de system som ska utvecklas för att underlätta 
kommunikationen mellan järnvägsföretagen och infrastrukturhållaren.  

 

Prissättning: Utformningen av de avgifter som tas ut för att utnyttja infrastrukturen har 
flera kopplingar till efterfrågan på tåglägen, till hanteringen av denna efterfrågan och till 
det kapacitetsutnyttjande som detta resulterar i. För att kunna hantera sådana frågor 
krävs att Transportstyrelsen har goda kunskaper om hur kostnaderna för infrastruktur-
förvaltning varierar med trafikens omfattning, inte minst för att hantera prissättningen 
av de delar av järnvägsnätet där kapaciteten är hårt ansträngd. I den utsträckning som 
man vill ta ut finansierande avgifter behövs också kunskaper om efterfrågans priselasti-
citet. Transportstyrelsen bör därför ha tillgång till ekonomisk och juridisk kompetens 
för att kunna bedöma de förslag till kostnadsberäkningar och debitering som infrastruk-
turhållarna lämnar. 

 

Strategi 
Vi föreslår att Transportstyrelsens tillsyn över järnvägssektorn baseras på två dokument: 

• En tillsynspolicy som ska gälla under en femårsperiod och utgöra ett stöd vid 
prioriteringar mellan olika angelägna frågor och för val av inriktning i tillsyns-
arbetet. 

• En treårig tillsynsplan med en fastlagd tidplan för vilka arbetsuppgifter som ska 
prioriteras det kommande året och en utblick över arbetet nästföljande år. 
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I sin tillsynspolicy bör Transportstyrelsen slå fast sin syn på tillsynsbegreppet och klar-
göra på vilket sätt man har för avsikt att arbeta. Så långt som möjligt ska marknaden 
kunna förstå den praktiska innebörden av de principer som fastställs i dokumentet. På 
grundval av detta dokument ska efterlevnaden av det existerande regelverket övervakas. 
Man ska också kunna utforma nya föreskrifter inom ramen för de befogenheter man ges 
av Järnvägslagen.  

Tillsynen ska i huvudsak vara planlagd. Om tillsynen baseras på en tydlig policy ökar 
sannolikheten för att den är förutsägbar. Arbetet ska präglas av öppenhet, dvs. både 
kommunikationen med marknadens parter liksom resultatet av övervakning och ana-
lyser ska vara lätt tillgängliga via en hemsida etc. Också detta bidrar till möjligheten för 
marknadens parter att förutse vilka principer som kommer att styra arbetet. 

Valet av inriktning ska styras av följande överväganden: 

1. Insatser som ökar graden av självreglering prioriteras för att minimera behovet 
av kontroll i efterhand. 

2. Generellt styrande regler för att uppnå ett önskat slutresultat prioriteras före en 
detaljreglering av vilka specifika arbetsuppgifter som utförs. 

3. Väsentliga frågeställningar för samhället där det finns risk för effektivitetsbrister 
ska ges hög prioritet. 

 

Fortsatt arbete 
Denna rapport utgör en förstudie vilket innebär att vi med nödvändighet tvingats be-
handla flera viktiga frågor på ett kortfattat sätt. Det finns skäl att fördjupa kunskaperna i 
åtminstone följande avseenden: 

I genomgången har begränsat utrymme ägnats åt de marknader för kompletterande 
tjänster som utgör en förutsättning för att kunna bedriva trafik i konkurrens. Detta avser 
segment som i princip skulle kunna fungera som vilken annan konkurrensmarknad som 
helst, och därmed inte heller kräva tillsyn; rullande materiel och reparationsfaciliteter 
utgör exempel. Det avser också tjänster som Banverket har full kontroll över, som 
exempelvis växling på rangerbangårdar. Det finns anledning att fortsättningsvis genom-
föra en fördjupad genomlysning av dessa verksamheter, framför allt för att klargöra i 
vilken utsträckning denna verksamhet kräver en aktiv tillsyn. 

Genomgången har också identifierat ett behov av att närmare belysa om, och i så fall 
hur, politiska mål beträffande regionalpolitik och miljö bör påverka de bedömningar 
som Transportstyrelsen kommer att behöva göra. Likaså finns det skäl att utveckla 
hanteringen av det gränsland som finns mellan den generella regleringen av konkurrens-
marknader som Konkurrensverket har ansvar för och den sektorsspecifika roll som 
ligger på Transportstyrelsen. Detta är kanske inte minst viktigt för att klargöra ansvaret 
för de delar av järnvägssektorn där det i princip kan antas att konkurrensmekanismen 
fungerar, men där detta i praktiken inte är självklart. 

Regeringen har nyligen beslutat om en ny förordning som ger Konsumentverket ansvar 
för hanteringen av tillsyn av hur järnvägsföretagen lever upp till rådets förordning 
(1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Transportstyrelsen bör 
hitta former för att tillgodogöra sig den information som generas vid Konsumentverket 
för sin helhetsbedömning av om järnvägsmarknaderna fungerar effektivt. 
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A strategy for the Swedish Transport Agency's oversight of the railway market 
by Jan-Eric Nilsson, Stefan Pettersson and Roger Pyddoke 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Summary and recommendations 
Our proposal for how the Swedish rail regulator, Transportstyrelsen (subsequently 
referred to with its domestic acronym, TS) should handle its assignment to monitor and 
regulate the country’s railway industry comprises three parts: The core issues to be dealt 
with, a draft strategy, and the identification of topics for further enquiry. 

 

The core issues 
EU’s Railway Directive (Dir 2001/14/EG) specifies a range of tasks to be dealt with by 
each national government. One of these, monitoring of cost efficiency in infrastructure 
provision, is not included in the instructions to TS. This task must therefore be dealt 
with by the central government. Three other topics are rather at the core of TS’s 
assignment. 

Market monitoring: The upcoming deregulation may result in a number of challenges, 
including (lack of) new operators, disputes, price wars and possibly also bankruptcies. 
The agency must monitor prices and service supply in different Origin – Destination 
combinations in order to establish efficiency problems. We believe that the Swedish 
Railway Act provides ample scope to require operators as well as the providers of 
infrastructure services to submit the information required to fulfil this task. 

Several other markets, including taxi, air services, telecom and electricity, have seen 
complementary changes of the rules shortly after an initial deregulation. It is possible 
that the deregulation of passenger rail services will se a similar development. Before 
such complementary changes are implemented, it is, however reasonable to sort out 
what is to be seen as natural turmoil after a market opening and what may be substantial 
structural problems which warrant further policy development. TS must therefore base 
its assessment of what goes on in the market on a deep understanding of the distinction 
between temporary and structural problems in order to make appropriate policy 
recommendations. 

Market problems may also emanate from the supply of complementary services, 
including access to rolling stock or to rolling stock workshops. The Railway Act may, 
however, does not suffice to require firms which are not defined to be operators or 
infrastructure suppliers to submit relevant information. This may be an indication of that 
the government did not expect problems in this part of the market and therefore did not 
want to equip TS with this mandate. The consequence may be that it is difficult to 
establish whether or not this part of the market is problematic or not. 

Timetabling: The upcoming deregulation will result in new operators applying for train 
paths. The rules of thumb for assigning priorities during the time tabling process, 
developed during a long period of time with a single operator on the market, are not fit 
for use after the market opening. The reason is that these rules may at best be applied 
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for prioritising between different classes of services but are not fit for distinguishing 
between two or more operators targeting the same market and asking for the same slots. 
New principles will therefore have to be elaborated, including principles for denying 
operators access due to absolute capacity restrictions. 

There are three alternative principles for assigning timetabling priorities; administrative 
rules, pricing and random assignment. TS must develop an understanding of these 
alternatives and establish its overall view about how priorities are to be assigned. In 
this, the agency will be part of an annual sequence of decisions: 

• Based on the EU Directive, the Railway Act and complementary regulations, TS 
establishes its opinion of which priorities that shall govern the timetabling 
process. 

• This provides the basis for the infrastructure providers’ design of a mechanism 
for implement these priorities, published in the annual Railway Net Description 
as well as through a public process of communication of any ongoing 
development.  

• Operators submit their demand for slots (in March each year) and the 
infrastructure provider constructs a time table (established in October). 

• Operator complaints are filed with TS. Under very special circumstances, TS 
may judge in favour of the operator, but due to shortage of time until the new 
timetable becomes operational in mid-December, this is not typically the case. 

• Complaints in combination with the agency’s own observations provide the 
basis for subsequent instructions to Banverket to adjust priority principles. In 
this, TS should base its requirements on a detailed technical knowledge about 
timetabling problems as well as an understanding of the way in which markets 
work. Instructions may for instance include instructions with respect to the 
development of systems for smooth communication between operators and 
infrastructure provider. Current practices in the monitoring of safety issue 
operate on a systems perspective, with much responsibility delegated to the 
infrastructure provider, and this way of handling the monitoring assignment may 
be emulated. 

 

Pricing: There are several links between the design and the level of track user charges 
and demand for slots. One link is that higher prices, in particular for parts of the 
network in short supply, may reduce demand and make timetabling easier. Track user 
charges are also based on the costs of additional traffic on the infrastructure. TS must 
therefore have a profound understanding of the way in which these costs are calculated 
in order to monitor both design and level. 

To the extent that the infrastructure provider charges above marginal costs, TS must in 
addition be well informed about relevant price elasticities in order to avoid that services 
are closed down due to high costs for using the infrastructure. This calls for economic 
and judicial competence in order to be able to assess the infrastructure providers’ 
proposals for new charges. 
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Strategy 
We recommend that TS foots its activities in two documents: 

• A long term policy with a five year perspective which establishes the agency’s 
understanding of its assignment and outlines the principles governing its 
subsequent work. 

• A rolling plan detailing the precise issues to be addressed during the next few 
years with focus on the year to come. 

 

The policy document should also establish the agency’s modus operandi. The document 
should be formulated so that the market realises the practical implications of the 
overriding principles. It shall provide the basis for its ongoing work as well as for the 
formulation of new regulations according to the prerogatives given by the Railway Act 
as well as policy recommendations for changes in this Act. 

By basing it’s monitoring on a published plan, predictability in the market increases. 
The work should be based on openness with respect to communication with infra-
structure providers, operators and other players on the market. To further enhance the 
possibility of market participants to realise which principles that govern the way in 
which the market functions, documentation of this communication shall be made 
available through the agency’s home page.    

The focus of the annual reviews shall be governed by the following considerations: 

1) Activities which enhance the degree of self regulation are to be given priority in 
order to reduce the need for detailed ex post reviews. 

2) General rules are to be preferred over detailed instructions. 

3) Matters of general social relevance where efficiency may be jeopardised shall 
have high priority. 

 

The agency shall be characterised by openness in its communication with market 
participants. All review documents shall be readily available and as soon as TS 
considers substantial changes of or additions to existing policies this shall be made 
public. Such changes shall also be subject to a process of public consultation. 

 

Subsequent work 
The present document is a pre study which by necessity means that several important 
issues have had to be handled in a superficial way. Three areas have been established as 
being of core importance for TS to develop a coherent strategy. It is also reason to 
develop a further understanding in the following fields. 

The review has only paid casual interest to markets for services which are comple-
mentary to the delivery of the core product, passenger rail transport. This concerns 
upstream markets which in principle could operate in the same way as any competitive 
market and therefore not requires regulatory monitoring; rolling stock and maintenance 
services have already been given as examples. It also concerns services under the full 
control of the infrastructure provider, such as shunting at major terminals. It is reason to 
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develop a further understanding of these activities in order to understand whether or not 
the regulator should also include them into its monitoring activities. 

Our understanding is that the current railway law does not provide the regulator with the 
right to demand information about some of these services, including for instance rolling 
stock companies. This would jeopardise the possibility of regulatory oversight. Our 
assessment is, however, that TS must be able to demonstrate that this constitutes an 
actual and not only a principal problem for the ministry to consider a legal review. 

It has also been established that TS should further assess if and how political objectives 
relative to regional distribution and environmental aspects should affect TS’s considera-
tions. It is also reason to further review where the duties of the rail regulator end and 
those of the competition agency take over. 

The government has recently provided the national agency with responsibility for 
consumer issues with the authority to monitor the market’s way to handle a community 
directive with respect to the rights and responsibilities of travellers. TS should establish 
a mechanism for picking up whatever issues raised by the Consumer Agency in its 
assessment of the workings of the railway market. 
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1 Syfte och bakgrund 
Enligt första paragrafen i sin instruktion är Transportstyrelsens huvuduppgift att svara 
för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Man ska göra 
detta på ett sätt som verkar för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten 
ska särskilt inriktas på att bidra till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert 
transportsystem (Förordning 2008:1300 med instruktion för Transportstyrelsen). Enligt 
Järnvägslagens (2004:519) § 8 ska man vidare övervaka att marknaderna för järnvägs-
tjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett 
konkurrensperspektiv. 

Transportstyrelsen gav i november 2009 VTI i uppdrag att genomföra en förstudie av 
strategiska frågor för styrelsens arbete med denna tillsyn. Syftet med denna rapport är 
att mot denna bakgrund diskutera de arbetsuppgifter en regleringsmyndighet ska kunna 
hantera liksom hur ansvarsfördelningen kan se ut mellan Transportstyrelsen, Banverket 
och regeringen. Avsikten är att i förstudien också identifiera frågor som kräver för-
djupade analyser. Resultatet av förstudien består därför dels av ett antal frågor där det är 
uppenbart hur Transportstyrelsens arbetsuppgifter ser ut, dels frågeställningar där det 
finns anledning att ytterligare fördjupa analysen. 

Järnvägssektorn har många egenskaper som skiljer den från många andra marknader. 
Det är också lätt att i en analys av tillsynsmyndighetens uppdrag fångas av enskildheter 
i dessa specifika företeelser. Avsikten är emellertid att försöka se bortom dessa sak-
frågor för att i stället fokusera på myndighetens roll och agerande. 

Rapporten inleds med att i avsnitt två diskutera vilka frågor av generell natur som 
brukar hanteras inom ramen för reglering av och tillsyn över marknader. Avsnitt tre 
beskriver i korthet hur tillsynen hanteras på två svenska marknader som har vissa 
egenskaper gemensamt med järnvägen, nämligen telemarknaden och energimarknaden. 
Avsnitt fyra ger en inledande beskrivning av vad som kännetecknar järnvägsmarknaden 
medan avsnitt fem karaktäriserar det regelverk som styr Transportstyrelsen. Avsnitt sex 
innehåller en diskussion av tillsynsfrågorna medan avsnitt sju ger ett förslag till hur 
regleraruppdraget i järnvägssektorn kan utformas. 
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2 Principiella regleringsfrågor 
Infrastruktur kostar mycket att bygga i förhållande till vad den kostar att använda. Det 
är dessutom tillräckligt att bygga en enda anläggning, dvs. det är dyrbart att duplicera 
infrastrukturen för att på så sätt skapa konkurrens. Man brukar tala om en marknad med 
ett naturligt monopol. Detta är grunden för att man har ett enda företag som bygger och 
tillhandahåller infrastruktur på denna typ av marknader.  

Problemet är att ett ensamt företag kan utnyttja sin ensamställning på ett otillbörligt sätt, 
och i avsnitt 2.1 diskuteras behovet av att reglera denna typ av marknader. Avsnitt 2.2 
tar diskussionen ett steg vidare och diskuterar om det finns behov av regler för de mark-
nader som öppnas för konkurrens. Avsnitt 2.3 identifierar två alternativa strategier i 
tillsynen medan avsnitt 2.4 behandlar behovet av en oberoende reglerare. 

 
2.1 Regleringarnas skilda historiska bakgrund men likartade 

grundfrågor 
Alla företag begränsas i sin prissättning av att höga priser kan få kunderna att helt avstå 
från att köpa en vara. På flertalet marknader begränsas ett företags prissättning dess-
utom av konkurrensen från andra företag. En monopolist kan emellertid sätta sitt pris 
utan att behöva bry sig om hotet från andra att erbjuda produkten till ett lägre pris. Det 
betyder att företaget kan göra goda vinster och att priset är väsentligt högre än vad som 
skulle vara fallet om det fanns flera producenter eller att varans kvalitet är lägre än om 
det fanns konkurrens.  

Ett högt pris kan ge motiv för samhället att ingripa på marknaden för att förändra 
styrkeförhållandet mellan köpare och säljare. Skälet är att samhällsnyttan skulle öka om 
man kan få konsumtionen inom den aktuella branschen att öka.  

Europa och USA har traditionellt haft olika förhållningssätt till marknader som känne-
tecknas av ett naturligt monopol. Europa har, åtminstone tidigare, hanterat sådana 
marknader genom att låta ett offentligt ägt företag bedriva verksamheten. På så sätt kan 
valda församlingar med direkta instruktioner säkerställa att marknadsmakten inte ut-
nyttjas på ett otillbörligt sätt. I USA har man i större utsträckning valt en kombination 
av privat ägande av det naturliga monopolet kombinerat med offentlig reglering av dess 
verksamhet. Oavsett vilken av dessa modeller man väljer ställs man inför samma grund-
läggande frågor; hur ska ett monopol styras för att både skapa incitament till att utveckla 
verksamheten samtidigt som man säkerställer att infrastrukturen används på ett effektivt 
sätt? 

Utöver ett offentligt ägande finns det två legala institutioner som används för att hantera 
(risken för) marknadsdominans. Syftet med den generella konkurrenslagstiftningen är 
att begränsa risken för att konkurrensen på en marknad påtagligt försvagas. Detta om-
fattar förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och karteller, begränsningar av 
möjligheten att företag köps upp så att marknadsmakt skapas liksom begränsningar av 
möjligheten för ett dominerande företag att ta ut priser som riskerar att eliminera 
konkurrenter. Det alternativa förhållningssättet, den ekonomiska regleringen, handlar 
om att hantera den marknadsmakt som redan existerar i somliga industrier, framför allt 
på marknader med naturliga monopol.  

Såväl konkurrenslagstiftning som den sektorspecifika regleringen har följande princi-
piella typer av styrmedel att tillgå: 
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Priskontroll: Det enklaste är att tänka sig att en regel införs om att det dominerande 
företaget inte får ta ut ett högre pris än vad som regleraren fastställer eller att priset inte 
får stiga för snabbt. Ett företag som tillhandahåller en hel korg av nyttigheter kan i 
stället regleras med ett högsta sammanvägt pris på nyttigheterna i korgen eller genom 
att kräva att priserna i korgen inte får öka med mer än ett visst procenttal. En vanlig 
form för sådana regler går i den anglosaxiska världen under beteckningen RPI-X och 
innebär att priserna på varorna i korgen maximalt får öka i samma takt som priserna i 
samhället i övrigt (dvs. med konsumentprisindex, Retail Price Index) med avdrag för ett 
krav på produktivitetsförbättringar (X). I Sverige brukar detta kallas pristaksreglering. 

Reglering av avkastningen: Ett alternativt tillvägagångssätt är att inte direkt ingripa i 
prisnivån utan i stället stipulera att det dominerande företaget inte får ta ut en allt för 
stor vinst. Man fastställer då ett tak för avkastningen på det kapital som satts in i verk-
samheten (jfr det anglosaxiska begreppet rate of return regulation). För att inte över-
stiga denna avkastning måste företaget hålla nere sina priser. 

Kontroll av in- och utträde: Ju fler företag som finns på en marknad, desto svårare är 
det att ta ut höga priser. Det finns därför anledning att underlätta för nya företag att 
etablera sig om det är möjligt med konkurrens i vissa marknadsnischer. Regler för att 
underlätta etablering av ny verksamhet kan därför vara ett indirekt tillvägagångssätt för 
att minska risken för marknadsdominans. Detta ligger också bakom de krav som stund-
tals ställs på att ta ut ett lägsta pris på en produkt. I Sverige har exempelvis SJ bötfällts 
för att man lagt ett så lågt anbud i en trafikupphandling att man inte kunde täcka sina 
egna kostnader för att bedriva trafik. Det låga anbudet syftade till att försvåra för 
konkurrenter från att etablera sig på marknaden. 

Information: Om det finns mer än ett företag på marknaden kan möjligheten att ta ut 
höga priser begränsas om konsumenterna är medvetna om den faktiska prisbilden. 
Sådan information är särskilt viktig då företag använder komplexa pristariffer så att 
konsumenterna inte kan genomskåda vilken leverantör som egentligen tillhandahåller 
den billigaste tjänsten. Information om kostnaden för köp från olika leverantörer be-
gränsar utrymmet för höga priser. 

 
2.2 Strategier för avreglerade marknader 
Flera av de europeiska lagstiftnings- och liberaliseringsreformerna har alltså utgått från 
en situation med omfattande offentligt ägande. Sådana marknader har efter hand avreg-
lerats, dvs. det har blivit möjligt för nya företag att påbörja verksamhet. En sådan mark-
nadsöppning förutsätter att regeringar tar flera strategiska beslut. 

• Ska infrastruktur och verksamhet separeras eller också fortsatt ligga i ett enda 
företag? 

• Ska offentlig sektor också efter en marknadsöppning ha kvar ett ägande i infra-
strukturen och/eller i den verksamhet som bedrivs?  

• Ska man efter en marknadsöppning låta konkurrensen vara fri och endast styras 
av den generella konkurrenslagstiftningen eller behövs en särskild reglering av 
marknaden?  

 

Diskussionen kring dessa frågor utgår inte sällan från visionen att liberalisering på sikt 
kommer att göra all särskild lagstiftning och styrning utöver den konventionella konkur-
renslagstiftningen överflödig. Detta bygger på bedömningen att den infrastruktur som 
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behövs för att bedriva verksamhet kommer att sjunka så mycket i pris att det är rea-
listiskt att förvänta sig att nya företag relativt snart ska kunna bygga upp en egen 
konkurrerande infrastruktur. Som kommer att framgå av diskussionen i avsnitt 3 finns 
sådana resonemang i analysen av marknaden för elektronisk kommunikation. 

Inte minst på marknader med snabb teknisk utveckling finns också ett behov av att klar-
göra om det överhuvudtaget finns skäl att ingripa på marknaden. Om svaret är jakande 
måste man konstruera en regleringsmodell som skarvfritt kan tona över i konventionell 
konkurrenslagstiftning. Det är således angeläget att regelbundet pröva i vilken utsträck-
ning det förekommer potentiellt skadlig marknadsmakt i form av en dominerande ställ-
ning på de relevanta marknaderna. Sådana analyser syftar till att slå fast förekomsten av 
dominans och läggs sedan till grund för beslut om olika skyldigheter för de berörda 
företagen. 

 
2.3 Ingripandestrategier1 
Såväl den generella marknadsövervakningen som den sektorspecifika regleringen kan 
baseras på två alternativa ingripandestrategier. En sådan strategi innebär att man på för-
hand utfärdar detaljerade bestämmelser för vilka priser som får tas ut eller regler som 
med stor precision på andra sätt anger vad företaget eller företagen får och inte får göra. 
Man kan säga att stora delar av de regelverk som styr säkerheten i olika branscher 
kännetecknas av sådan reglering på förhand (ex ante). Den alternativa strategin inne-
bär att man utformar övergripande principer för hur företaget/-en får agera och efteråt 
följer upp hur dessa regler fungerar i praktiken. Man gör då ingripanden i efterhand 
(ex post).  

Konkurrenslagen ger möjligheter att ingripa i efterhand beträffande priser och karteller. 
Tillsynsmyndigheten, i Sverige Konkurrensverket (KKV), ingriper inte direkt i 
företagens prissättningsbeslut utan ingripandet sker efter det att en viss typ av 
prissättning befinns olaglig. Detta innebär dock inte sällan en betydande bevisbörda 
för Konkurrensverket varför det är möjligt för företag att ta ut höga priser och att helt 
enkelt reducera priserna om man fälls. Om myndigheten inte ”upptäcker” att priserna är 
höga kommer företaget också att kunna tjäna stora pengar. För att begränsa risken för 
ett sådant agerande utmäts ofta höga böter om överträdelsen befinns uppenbar och av 
betydande omfattning. Konkurrensverket har också mandat att utforma förhandsregler, 
bland annat vad gäller tillstånd till företag att slås samman. 

Den sektorspecifika regleringen av företag med marknadsmakt sker mer ofta i förhand. 
Detta baseras på ett ställningstagande till vilket eller vilka företag som anses ha domi-
nerande ställning. Därefter beslutar regleringsmyndigheten om riktlinjer för de priser 
som får tas ut eller de prissättningsstrategier som det dominerande företaget ska följa. 

Ett sätt att tolka skillnaden mellan förhands- och efterhandsreglering är att fråga sig vem 
som har bevisbördan för att visa att priserna är för höga. Regleringslagstiftningen är ofta 
allmänt hållen och kan exempelvis stipulera att priserna ska vara ”kostnadsbaserade”. 
För att operationalisera en sådan princip måste tillsynsmyndigheten göra ett antal 
kompletterande antaganden; hur ser man på kostnader som är gemensamma för flera 
delverksamheter, hur hög är kostnaden för kapital, över vilken tidsperiod ska man anse 
att en investering ska få skrivas av, hur stor är kostnaden för ett kapitalföremål, etc.?  

                                                 
1 Detta avsnitt baseras på ett underlag som Mats Bergman skrivit; se vidare appendix B. 
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Med efterhandsreglering gör företaget dessa bedömningar och om myndigheten vill 
ingripa måste man i den juridiska prövningen belägga att företaget tolkat svaren på 
dessa frågor till egen fördel. Med förhandsreglering måste i stället företaget övertyga 
rätten om att reglerarens tolkning av lagstiftningen är felaktig. Med tanke på att en 
domstol normalt kräver att den som klagar måste kunna belägga sin argumentation med 
(väsentligt) mer än 50 procents sannolikhet så kommer förhands- och efterhandsregle-
ring att kunna få olika konsekvenser, även om den övergripande lagstiftningen i båda 
fallen ställer krav på ”kostnadsbaserade” priser. 

Allt annat lika innebär detta att förhandsreglering är starkare än efterhandsreglering. Om 
lagstiftaren endast önskar begränsa möjligheten att ta ut extremt höga priser men i 
övrigt vill överlåta prissättningen till företaget torde därför efterhandsreglering vara att 
föredra. Om man i stället vill säkerställa en prisnivå som väsentligt understiger utfallet 
på en oreglerad marknad så är förhandsreglering att föredra.2

En risk med ambitionen att utforma detaljerade föreskrifter är att tillsynsmyndigheten 
själv blir en del av den marknad man är satt att reglera. Myndigheten kan därutöver 
förlora intresset att förhålla sig kritiskt när dess egna förslag inte fungerar så väl och så 
framgångsrikt som man skulle kunna önska. Därmed uppstår en sorts jäv. 

På ett motsvarande sätt medför styrning med principer att man på förhand inte kan, och 
därför inte måste, genomskåda alla tänkbara situationer som kan komma att uppstå. 
Ansvaret och initiativet för att utforma de detaljerade föreskrifterna ligger då hos det 
företag som regleras. Detta förhållningssätt kan därför resultera i för lite reglering och 
att marknaden utvecklas i en oönskad riktning. 

 
2.4 Behovet av en oberoende tillsyn 
Reglerade marknader visar sig ofta bli en arena för starka intressen som vill påverka 
regleringen i en riktning som inte nödvändigtvis ökar den totala samhälleliga välfärden. 
Påtryckningar kan närmare bestämt medföra olika typer av effektivitetsproblem: 

• Regleraren beslutar om priser som ligger under den nivå som är långsiktigt hållbar 
för att täcka kostnader i verksamheten. Följden blir konkurser och/eller en låg 
investeringsnivå. 

• Alternativt lägger regleraren för mycket fokus på att producentintresset med höga 
priser och låg konsumtion som följd. 

• Det kan också inträffa att regleringen blir allt för omfattande och krånglig. 

 

Frågan är därför hur tillsynen i allmänhet och regleringen i synnerhet bör organiseras 
med dessa avvägningar i åtanke. En aspekt på denna avvägningsfråga handlar om i 
vilken grad regleringsmyndigheten ska vara oberoende av verksamheter och politik. En 
uppenbar avgränsning i Sverige utgår från att en tillsynsmyndighet är underställd 
regeringen och därmed inte har till uppdrag att övervaka de direktiv som utfärdas av 
regeringen. En annan avgränsning avser regleringsmyndighetens rätt att förelägga en 
monopolist att genomföra en separation av olika verksamheter. Olika EU-länder har valt 
olika långt gående lagstiftning på denna punkt. 

                                                 
2 Ett förhållande som verkar i motsatt riktning är den asymmetri som kan uppstå vid osäkra investeringar. 
En efterhandsreglering kan reducera eller eliminera de ”övervinster” som uppstår vid ett gynnsamt utfall, 
medan investeraren själv får bära förlusten vid ett ogynnsamt utfall. Med en förhandsreglering tas i större 
utsträckning hänsyn till denna ”optionsproblematik”. 
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På svenska marknader har tillsynsfunktionen utvecklats successivt. Så var fallet på 
elmarknaden, där det senaste steget innebar att en självständig Energimarknadsin-
spektion urskiljdes från Energimyndigheten. Också etableringen av en självständig 
Järnvägsstyrelse i stället för Järnvägsinspektionen som en administrativt integrerad del 
av Banverket illustrerar hur man i successivt ökande omfattning värnar om tillsyns-
myndighetens självständighet. 

De europeiska länderna har haft olika syn på behovet av att skapa oberoende, något som 
också varit omdiskuterat i Sverige. Regelutredningen (SOU 2005:4) bedömde att synen 
på reglerarrollen var så central att man valde att särskilt belysa regleringsmyndigheter-
nas roll och de risker som finns för att sådana myndigheter ”erövras” av olika sär-
intressen (något utredaren kallar regleringsövertagande, från engelskans regulatory 
capture). Man gjorde bedömningen att regleringar i Sverige överlag var svaga. 
Samtidigt framhöll utredaren att ”starka, självständiga och oberoende regleringsmyndig-
heter ofta är en förutsättning för en framgångsrik reglering” (sid. 34).  

Utredaren diskuterade också behovet för regleraren att vara självständig från politiken. 
De potentiella problem som föreligger är att regeringen i många branscher sitter på två 
stolar i det att man både äger en kommersiell verksamhet och är satt att utforma regel-
verket för den marknad där företaget i fråga agerar. En risk med detta kan vara att 
regeringen eller dess underordnade myndigheter frestas att underprissätta infrastruk-
turen för att underlätta för den kommersiella verksamheten. Detta kan också ske av 
exempelvis regionalpolitiska skäl.  

I kommersiell verksamhet är risken omvänt större för överprissättning. Därför är det 
förenat med risker för oönskat maktinflytande om den som tillämpar regler för infra-
strukturmonopol inte är frikopplad från politikens vardagsbeslut. Detta är för övrigt 
också ett av skälen till att domare i rättsstater är ”isolerade” från politiken. På ett likartat 
sätt innebär det svenska förbudet mot ministerstyre – dvs. att en minister inte får ingripa 
i myndighetens tillämpning av regelverket riktat mot enskild person – ett försök att ren-
odla rollerna mellan den som fastslår principer (lagar) och den som tokar dem. 

Utredningen om översyn av Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK-utredningen, 
SOU 2006:88) menade att det saknades belägg för att regleringsmyndigheter inte skulle 
vara oberoende från regeringen och bedömde argumentationen som teoretisk (sid. 210). 
Man diskuterade trots detta flera förhållningssätt för att skapa ett oberoende: 

• myndigheten måste ha tydliga mål och rollen måste klargöras 
• regleraren måste vara oberoende av politisk intervention i rättstillämpningen 
• det ska finnas en reell möjlighet för berörda parter att delta i beslutsprocesser 
• det måste finnas förutsättningar för att kunna utkräva ansvar av myndigheten, 

dvs. myndighetens beslut måste kunna överklagas 
• tillsynen måste kännetecknas av transparens och förutsägbarhet. 

 

Utredningen diskuterade vidare valet mellan anslags- och avgiftsfinansiering av den 
reglerande myndigheten. En fördel med en avgiftsfinansierad tillsyn är att detta skapar 
ett relativt oberoende från regeringen. Ett beroende av regeringen har beskrivits som ett 
problem i främst utvecklingsländer när priser på monopolens varor eller tjänster sätts till 
orimligt låga nivåer3. Å andra sidan innebär avgiftsfinansieringen att myndigheten i sig 

                                                 
3 Denna diskussion har förts i t.ex. skrifter från Världsbanken. Vad som är rimligt kan dock i en 
demokrati knappast avgöras av någon annan än landets högsta valda församling. 
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blir ett monopol. Det finns också exempel på att de förslag till avgifter som reglerings-
myndigheten vill ta ut inte prövas på ett allsidigt sätt. Detta innebär i sig en risk för att 
myndigheten bestämmer omfattningen på den egna verksamheten vilket kan skapa en 
tendens för (reglerings-)myndigheten att söka nya arbetsuppgifter. Ett sätt att motverka 
detta är att utsätta myndigheterna för systematiska och återkommande utvärderingar. 

Det finns också möjlighet att utforma särskilda regler för att stärka reglerarens obero-
ende. Exempelvis kan chefen för en regleringsmyndighet utses för längre tjänsteperio-
der än andra myndighetschefer för att ge utrymme för självständighet i tjänsteutöv-
ningen. Samtidigt finns skäl att inte ge regleraren förnyade förordnanden. En annan 
mekanism som kan användas är att låta personalens löner vara högre än i andra delar av 
branschen. Detta kan vara ett sätt att garantera att man kan rekrytera personal med en 
tillräcklig kompetens. 

Det kan också finnas behov av att utforma andra typer av regler för den personal som 
arbetar på en tillsynsmyndighet. I synnerhet förs en diskussion om reglerna för över-
gång från regleringsmyndigheten till de reglerade företagen. Sådana regler finns 
exempelvis vid Post- och telestyrelsen. Också andra delar av umgänget mellan myndig-
heten och de reglerade subjekten kan behöva omgärdas med regler för att garantera 
oväld i det sätt på vilket arbetet utförs. 

Möjligheten att genomföra en oberoende marknadsövervakning kan vidare stärkas 
genom att låta myndighetens arbete präglas av hög transparens. Genom att dokumentera 
all kommunikation med parterna på marknaden och genom att göra alla sådana doku-
ment allmänt tillgängliga, ökar förutsättningarna för att skapa tilltro till de övervägan-
den som görs. 

Man kan avslutningsvis notera att organisationen och regleringen av överklagandepro-
cessen kan få konsekvenser för det genomslag som en oberoende granskare får och 
också hur snabbt ingripanden omsätts i faktisk handling. Samtidigt som kravet på rätts-
säkerhet innebär att de som påverkas av myndighetens beslut ska ha möjlighet att över-
klaga kan lagstiftaren välja att begränsa antalet överklagandeinstanser. Det går också att 
strama åt handläggningstiderna med exempelvis snävare tidsfrister. Sådana förslag 
lämnades av LEK-utredningen för att påskynda handläggningen av de överklaganden 
som LEK gav upphov till. På så sätt blir det möjligt för regleringsmyndigheten att få ett 
starkare genomslag för de åtgärder man bedömer nödvändiga för att få marknaden att 
fungera på avsett sätt. 
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3 Reglering av andra marknader4 
Avsikten är att i det här avsnittet i korthet återge hur regleringen fungerar på två mark-
nader som i likhet med järnvägen kännetecknas av en kombination av infrastruktur och 
trafik. Avsnitt 3.1 behandlar energi- eller ursprungligen elmarknaden medan avsnitt 3.2 
beskriver situationen på marknaden för elektronisk kommunikation medan avsnitt 3.3 
ger några sammanfattande observationer. 

 
3.1 Elmarknaden 
Tillhandahållande av elektricitet för slutlig förbrukning omfattar fyra separata moment. 
Det första innebär att elektriciteten produceras i kärnkraftverk, av vattenkraft eller från 
andra kraftkällor. Den andra delen innebär att kraften överförs till lokala och regionala 
nätverk via det så kallade stomkraftnätet. En tredjedel av tillhandahållandet avser distri-
bution via de lokala och regionala nätverken till slutanvändarna. Slutligen är det möjligt 
att företag agerar som återförsäljare, dvs. man tillhandahåller kraft till slutanvändarna 
via något distributionsföretags nätverk. De lokala elnätsföretagen betalar för att använda 
stomkraftnätet för överföring och fakturerar slutkunderna direkt. Därmed kan produ-
centerna sälja kraft utan att själv äga någon del av infrastrukturen; se figur 1. 

Så länge som olika företag har möjlighet att utnyttja överförings- och distributionsnät-
verken så utgör produktion och återförsäljning marknader med konkurrens. Däremot är 
de två nätverksmarknaderna naturliga monopol där det krävs någon form av övervak-
ning för att begränsa möjligheterna att använda marknadsmakt. 

Statens Energimyndighet har ansvaret för att säkerställa att efterfrågan på elektrisk 
energi kan tillgodoses. Detta ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 
Energimarknadsinspektionen (EI) utövar tillsyn över marknadens olika delar, framför 
allt de avgiftssystem som tillämpas för utnyttjande av distributionsnäten. Man ger också 
koncessioner för att tillhandahålla de lokala monopolen, dvs. distributionsnäten. EI har 
cirka 80 anställda varav ett tjugotal som arbetar med marknadsanalys och -övervakning.  

Inför avregleringen 1996 delades Vattenfall upp och den långväga överföringen av 
elektricitet ligger sedan dess hos Svenska Kraftnät, ett statligt affärsdrivande verk som 
äger och driver stomnätet. Förutom ansvaret för löpande underhåll och för att genom-
föra kapacitetsinvesteringar när så krävs, så har man också det operationella ansvaret för 
att balansera utbudet av och efterfrågan på elektricitet, liksom att hantera akuta kris-
situationer.  

De avgifter som Svenska Kraftnät tar ut avser dels den (maximala) mängd energi som 
en kund kan mata in i nätet, dels den energi som faktiskt förbrukas. Man tar också ut 
knapphetspriser i de situationer som överföringskapaciteten är fullt utnyttjad. Vidare tar 
man betalt för transmission via det svenska stomnätet av internationell kraft och man 
bistår också (mot betalning) producenter som inte kan uppfylla de åtaganden man gjort 
gentemot slutkunder vad gäller tillhandahållande av kraft. 

Svenska Kraftnät beslutar självständigt om taxestrukturen. Detta görs emellertid inom 
ramen för en begränsning av den totala avkastningen på eget kapital som maximalt får 
uppgå till 6 procent. Om man under någon period tar ut högre knapphetsavgifter än be-
räknat därför att överföringskapaciteten varit otillräcklig, kommer därför övriga avgifter 
att justeras neråt för att inte komma i konflikt med målet om en maximal avkastning. 

                                                 
4 Detta avsnitt baseras på ett underlag som Mats Bergman skrivit; se vidare appendix B. 
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År 2012 träder nya regler för avgiftsuttaget på distributionsnätverket i kraft. Dessa 
regler kommer också att avse avgifterna för att utnyttja stomnätet. Man ersätter då 
restriktionen på avkastning med ett pristak.  

På marknaden för produktion och elförsäljning minskade företagskoncentrationen 
genom att de lokala/regionala nätbolagens monopol att sälja el togs bort och genom att 
den nordiska marknaden öppnades. Efter liberaliseringen har ägarstrukturen dock blivit 
allt mer koncentrerad, främst genom att de större elproducenterna har köpt upp små och 
medelstora företag (både elnätsbolag och producenter) på marknaden. Denna utveckling 
pågick redan före reformen och är inte en direkt följd av liberaliseringen. 

 

 

Leverantör 1 

Leverantör 1 

Abbonent
Abbonent

Abbonent
Abbonent

Abbonent 

Leverantör 2 

Leverantör 1 Leverantör 3 

Abbonent 
Abbonent

Abbonent
Abbonent

Abbonent 

Figur 1  Principskiss över strukturen för marknaden för telefoni. 

 

Den nya lagstiftningen ledde till en stor mängd överklaganden av de skyldighetsbeslut 
som fattades av PTS. Besluten hade i augusti 2006 överklagats på flertalet marknader av 
en eller flera operatörer. I maj 2006 gav därför regeringen en särskild utredare i uppdrag 
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att lämna förslag till hur beslutsprocessen enligt Lagen om elektronisk kommunikation 
skulle kunna effektiviseras. 

LEK-utredningen (SOU 2006:88) jämförde med utfallet av den parallella implemente-
ringen av den brittiska regleringen och konstaterade att den brittiska regleringsprocessen 
i liten utsträckning hade försenats av överklaganden (sid. 200). Man identifierade några 
tänkbara förklaringar till skillnaden mellan Sverige och Storbritannien: 

• Den brittiska regleringsmyndigheten Ofcom genomförde tidigt en omfattande 
strategisk analys av förutsättningarna för att genomföra regleringen. Ofcom drog 
slutsatsen att förutsättningarna för att genomföra lagens krav om tillgång till 
flaskhalsar på konkurrensneutrala villkor skulle underlättas av en vertikal 
separation av den tidigare nationella monopolisten British Telecom. Detta ledde 
till att BT ”frivilligt” underkastade sig en överenskommelse som tillmötesgick 
lagens och Ofcoms krav. 

• Man framhöll också att Ofcom hade hög kompetens och att regleringsvillkoren 
var så precisa att de direkt kunde läggas till grund för affärsöverenskommelser. 

• Ofcom kommunicerar en övergripande strategi som bidrar till att öka förståelsen 
för myndighetens agerande. 

 

Utredningens förslag var att tydliggöra den långsiktiga regleringsstrategin i Sverige och 
koppla de kortsiktiga besluten om skyldigheter för operatörer till denna strategi. Tanken 
var att PTS skulle öka förutsägbarheten av regleringens utveckling genom att ge en bild 
av tänkbara händelseförlopp, t.ex. beträffande möjligheter till replikering av infrastruk-
tur och hur myndigheten kan tänkas agera vid dessa (sid. 249). Regeringen gav därefter 
PTS i uppdrag att ur ett strategiskt perspektiv beskriva och analysera utvecklingen inom 
området elektronisk kommunikation för att ge sin syn på framtidens reglering och regle-
ringsbehov, vilket rapporterats som ”Bred och långsiktig analys för området elektronisk 
kommunikation” (PTS-ER-2009:2). 

LEK-utredningen föreslog också att PTS skulle utforma skyldighetsbesluten så tydligt 
att de omedelbart kunde tillämpas av parterna. Man föreslog vidare åtgärder som kortar 
tiden från PTS beslut till dess besluten vunnit laga kraft. Dessutom menade man att PTS 
årligen skulle redovisa den genomsnittliga tidsåtgången från beslut till tillämpning för 
samtliga meddelade skyldighetsbeslut. Dessa förslag innebar således ett steg i riktning 
mot högre detaljeringsgrad.  

Förslagen om högre konkretion accepterades dock inte av regeringen. Däremot gick 
regeringen på utredningens linje beträffande förkortade handläggningstider. I propo-
sitionen En effektivare lag om elektronisk kommunikation Prop. 2006/07:119 föreslog 
man lagförändringar för att förkorta handläggningstiden och för att effektivisera 
processen i förvaltningsdomstolarna. Man införde också ett skadeståndsansvar för 
operatörer med betydande inflytande på en marknad om ett skyldighetsbeslut inte 
följdes. Det innebär att en operatör kan kräva skadestånd för försummelser att vidta 
åtgärder som är nödvändiga för att följa skyldighetsbeslut. 

Regeringen gick också på utredarens linje i så måtto att antalet överklagandeinstanser 
skulle minskas så att kammarrätten blev sista instans. Detta förkortar processen fram till 
att regleringsbesluten vinner laga kraft. Vidare föreslog regeringen vissa begränsningar 
för att åberopa nya omständigheter i kammarrätten. 
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3.2 Sammanfattningsvis om reglerarrollen 
På elmarknaden regleras det naturliga monopolet genom en begränsning av avkast-
ningen på det kapital som Svenska Kraftnät – ett statsägt bolag – har investerat. Inom 
ramen för sitt mandat kan monopolisten ta ut knapphetsavgifter i relationer och situatio-
ner där överföringskapaciteten inte räcker till. Tillsynsmyndigheten lägger sig inte i 
enskildheterna i hur detta går till. När Svenska Kraftnät tar ut knapphetsavgifter måste 
man emellertid justera ner övriga avgifter för att inte slå i avkastningstaket. Man plane-
rar dock en övergång mot mer av ex ante reglering. 

Telemarknaden är ett naturligt monopol i så motto att det inte är ekonomiskt motiverat 
för konkurrerande tjänsteleverantörer att dra in en egen anslutning till slutkunderna. 
Man har emellertid inte, på det sätt som skett på el- och järnvägsmarknaderna, separerat 
infrastruktur och tjänsteleverans till kund. Regleringen på denna marknad har därför 
framför allt inriktats mot att säkerställa att konkurrerande företag får tillgång till den 
sista kilometern på rimliga ekonomiska villkor. Därtill kommer behovet att reglera 
samtrafik, dvs. rätten för en operatör att till ett rimligt pris koppla ett samtal till en kund 
som är ansluten till en annan operatör. 

Man kan notera att det också sker en teknisk utveckling som gradvis urholkar det natur-
liga monopolet. Övergången till fiberkabel, konvergens mellan kabel-tv och telefoni och 
det förhållandet att fler fastighetsägare väljer att själva äga accessfibern innebär sam-
mantaget att de ursprungliga nätägarnas ställning försvagas. Dessutom innebär möjlig-
heten till mobil kommunikation och dataöverföring en allt större utmaning av den mark-
nadsmakt som kontrollen över trådbundna anslutningar ger. Även om det på detta sätt 
utvecklas en konkurrens mellan olika infrastrukturer är kopparkabelns dominans fort-
farande så stor att en reglering är av nöden för att säkerställa effektivitet på marknaden. 
Därtill kommer att kontroll över kanalisation för kopparkabel ger stora fördelar vad 
gäller att bygga ut fibernätet, varför PTS planerar för en reglering också av fibernätet. 
För övrigt ska inte heller de fasta kostnaderna med att bygga upp exempelvis mobil-
näten underskattas. Även detta innebär att marknadsmakten omfördelas, snarare än att 
utplånas helt. 

Utformningen av regleringen av tillgång till kopparkabeln har förändrats över tiden. 
Den tidigare ex post-regleringen gav relativt begränsade möjligheter att påverka pris-
sättningen. I och med en tydligare ex ante-reglering har samtrafikavgifterna stegvis 
kunnat sänkas.  

En allmän iakttagelse i Regelutredningen är att lagstiftarna i Sverige har underskattat 
behovet av reglering och tillsyn av företag som kontrollerar infrastruktur. För tele-
marknaden konstaterades att det i en nätverksindustri kan krävas ett mer avancerat 
institutionellt stöd än i andra branscher för att konkurrensen verkligen ska fungera. Ett 
sådant stöd infördes när EG-rättens direktiv för marknaderna för elektronisk kommuni-
kation implementerades. Dessa innebar att en systematisk metod för förhandsreglering 
av skyldigheter för dominerande aktörer (som äger stora delar av en marknads infra-
struktur) infördes. Därefter har lagstiftningen skärpts för att stora nätägare inte ska 
kunna förhala ikraftträdandet av regleringsskyldigheter. 
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4 Tillsyn över en avreglerad järnvägsmarknad 
Efter diskussionen i avsnitt 2 och 3 kring regleringsfrågor i generella termer är avsikten 
att här påbörja hanteringen av motsvarande frågor på järnvägsmarknaden. Avsnitt 4.1 
innehåller därför en beskrivning av hur huvuddelen av marknaden i Sverige kommer att 
se ut från och med oktober 2010. Avsnitt 4.2 behandlar därefter ett antal kompletterande 
funktioner som krävs för att trafiken ska kunna bedrivas på önskvärt sätt.  Avsnitt 4.3 
innehåller en kort beskrivning av hur järnvägens regleringsfrågor hanteras i England 
medan vi i avsnitt 4.4 ger några avslutande kommentarer. 

 
4.1 Den svenska järnvägsmarknaden 
Avregleringen av marknaden för elektronisk kommunikation innebar att den tidigare 
monopolisten Televerket behölls som en helhet. Den svenska delningen 1988 av SJ 
innebar i stället att man skapade en myndighet som är ansvarig för infrastruktur och ett 
företag med ensamrätt att bedriva person- och godstrafik. Detta var den första vertikala 
separationen av järnvägsmarknaden i världen. Sedan dess har ytterligare förändringar 
genomförts och från och med oktober 2010 kommer den svenska järnvägsmarknaden – 
återigen för första gången i världen – att ha en marknad där det är fritt för var och en 
som är fit and able att bedriva järnvägstrafik. Marknaden kommer närmare bestämt att 
ha följande huvudaktörer: 

Infrastruktur: Banverket tillhandahåller med ensamrätt merparten av järnvägsinfra-
strukturen.5 Övriga infrastrukturförvaltare är små i förhållande till Banverket och de 
tillhandahåller kompletterande, inte konkurrerande infrastruktur.  

Infrastrukturförvaltning omfattar tre huvuduppgifter. Den första innebär att man har 
ansvar för att bygga nya och underhålla existerande banor. För Banverkets del ska detta 
arbete baseras på ett samhällsekonomiskt tänkande som balanserar kostnaden för, mot 
nyttan med de åtgärder man överväger.  

Den andra uppgiften är att fastställa de avgifter järnvägsföretagen betalar för att få 
bedriva trafik. Också avgifterna ska baseras på ett samhällsekonomiskt tänkande. 
Avgiftsintäkterna täcker endast en bråkdel av Banverkets sammanlagda kostnader för 
byggande och underhåll, dvs. infrastrukturen är väsentligen skattefinansierad. Det är i 
dagsläget oklart hur sambandet mellan banavgifter och Banverkets anslag ser ut, dvs. 
man kan inte av gällande regelverk avgöra om höjda eller sänkta avgiftsnivåer i mot-
svarande grad minskar eller ökar anslagstilldelningen.  

Den tredje arbetsuppgiften är att ansvara för prioriteringen av önskemål i samband med 
tidtabelläggningen och vid förseningar i genomförande av trafiken enligt fastställd tid-
tabell. Alla järnvägsföretag kan inte få tillgång till banan på det sätt som man helst 
skulle önska. Infrastrukturen utgör därmed en flaskhals för möjligheten att bedriva 
trafik i enlighet med järnvägsföretagens och i förlängningen slutkundernas önskemål. 
Denna kapacitet kan inte heller självklart ökas på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt. 

Den del av myndigheten som lägger tidtabeller måste också balansera önskemål från 
den egna organisationen om att stänga av banan för att genomföra underhållsåtgärder 
mot önskemål från järnvägsföretagen om att bedriva trafik. I denna balansgång är inte 

                                                 
5 Här förs resonemanget som om den förestående sammanslagningen till ett Trafikverk inte inträffar. 
Sammanslagningen torde inte få några konsekvenser för den typ av frågor som diskuteras här. 
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önskemålen från den egna organisationen principiellt annorlunda än önskemålen från 
järnvägsföretagen. 

Man kan också notera att avgiftsnivån har konsekvenser för lönsamheten i den trafik 
som bedrivs. Därmed har också såväl nivån på, som utformningen av avgiftsuttaget en 
direkt koppling till efterfrågan på tåglägen i tidtabellen. Avgifterna blir på så sätt en del 
i hanteringen av överskottsefterfrågan på infrastruktur.  

Godstrafik: Det finns redan idag ett antal järnvägsföretag som bedriver godstrafik i det 
svenska järnvägsnätet. Green Cargo är i särklass störst, men trafiken på Malmbanan är 
stor i termer av ton. Övriga järnvägsföretag bedriver relativt begränsad trafik men det 
finns hela tiden ett latent hot mot Green Cargo som innebär att man kan förlora trafik-
uppdrag om priset blir för högt eller om kvalitén i verksamheten är otillräcklig. Vissa 
större godskunder har upphandlat transportuppdrag i konkurrens då äldre kontrakt med 
Green Cargo löpt ut. Ytterligare konkurrens kommer också från vägtrafiken och sjö-
farten. Green Cargo föreslogs i början av seklet att säljas till Deutsche Bahn men i 
stället tecknades samarbetsavtal och ett gemensamt bolag Railion Scandinavia bildades. 

 

Infrastruktur 
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Figur 2  Principskiss över strukturen för järnvägsmarknaden. 

 

Kommersiell persontrafik: Fram till oktober 2010 har SJ AB i huvudsak monopol för 
att bedriva trafik på kommersiell grund. Det är i nuläget svårt att avgöra hur omfattande 
nyetableringar som kan komma till stånd i den tidtabell som börjar gälla i december 
2011. 

Samhällsbetald persontrafik: Idag bedrivs samhällsbetald järnvägstrafik på kontrakt. 
Efter upphandling tecknas ett 20-tal avtal mellan å ena sidan en trafikhuvudman eller 
Rikstrafiken och å andra sidan ett järnvägsföretag. SJ AB dominerar marknaden också 
för denna trafik, men det finns åtminstone fem konkurrerande företag som vunnit ett 
eller flera kontrakt. Dessa företag har således fotfäste på den svenska järnvägsmarkna-
den och har därför bättre förutsättningar för att etablera trafik på kommersiell grund 
efter den kommande avregleringen än om man inte skulle bedriva verksamhet alls. 
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4.2 Komplementmarknader 
Det föregående avsnittet beskriver huvuddragen i den vertikalt separerade järnvägs-
marknaden i Sverige som denna kommer att se ut från slutet av år 2010. För att kunna 
bedriva denna trafik krävs emellertid ett antal kompletterande tjänster och avsikten är 
här att lyfta fram innebörden av dessa tjänster för möjligheten att etablera en fungerande 
konkurrens på järnvägsmarkanden. En distinktion kan göras mellan tjänster som i 
grunden kan anses vara en del av infrastrukturens naturliga monopol respektive tjänster 
som i princip skulle kunna tillhandahållas på en konkurrensmarknad. Detta pekar också 
fram mot den diskussion som kommer att föras i de kommande avsnitten kring omfatt-
ningen av det uppdrag som Transportstyrelsen kan sägas ha visavi dessa komplement-
marknader. 

Rangerbangårdar och uppställningsspår: Samtliga större rangerbangårdar ägs av 
Banverket och utgör därmed en del av infrastrukturen. De spår som behövs för att ställa 
upp resandetåg under natten, för städning och för annat löpande underhåll, ägs av 
Banverket och också i viss utsträckning av Jernhusen (se nedan). Till följd av en 
växande trafik ökar problemen med att få tillgång till sådana uppställningsmöjligheter. 
Utvecklingen går för närvarande mot ett ökat uttag av avgifter för detta ändamål. 

På uppdrag av Banverket hanterar Green Cargo huvuddelen av all rangering i Sverige, 
också av de tåg som körs av konkurrerande företag. Detta kan på sikt vara ett hinder för 
lika behandling av olika järnvägsföretag. 

Fastigheter: Jernhusen är ett statligt bolag som äger den mark i anslutning till järnvägs-
systemet som kan användas för kommersiell utveckling. Man äger också viss mark och 
vissa lokaler som kan användas för uppställning av tåg liksom en del infrastruktur i 
anslutning till underhållsdepåer. Jernhusen äger exempelvis 8 av cirka 50 kombitermi-
naler och 23 av cirka 50 verkstäder. Banverket äger alla plattformar. Jernhusen äger 75 
av cirka 220 stationshus medan övriga stationer ägs av Banverket.  

I den utsträckning som trafikhuvudmännen och kommersiella järnvägsföretag vill ut-
nyttja stationslokaler för biljettförsäljning och annan verksamhet med direkt koppling 
till trafiken måste man betala för dessa tjänster. Sådana avgifter tas ut på kommersiell 
grund och måste kunna hanteras inom ramen för kommissionens övergripande be-
stämmelser om likabehandling och konkurrensneutralitet. 

Rullande materiel: Det finns idag tre företag i Sverige som äger rullande materiel. 
Transitio är ett av trafikhuvudmännen samägt företag. En stor mängd motorvagnståg har 
köpts in under senare år med direkt stöd av statliga subventioner och uppbyggnaden av 
vagnsparken fortsätter. Dessa tåg är inte tillgängliga för kommersiell uthyrning. 

Dessutom äger Affärsverket Statens Järnvägar äldre rullande materiel, framför allt i 
form av loktåg, som hyrs ut för såväl samhällsbetald trafik (exempelvis nattåg till 
Norrland) som för kommersiell trafik. Slutligen äger eller leasar SJ AB själv det 
rullande materiel man använder. Däremot har inga företag som på kommersiell grund 
tillhandahåller rullande materiel på leasingavtal etablerats i Sverige. För att kunna 
bedriva konkurrerande tågtrafik krävs därför att det nya företaget på ett eller annat sätt 
skaffar fram rullande materiel.  

Rullande materiel skulle i princip kunna tillhandahållas av konkurrerande företag på 
samma sätt som sker vad gäller bussar eller flygplan. Kombinationen av en svag 
andrahandsmarknad till följd av att många järnvägsfordon anpassas till landspecifika 
förutsättningar och ett starkt offentligt ägande innebär emellertid att det kan vara förenat 
med betydande risker för nya företag att skaffa lok och vagnar. Denna del av marknaden 
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kan därmed betecknas som ett potentiellt hot mot möjligheten att etablera konkurrens på 
järnvägsmarknaden. 

Underhållsresurser: Det finns i dagsläget ett antal företag som kan åta sig underhåll av 
rullande material. Vissa sådana företag är också infrastrukturförvaltare (dvs. man 
kontrollerar de spår som behövs för att komma till en underhållsdepå) medan andra hyr 
in sig på spår som ägs av en fristående infrastrukturförvaltare. Det har inom ramen för 
denna förstudie inte varit möjligt att kartlägga om det finns potentiella konkurrens-
problem inom detta marknadssegment.  

Informations- och biljettsystem: Kommersiella företag har under åren utvecklat allt 
mer sofistikerade system för att ta betalt av sina kunder. Till detta kommer de kontakter 
i form av hemsidor etc. som utvecklats för kommunikationen av den trafik man erbjuder 
till kunderna. Efter en avreglering kommer flera olika företag att vilja nå sina kunder 
med en likartad typ av information. Sådana företag har anledning att samverka i den 
utsträckning man erbjuder kompletterande tjänster. Man har däremot inte ett självklart 
intresse av att samverka kring försäljningen av biljetter till tåg som konkurrerar med 
varandra. Motsvarande förhållanden gäller också de informationstavlor och utrops-
tjänster som finns på stationerna. 

Det finns en uppenbar risk att en avreglering kan leda fram till en uppsjö av erbjudan-
den och att det för kunderna blir svårt att överblicka marknaden. Det finns i detta en viss 
likhet med situationen på telemarknaden där regleringsmyndigheten har tagit ansvar för 
att reglera operatörernas mellanhavanden i form av de avgifter som man tar ut då 
konkurrenter måste utnyttja varandras nätverk för att leverera telefontjänster till sina 
kunder. SOU 2008:92 (Konkurrens på spåret) pekade också på behovet av samordnade 
system för information, bokning och biljettförsäljning för att förenkla resandet för 
resenärer men också för att kunna öka konkurrensen utan att utbudet blir oöverskådligt 
för resenären. 

 
4.3 Office of Rail Regulation6 
I början av 1990-talet delades också den engelska järnvägsmarknaden vertikalt. Till 
skillnad från i Sverige var den största infrastrukturförvaltaren ett privat, vinstdrivande 
företag. Infrastrukturen skulle till fullo finansieras av de banavgifter – en rörlig del plus 
en fast årlig avgift – som betalas av de järnvägsföretag som bedriver trafiken.  

Man definierade ett antal kontrakt (franchises) som privata företag lämnade anbud på. 
Varje sådant avtal avser ensamrätten till att bedriva trafik inom en del av järnvägsnätet. 
På somliga ställen, framför allt vid infarten till de större städerna, bedrivs trafiken på 
gemensam infrastruktur men huvudtanken är att en operatör har ensamrätt till trafiken 
inom sitt trafikområde. Operatören har också frihet att bestämma biljettpriser, men det 
finns begränsningar på hur stora de årliga prisökningarna får vara (jfr den tidigare 
diskussionen om pristaksreglering). Det finns också bestämmelser som innebär att 
järnvägsföretag åläggs att samarbeta om prissättningen för resenärer som vill genomföra 
längre resor och som därvid behöver utnyttja flera företag. 

En föregångare till den myndighet som idag går under beteckningen Office of Rail 
Regulation (ORR) bildades i och med 1993 års järnvägslag och gavs följande uppdrag: 

                                                 
6 Detta avsnitt sammanfattar en genomlysning av den engelska reglerarens uppdrag och roller som utförts 
av Chris Nash; se vidare bilaga C. 
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• att reglera infrastrukturförvaltares sätt att handha järnvägsnätet 
• att godkänna de avtal som tecknas mellan infrastrukturförvaltare och järnvägs-

företag vad gäller spår, stationer och underhållsanläggningar, inklusive de delar 
som avser banavgifternas struktur och nivå 

• att skydda resenärernas intresse, särskilt vad gäller bibehållandet av ett integrerat 
nätverk för resenärerna 

• att tillsammans med konkurrensmyndigheten utreda frågor med koppling till 
konkurrenslagstiftningen. 

 

Chefen för regleringsmyndigheten utses av transportministern på femårsförordnanden; 
ingen reglerare har hittills fått sitt förordnande förlängt. Regleraren är därefter helt 
självständig från departementet inom ramen för de förutsättningar som ges av 
lagstiftningen. 

ORR har inga bemyndiganden vad gäller de avtal som ingås mellan järnvägsföretagen 
och de företag som tillhandahåller rullande materiel och underhåll. Detta baseras på 
uppfattningen att denna delmarknad är fullt konkurrensutsatt.7 På basis av motsvarande 
argument har man inte heller till uppgift att reglera prissättningen på den slutliga mark-
naden. ORR har därför framför allt tillsynsuppgifter vad gäller det enda återstående 
naturliga monopolet i järnvägssektorn, dvs. infrastrukturförvaltaren. 

Lagtexten ger ORR långtgående befogenheter att kräva att järnvägsföretag och infra-
strukturförvaltare lämnar den information som behövs för att genomföra tillsynen. 
Exempelvis har man tillgång till en heltäckande information om biljettförsäljning, vilket 
innebär att man får en god bild av efterfrågans storlek och järnvägsföretagens intäkter 
per kontrakt och på olika delsträckor. Mycket av detta publiceras löpande av ORR (se 
till exempel http://www.rail-reg.gov.uk/server/show/nav.1240) men information som 
anses kommersiellt känslig kan i vissa fall utelämnas från den offentliga redovisningen. 

ORR:s mandat vad gäller övervakningen baseras på att infrastrukturförvaltaren måste ha 
en av regleraren utfärdad licens. Från 1997 hade exempelvis den största infrastrukturför-
valtaren en licens som krävde att man skulle uppfylla kundernas – dvs. franchisetagar-
nas – ”rimliga krav” på de tjänster som levereras. Detta har inneburit att ORR har ställt 
krav på att infrastrukturinvesteringar ska genomföras liksom att banhållaren måste vidta 
åtgärder för att uppnå de kvalitetsmål som ställts upp, exempelvis vad gäller förse-
ningar. 

Alla avtal mellan en infrastrukturförvaltare och en kontraktsinnehavare måste god-
kännas av regleraren och man har lagt ner mycket tid på att standardisera dessa avtal 
och att klargöra den process som leder fram till att en tidtabell fastställs. Både tid-
tabelläggning och principerna för beräkning av banavgifter baseras på principer om icke 
diskriminering.  

I bedömningen av avgiftsuttagens storlek var den ursprungliga utgångspunkten att ban-
hållaren till fullo skulle kunna bekosta sin verksamhet med de intäkter som avgifterna 
ger. Statliga subventioner till järnvägstrafiken kanaliserades i stället till de företag som 
bedriver trafik. Utgångspunkten för denna princip var att man vill subventionera verk-
samhet som ger upphov till resande och att det inte finns något egenvärde i att lämna 

                                                 
7 Detta motsägs dock av Department for Transports engagemang i köp av ny rullande materiel. 
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bidrag till infrastrukturen. Detta har förändrats och man har nu infört också ett direkt 
stöd från regeringen till infrastrukturförvaltaren. 

Regleraren har emellertid också en roll i den process som leder fram till att storleken på 
det statliga stödet fastställs. Startpunkten i denna diskussion ges av att regeringen lägger 
fram två dokument: 

• En beskrivning av vad regeringen vill att infrastrukturförvaltaren ska åstad-
komma i termer av kapacitet, säkerhet och förseningsfrekvens (the high level 
output statement). 

• En bedömning av vilka medel man har för avsikt att avsätta för att uppnå dessa 
mål (statement of funds available). 

 

ORR har till uppgift att bedöma om medlen är tillräckliga för att infrastrukturförvaltaren 
ska kunna uppnå de mål som ställs upp. Om inte, ska man lämna förslag till hur presta-
tionskraven ska sänkas för att på så sätt se till att tilldelade resurser är tillräckliga.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att regleraren har hävdat sitt oberoende genom 
att på flera punkter lämna förslag som inte uppskattats av regeringen. I synnerhet hade 
man invändningar vad gäller målnivåer och anslagstilldelning år 2002. Genom åren har 
man kommit att utforma ett arbetssätt som baseras på öppenhet och möjligheter att 
lämna synpunkter på grundval av ett offentligt beslutsunderlag. 

Till följd av att den tidigare största privata infrastrukturförvaltaren kom att bli ett icke 
vinstdrivande företag fördes en diskussion om regleraren verkligen behövdes. Tanken 
var att man i stället skulle kunna utforma ett flerårigt avtal mellan departement och 
banhållare som regleraren möjligen skulle kunna lämna övergripande synpunkter på. 
Samtliga privata järnvägsföretag, inklusive de företag som bedriver godstrafik, motsatte 
sig emellertid en sådan förändring. Man uppfattar att ORR bidrog till att ge stöd i 
kommunikationen mellan operatör och infrastrukturförvaltare och också att ORR 
innebar en begränsning av regeringens möjligheter att ensidigt förändra förutsätt-
ningarna för ingångna avtal. 

Man kan också notera att den senare frågan behandlas i en genomgång som gjorts av det 
första järnvägspaketet8. Man betonar där betydelsen av att regleraren inte bara är obero-
ende av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare utan också av regeringen. 

 
4.4 Slutsatser 
En viktig utgångspunkt för regleringen av järnvägssektorn är att infrastrukturen är och 
förblir ett naturligt monopol. Detta innebär att det finns ett fortlöpande behov av att ta 
ställning till vilka regler som infrastrukturförvaltarna bör arbeta under. 

På två områden manifesteras infrastrukturhållarens ensamställning gentemot konkurre-
rande trafikutövare. Det ena avser de tillfällen då en tidtabell för det kommande året ska 
fastställas, ett beslut som till syvende och sist måste fattas av infrastrukturhållaren. Det 
andra området avser prissättningen av banutnyttjande. Dessa båda områden hänger 
också samman i så måtto att såväl prisnivån som prisstrukturen har betydelse för hur 
lönsam trafiken är och därmed också för hur stor efterfrågan på tåglägen i trånga 
sektorer av nätet kommer att vara. Infrastrukturhållaren, och därmed också tillsyns-

                                                 
8 House of Lords (2009). Recast of the First Rail Freight Package, Volume I: Report. 
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myndigheten, måste därför utveckla lättförståeliga principer för hanteringen av dessa 
frågor. 

Erfarenheterna från England pekar på att tillsynsmyndigheten har kommit att bli ett stöd 
för operatörerna gentemot banhållaren. Man upplever således att möjligheterna att 
hantera tvister med monopolisten underlättas av en oberoende tillsynsmyndighet. 

Genomgång har också pekat på behovet av att övervaka de marknader för kompletter-
ande tjänster som utgör en förutsättning för att kunna bedriva trafik i konkurrens. Detta 
avser segment som i princip skulle kunna fungera som vilken annan konkurrensmarkand 
som helst, och därmed inte heller kräva tillsyn; rullande materiel och reparationsfacili-
teter utgör exempel. Det avser också tjänster som Banverket har full kontroll över, som 
exempelvis växling på rangerbangårdar. I frånvaro av fungerande komplementmarkna-
der kan möjligheten att etablera konkurrens hotas även om man etablerar former för 
styrning av tillgång till det naturliga monopolet, dvs. infrastrukturen. 
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5 Regelverket 
Syftet med detta kapitel är att ge en överblick över det regelverk som styr verksamheten 
på järnvägsmarknaden i vid bemärkelse och att peka på några av de centrala frågor som 
Transportstyrelsen med anledning av detta måste kunna hantera. Följande dokument 
skapar grunden för att utforma dessa arbetsuppgifter: 

Dir 2001/14/EG: Direktivet är ett av flera i det så kallade första järnvägspaketet. Direk-
tivet reglerar i huvudsak kapacitetstilldelning, uttag av avgifter och tillhandahållande av 
tjänster. Kommissionen har under 2008 genomfört en revision av varje medlemsstat 
angående implementering av första järnvägspaketet i de nationella lagstiftningarna.9 
Man har också haft ambitionen att genomföra en omformulering (recast) av direktivet 
för att förbättra förutsättningarna för att de tankar som styr kommissionens arbete på 
området – framför allt att förbättra järnvägens konkurrenskraft – kan realiseras. Detta 
har dock skjutits på framtiden och istället har ett dokument producerats med syfte att ge 
vägledning i hur direktivet bör tolkas. Direktivet behandlas ytterligare i avsnitt 5.1. 

Järnvägslagen 2004:519: Den svenska Järnvägslagen följer i huvudsak direktivet men 
på några punkter gör vi bedömningen att de arbetsuppgifter som direktivet lägger på 
tillsynsmyndigheten inte ingår i Järnvägslagen; se vidare diskussionen i avsnitt 5.2. 

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen: 
I Transportstyrelsens instruktion anges myndighetens formella arbetsuppgifter; dessa 
beskrivs närmare i avsnitt 5.3 nedan. 

Järnvägsförordningen 2004:524: Förordningen reglerar bl.a. tillträde för nationell 
persontrafik. Därutöver följer den i princip Järnvägslagen men på en mer detaljerad 
nivå.  

Järnvägsstyrelsens föreskrift 2005:4: Järnvägsstyrelsens föreskrifter om redovisning 
av järnvägsverksamhet 

Järnvägsstyrelsens föreskrift 2005:01: Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tillträde till 
järnvägsinfrastruktur. Dokumentet utgör det mest preciserade regelverket vad avser 
kapacitetstilldelning, avgiftsuttag och leverans av tjänster inom järnvägsområdet. 
Föreskriften följer i princip lag och förordning och har fungerat som verktyg för 
Järnvägsstyrelsens och sedermera Transportstyrelsens myndighetsutövning.  

Järnvägsstyrelsens interna rutin 529: Rutinen beskriver på ett övergripande plan på 
vilket sätt tillsyn ska bedrivas inom det myndigheten kallar för marknadsövervakning 
tjänster, avgifter och kapacitet. 

Transportstyrelsens interna rutin 20: Rutinen beskriver mer ingående hur tillsyn ska 
bedrivas vad avser de frågor som regleras i ovanstående dokument. 

Regleringsbrev: Verksamheten vid TS styrs också av regeringens regleringsbrev. 
Utöver budgeten för det kommande verksamhetsåret kan detta dokument innehålla 
utpekade uppdrag till myndigheten. Under verksamhetsåret sker vidare en dialog mellan 
regeringskansliet och Transportstyrelsen som kan påverka tillsynens inriktning. 

 

                                                 
9 Sverige har från KOM fått klagomål angående bristfällig implementering av verksamhetsstyrning 
genom kvalitetskrav (incitamentsavtal) och särredovisning.  
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5.1 Direktivet 
EU’s järnvägsdirektiv kräver att medlemsstaterna ska upprätta ett oberoende reglerings-
organ. Direktivet identifierar två huvuduppgifter för regleringsorganet. 

Den första innebär att ett järnvägsföretag som ansöker om ett tidtabelläge ska kunna 
överklaga till regleringsorganet om man anser sig ha blivit orättvist behandlad, diskri-
minerad eller på något sätt kränkt, särskilt när det gäller beslut som fattats av infra-
strukturförvaltaren i följande frågor: 

a) beskrivning av järnvägsnätet 

b) kriterier i denna beskrivning 

c) tilldelningsförfarandet och dess resultat 

d) avgiftssystemet 

e) nivå eller struktur i fråga om de infrastrukturavgifter som den sökande måste 
eller kan bli tvungen att betala 

f) åtgärder för tillträde enligt artikel 10 i rådets direktiv 91/440/EEG om 
utvecklingen av gemenskapens järnvägar. 

 

Den andra innebär att regleringsorganet skall säkerställa att de avgifter som infrastruk-
turförvaltaren fastställer är förenliga med direktivet och inte är diskriminerande. 
Förhandlingar mellan sökande och en infrastrukturförvaltare om nivån på infrastruk-
turavgifter skall bara vara tillåten om de sker under överinseende av regleringsorganet. 

Regleringsorganet ska också ges befogenhet att begära relevant information från 
infrastrukturförvaltaren, från sökande och andra inblandade. Sådan information skall 
lämnas utan onödigt dröjsmål. Man ska fatta beslut om varje klagomål och vidta åt-
gärder för att avhjälpa en situation inom högst två månader efter det att all information 
lämnats in. De beslut som fattas av regleringsorganet ska kunna överklagas till domstol. 

I direktivets artikel 6 diskuteras infrastrukturkostnader och redovisning. Där framhålls 
att infrastrukturförvaltare skall ges incitament att hålla nere kostnaderna för att till-
handahålla infrastruktur för att på så sätt kunna hålla tillbaka nivån på tillträdesavgifter. 
Vidare sägs att medlemsstaterna skall säkerställa att detta sker antingen genom ett avtal 
mellan den behöriga myndigheten och infrastrukturförvaltaren för en period på minst tre 
år varigenom den statliga finansieringen tilldelas eller genom inrättandet av lämpliga 
kontrollåtgärder till vilka tillräckliga befogenheter är knutna. 

Av betydelse i detta sammanhang kan också vara direktiv 91/440/EEG (konsoliderad 
version) som berör förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen och järnvägsföretag. I 
artikel 10, §7 sägs att ”det regleringsorgan som inrättats … [skall] övervaka konkur-
rensen på marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaden för järnvägstransport.” 
Det framgår vidare att varje sökande eller berörd part får lämna in klagomål till detta 
organ om man anser sig ha behandlats orättvist eller varit föremål för diskriminering 
eller har missgynnats på annat sätt. En tolkning av denna text är att den ger tillsynsmyn-
digheten mandat att också övervaka tillhandahållandet av kompletterande tjänster som 
behövs för att bedriva järnvägstrafik. 
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5.2 Järnvägslagen 
Järnvägslagen reglerar bland annat det sätt på vilket en tillsynsmyndighet ska bedriva 
tillsyn. Nedan följer en genomgång av delar av dess 8 kapitel. I 1 § anges det generella 
uppdraget till tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn. 

Tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter 
och villkor som har meddelats med stöd av lagen. 

 

Enligt 3 § regleras på vilket sätt som tillsynsmyndigheten har rätt att begära in uppgifter 
och begära tillträde till anläggningar. Texten ger långtgående befogenheter att samla in 
den information man menar krävs för att utföra tillsynsuppdraget. 

Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen 
på begäran  

1. få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för till-
synen, bedömningen av ansökningar om tillstånd och för klart definierade 
statistiska ändamål 

2. få tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, områden, lokaler och 
andra utrymmen, dock inte bostäder, som har anknytning till den verksamhet 
som berörs samt 

3. få tillgång till nödvändig personal, materiel eller liknande utan kostnad vid 
provkörningar och andra materielprov. 

 

Tillsynsmyndigheten ska också bedriva tillsyn över infrastrukturförvaltarnas planering 
av ny kapacitet. Enligt 6 § i Järnvägslagens 6 kapitel ska förvaltarna göra analyser och 
planer när kapacitetsbrist föreligger. Vidare ska infrastrukturförvaltaren göra en kapaci-
tetsanalys och en kapacitetsförstärkningsplan när järnvägsinfrastruktur har förklarats 
överbelastad enligt 13 §. Motivet är att tydliggöra för marknaden vad förvaltaren avser 
att vidta för åtgärder för att lösa kapacitetsproblemet och om detta kommer att medföra 
högre banavgifter i framtiden.  

Tillsynsmyndighetens uppgift i detta sammanhang är att se till att erforderliga dokument 
upprättas korrekt och i tid. Enligt förarbeten bör också tillsynsmyndigheten godkänna 
att förvaltaren får ta ut avgifter även om en kapacitetsförstärkningsplan inte görs eller 
genomförts. 

Kapitlets fjärde paragraf ger tillsynsmyndigheten möjlighet att meddela förelägganden 
och förbud och också att utforma viten. Här påtalas också en koppling mellan Järnvägs-
lagen och Konkurrenslagen. 

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
denna lag eller de föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska 
efterlevas. 
Förelägganden och förbud får förenas med vite. 
Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen 
(2008:579) eller dömts att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt denna 
lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:602). 
 

Infrastrukturförvaltare måste ha tillstånd för att bedriva trafik som i princip baseras på 
regler som i anglosaxisk lagstiftning går under beteckningen willing and able. Med 
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detta avses att verksamhetsutövarna har sina räkenskaper i ordning samt framför allt att 
man uppfyller de krav på trafiksäkerhet som ställs (3 kap. järnvägslagen).  

Paragraf fem ger myndigheten utrymme för att återkalla detta tillstånd. Denna paragraf 
har genom åren spelat en central roll främst för säkerhetsarbetet för järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare. Det faktum att myndigheten får återkalla tillståndet utgör ett 
trovärdigt hot för den som inte uppfyller kraven i Järnvägslagen eller föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. Däremot har paragrafen ännu inte tillämpats i ett mark-
nadsperspektiv. Det är därför inte uppenbart om den kan appliceras på frågor som berör 
kapacitetstilldelning, tjänstetillhandahållande och uttag av avgifter. 

Tillsynsmyndigheten får återkalla ett tillstånd om  

1. förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls 
2. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller 
3. tillståndshavaren under minst sex månader inte använder en licens enligt 3 kap. 

2 § eller under minst ett år inte använder ett annat tillstånd enligt 3 kap. Lag 
(2007:452). 

 

Förutom den explicita tillsynsuppgift som formuleras i 1 § ges i 9 § även mandat för 
tillsynsmyndigheten att pröva tvister. En tvist är ett ärende som en annan part än själva 
myndigheten initierar. Det kan vara ett järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare eller 
den som har auktorisation för att organisera järnvägstrafik som hävdar att en infrastruk-
turförvaltares beslut inte står i överensstämmelse med lagen eller tillhörande före-
skrifter.  

Ett järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare eller den som har auktorisation för att 
organisera järnvägstrafik får till tillsynsmyndigheten hänskjuta tvister om huruvida en 
infrastrukturförvaltares beslut enligt denna lag står i överensstämmelse med lagen eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 
   Tillsynsmyndigheten skall så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäller. 
Beslutet bör meddelas senast inom två månader från det att all relevant information i 
tvisten lämnats in. 
   Kan parterna inte komma överens om villkoren i ett trafikeringsavtal, får tillsyns-
myndigheten på begäran av en part fastställa de administrativa, tekniska och ekono-
miska villkor som skall gälla för den aktuella trafiken i den utsträckning det är nöd-
vändigt för att villkoren skall uppfylla bestämmelserna i denna lag. 

 

En motsvarighet till direktivets (91/440/EG) artikel om infrastrukturkostnader och 
redovisning saknas i Järnvägslagen. Det innebär att det är regeringen och inte 
Transportstyrelsen som ska svara för att Banverket och övriga infrastrukturförvaltare 
bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt. Detta kan fungera för Banverket som har ett 
generellt effektivitetskrav på sig men behöver inte automatiskt fungera för övriga 
infrastrukturförvaltare som kan ha andra mål än samhällsekonomisk effektivitet. 

Inom ramen för lagstiftningen har Transportstyrelsen också på eget initiativ möjlighet 
att till regeringen ge förslag på ändringar i lagstiftning, organisation eller annat som kan 
tänkas öka effektiviteten i järnvägssektorn. Detta baseras på den unika inblick som 
Transportstyrelsen i sin roll som tillsynsmyndighet får i marknadens funktion och man 
är som expertmyndighet väl skickad att identifiera problem och svårigheter.  
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Detta är av särskild betydelse med tanke på att Sverige som första land i världen avreg-
lerar inte bara gods- utan också persontrafik på järnväg. Det finns därför få internatio-
nella erfarenheter att lära sig av. Det faktum att Sverige är först med att pröva denna väg 
talar därmed också för att det kommer att finnas ett kontinuerligt behov av att följa 
lagstiftningens ändamålsenlighet och att om så befinns nödvändigt återkomma till 
regeringen med förslag till förändringar i lagtexten. 

 
5.3 Transportstyrelsens instruktion 
Transportstyrelsen är den myndighet som fått ansvaret för övervakning av järnvägs-
marknaden i Sverige. Organisatoriskt är Transportstyrelsen en central förvaltnings-
myndighet direkt underställd regeringen. Myndigheten har en generaldirektör utsedd av 
regeringen och ett insynsråd med syfte att löpande ge stöd och råd åt generaldirektören i 
dennes arbete.  

Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning, tillståndsprövning och 
tillsyn inom transportområdet. Utöver den tillsyn som regleras av järnvägslagen ska 
man också övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för 
järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv (8 §). 

Transportstyrelsen kommer att arbeta med konkurrensfrågorna på en snabbt föränderlig 
järnvägsmarknad, framför allt till följd av slopandet av SJ AB:s monopol på person-
trafik. Innebörden av riksdagens bifall av proposition 2008/09:93 innebär att man menar 
att konkurrensen i sig är ett ändamålsenligt sätt att uppnå en effektiv transportförsörj-
ning vilket också är en övergripande målsättning för trafikpolitiken.  

Den svenska lagstiftningen och i synnerhet myndighetens instruktion innebär ett vidare 
uppdrag än vad som ges av det första järnvägspaketet. Utöver den europeiska 
gemenskapens krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens ska 
Transportstyrelsen, på samma sätt som andra myndigheter inom sektorn, verka för att 
det transportpolitiska målet om god tillgänglighet uppnås.  

Vår tolkning är att direktiv och lagstiftning syftar till att tillgodose transportpolitikens 
övergripande mål om effektivitet och god tillgänglighet. Transportpolitiken omfattar 
emellertid ytterligare mål, numera formulerade som restriktioner. Ett sådant mål avser 
säkerhetsarbetet, en fråga som sedan länge regleras i särskild ordning av lagstiftningen 
och som ingår som en integrerad del av Transportstyrelsens uppdrag. 

Däremot finns det anledning att framhålla att frågor som rör miljö och fördelning, 
särskilt vad gäller regionalpolitiska dimensioner av beslutsfattandet, inte berörs närmare 
i Transportstyrelsens uppdragsbeskrivning. Den senare aspekten kan vara av betydelse 
om man menar att den trafik som bedrivs i regi av trafikhuvudmännen kan tolkas i 
termer av regionalpolitiska målsättningar. Vi har emellertid inom ramen för denna för-
studie inte haft möjlighet att närmare behandla behovet för Transportstyrelsen att 
utveckla sin verksamhet för att inkorporera dessa aspekter i tillsynen. 

I förarbetena till Järnvägslagen och i Transportstyrelsens instruktion anges att myndig-
heten ska samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor och anmäla missför-
hållanden till verket. Detta baseras på artikel 30 i direktiv 2001/14/EG som föreskriver 
att det ska inrättas ett oberoende regleringsorgan. De befogenheter som ges säger också 
att regleringsorganet bör ges befogenheter som i hög grad är rent konkurrensrättsliga 
men som avgränsas till järnvägsmarknaden. Man kan tolka detta som att TS har en 
generellt övervakande funktion visavi denna marknad, bland annat för att säkerställa att 
marknadsdominans inte uppträder inom andra nischer än infrastrukturen. Hur samrådet 

VTI rapport 679 35 



 

mellan Transportstyrelsen och Konkurrensverket ska utformas kommenteras inte 
närmare.  

Järnvägsstyrelsen har sedan starten 2004 haft ett samarbete med Konkurrensverket i 
form av möten en till två gånger per år men också samråd vid behov. Informella öve-
renskommelser har funnits mellan myndigheterna där det anges att Konkurrensverket 
framför allt fokuserar konkurrensärenden omfattande mer än 20 miljoner kr.  

Järnvägslagen utgör en konkurrensrättslig särreglering utöver konkurrenslagen 
(1993:20) och ska enligt regeringen ses som ett komplement till konkurrenslagstift-
ningen. Ett ingripande enligt den nya lagen utesluter inte ingripande enligt de generella 
konkurrensreglerna. Förarbetena pekar emellertid på att missbruk av dominerande ställ-
ning eller konkurrensbegränsande samarbete inte utgör någon förutsättning för ett in-
gripande enligt Järnvägslagen utan måste hanteras med stöd av Konkurrenslagen.  

Det finns anledning att närmare klargöra hur samarbetet och gränssnittet mellan 
myndigheterna tydliggörs i Järnvägslagen. Exempelvis skulle detta kunna ske genom att 
införliva art. 10 punkt 7 dir 2001/12/EG i Järnvägslagen. Transportstyrelsen kan exem-
pelvis ges bemyndigande att i likhet med Konkurrensverket ingripa vid missförhåll-
anden i marknaden. 

 
5.4 Slutsatser 
Den europeiska lagstiftningen inom järnvägssektorn kan tolkas som en ramlag med 
minimikrav. Bestämmelserna ger varje land relativt stort handlingsutrymme vad gäller 
hur långt man väljer att gå i reglering av järnvägssektorn och hur sektorn organiseras. I 
den svenska lagstiftningen har man valt att ge tillsynsmyndigheten ett omfattande till-
synsmandat över marknaden och dess funktion. Vi kan emellertid inte av det svenska 
regelverket läsa ut vilken omfattning detta mandat har beträffande tillsynen över det 
som här har kallats kompletterande tjänster. 

Det är emellertid uppenbart att den svenska lagstiftningen inte gett Transportstyrelsen i 
uppdrag att granska kostnadseffektiviteten i infrastrukturhållningen i allmänhet. Detta 
innebär att Sverige, för att tillgodose direktivets krav, måste hantera dessa frågor via 
regeringskansliet. 

Vid en jämförelse kan man också dra slutsatsen att den engelska tillsynsmyndigheten 
har fått ett vidare uppdrag än i Sverige. Den engelska ORR har således i uppdrag att 
hantera följande frågor: 

• Utveckla kriterier för att bedöma om fördelning av tåglägen i tidtabellen hanteras 
på ett effektivt och icke diskriminerande sätt. 

• På motsvarande sätt utveckla kriterier för kompletterande anläggningar som 
rangerbangårdar, underhållsverkstäder, anläggningar för bränslepåfyllning etc., 
där dessa bedöms vara nödvändiga för trafiken (dvs. då det saknas alternativ). 

• Utveckla kriterier för att bedöma lämpligheten av de investeringsplaner som 
infrastrukturhållaren upprättar, särskilt vad gäller de kapacitetsanalyser som görs. 

• Genomföra analyser som gör det möjligt att belysa kostnadseffektiviteten i 
infrastrukturhållningen. 

• Utveckla kriterier för att bedöma effektiviteten i de banavgifter som tas ut, 
särskilt mot bakgrund av infrastrukturmyndighetens övergripande finansiella 
situation. 
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6 Tillsynsfrågor 
Avsikten är att i detta avsnitt behandla några av de sakfrågor som Transportstyrelsen 
kommer att behöva ta ställning till. Avsikten är att utifrån en förståelse av sakfrågan 
bättre kunna ta ställning till formerna för de ingripanden som man kan komma att 
behöva göra. Avsnitt 6.1 behandlar därför den övergripande betydelsen av marknads-
tillsyn medan avsnitt 6.2 diskuterar kapacitetstilldelningsprocessen. I avsnitt 6.3 
behandlas därefter incitamentsavtal och i avsnitt 6.4 tillsynen över de banavgifter som 
tas ut. Frågan om hanteringen av den icke kommersiella trafiken behandlas i avsnitt 6.5, 
avsnitt 6.6 diskuterar i korthet konsumentfrågorna medan en kort sammanfattning ges i 
avsnitt 6.7. 

 
6.1 Marknadstillsyn 
I avsnitt 5.3 ovan konstaterade vi att Transportstyrelsen enligt instruktionen ska över-
vaka att marknaderna för järnvägstjänster fungerar ur ett konkurrensperspektiv. Detta 
innebär potentiellt att en lång rad olika delmarknader samt ansvarsgränser mellan olika 
företag kan behöva övervakas. Skälet är att de inblandade parterna på en marknad där 
konkurrensen skärps kan väntas överväga strategier för att söka fördelar och för att 
försvåra för konkurrenterna. Exempel på sådana tjänster och aspekter av tjänster som 
kan ge upphov till konflikter är biljettbokningssystem, biljettsamordning, tillgång till 
stationer, väntutrymmen, perronger, bangårdar, rangerkapacitet, el, verkstäder och andra 
underhållsresurser samt rullande materiel. I Järnvägsutredningen 2 (SOU 2008:92) 
föreslogs därför t.ex. lagstiftad skyldighet att medverka i samarbete kring biljettbok-
ningssystem. 

En ytterligare aspekt som har betydelse för järnvägens attraktivitet är tillgången till 
bytesmöjligheter. Att bytesmöjligheter försvinner behöver inte vara resultat av en 
strävan efter konkurrensfördelar men kan ändå vara av stor betydelse för flera resenärer. 

Transportstyrelsens möjligheter att genomföra denna övervakning liksom möjligheterna 
att faktiskt ingripa om marknaderna inte fungerar varierar dock väsentligt. Som fram-
gick av det förra avsnittet är vår tolkning av Transportstyrelsens mandat att regeringen 
har vägt av behovet av mandat för ingripande mot de problem man ser kan uppstå till 
följd av sådana ingripanden. Med denna tolkning vill regeringen först ge marknadens 
parter chansen att lösa eventuella problem. Detta innebär ett dilemma i så måtto att 
formuleringarna i instruktionen innebär att regeringen gett Transportstyrelsen möjlighet 
att vidta mått och steg samtidigt som man kan peka på att marknadens aktörer har 
möjlighet att överklaga eventuella ingripanden från Transportstyrelsen i förvaltnings-
domstolarna om de anser att det saknas lagstöd för sådana ingripanden.  

Beroende på ambitionerna kan konkurrensövervakning kräva en betydande informa-
tionsinsamling. Vår bedömning är också att väl fungerande konkurrens på marknaderna 
för järnvägstjänster, i likhet med andra marknader med inslag av företag med dominer-
ande ställning, kan komma att kräva att särskilda regleringsskyldigheter föreläggs dessa 
företag. På andra reglerade marknader har detta också föranlett lagstiftarna att kodifiera 
principer för hur dessa skyldigheter får formuleras. Transportstyrelsens befogenhet att 
förelägga skyldigheter för andra än infrastrukturförvaltare enligt Järnvägslagen är dock 
tills vidare starkt begränsade.  

För vissa företag är dock Transportstyrelsen i huvudsak hänvisad till att nyttja offentliga 
källor till information om företagen. I det följande sammanfattar vi Transportstyrelsens 
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befogenheter att samla in information och ingripa för två sådana delmarknader, näm-
ligen marknaderna för underhållstjänster och rullande materiel. 

Förutom själva fordonsförsörjningen, är lättare och tyngre underhåll av rullande 
materiel nödvändigt för att bedriva järnvägstrafik. Underhållsverkstäder delas av 
Transportstyrelsen in i två huvudkategorier. Den första är verkstäder som förvaltar 
järnvägsinfrastruktur och därigenom omfattas av flera krav i Järnvägslagen.10 Den andra 
kategorin är verkstäder som är hyresgäster hos en infrastrukturförvaltare och tillhanda-
håller verkstadstjänster åt järnvägsföretag.11  

Bakgrunden till denna distinktion ges av de skillnader i krav som lagstiftningen ställer 
beroende på om verkstaden är infrastrukturförvaltare eller inte. Med förvaltarskapet 
följer fler skyldigheter än för den som bara tillhandahåller själva tjänsten.12 Från ett 
tillsynsperspektiv är det enklare för tillsynsmyndigheten att genomföra tillsyn mot en 
part som har ett säkerhetstillstånd, dvs. en infrastrukturförvaltare. Anledningen är att det 
finns dokumentation från företaget vilket gör det lättare att planera och genomföra en 
tillsyn. Motsvarande dokumentation krävs inte av ett företag som inte äger infrastruktur. 

Beträffande verkstadstjänster är varken direktivet 2001/14/EG eller Järnvägslagen 
tydliga. Däremot innehåller förarbetena (prop. 2003/04:123 sid. 127) för Järnvägslagen 
följande förtydligande ”… samt tillhandahållande av tjänster som utförs i samband med 
utnyttjande av anläggningarna ifråga”. Därmed regleras också på vilket sätt verkstads-
tjänster får tillhandahållas och prissättningen av tjänsterna. Transportstyrelsen har 
emellertid ännu inte utfört någon riktad tillsyn mot verkstäder angående på vilket sätt de 
tillhandahåller tjänster eller prissätter dessa. 

Eftersom dessa frågor inte prövats i tillsyn eller tvister finns det en osäkerhet i hur lagen 
i praktiken kommer att fungera. Dessutom är det värt att uppmärksamma att för person-
trafikens del, som kan sägas ha utgjorts av två delmarknader, finns det större osäkerhet i 
denna fråga. Den första delmarknaden är den marknad där SJ AB har haft ensamrätt. 
Den andra delmarknaden består i den trafik som SJ AB inte vill bedriva och som upp-
handlas, antingen av trafikhuvudmän eller av Rikstrafiken. Även om de två delmarkna-
derna delvis överlappar varandra är det en grundläggande skillnad avseende villkor och 
förutsättningar för att få verka på dessa marknader.  

Nuvarande ordning med en delmarknad som är förbehållen SJ AB har sannolikt på-
verkat underhållsmarknaden och det är svårt att genomskåda hur eventuellt nya järn-
vägsföretag kommer att kunna få sina underhållsbehov tillgodosedda efter en mark-
nadsöppning. Vagnägare och rullande materiel omfattas inte av direktivet 2001/14/EG. 
Tillgången till rullande materiel är emellertid en grundläggande förutsättning för att 
bedriva järnvägstrafik. Detta kan skapa problem vad gäller möjligheten att på infra-

                                                 
10 I denna kategori finns ungefär 5–7 företag som bedriver tjänsteverksamhet inom järnväg och samtidigt 
är infrastrukturförvaltare.  
11 Denna kategori är svårare att identifiera då det inte enligt Järnvägslagen behövs något tillstånd för 
denna verksamhet. Uppskattningsvis finns det 15–20 verksamma företag inom denna kategori. Störst är 
Swemaint och Euromaint men sedan några år är dessa företag hyresgäster hos Jernhusen som är ansvarig 
infrastrukturförvaltare.  
12 Till exempel kan nämnas att Jernhusen för några år sedan övertog infrastrukturansvaret för de anlägg-
ningar man äger. Det innebär att Jernhusen måste uppfylla lagens krav på att vara infrastrukturförvaltare 
och deras hyresgäster, verkstadsföretagen endast omfattas av kraven som tjänstetillhandahållare. Som 
framgått av den tidigare beskrivningen är också bilden av ägandet av stationsresurser förhållandevis 
komplex . 
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strukturen kunna ”parkera” lok och vagnar. Då ägaren av rullande materiel i lagens 
mening inte självklart omfattas av Järnvägslagen kan det för infrastrukturförvaltaren 
utgöra ett problem när denne ska tilldela kapacitet eller tjänst för uppställning av 
järnvägsfordon.  

Det kan också uppstå problem om en vagnägare otillbörligen missgynnar vissa järn-
vägsföretag vad gäller tillhandahållandet av lok och vagnar. På flera andra punkter 
täcker både direktiv och svensk lagstiftning upp för hur tjänster ska tillhandahållas men 
det faktum att rullande materiel är undantaget i direktivet innebär en lucka i lagstift-
ningen. 

Utvecklingen på andra marknader som liberaliserats har i flera fall successivt lett till 
ytterligare omreglering eller omstrukturering (taxi, flyg, tele, el osv.). Det skulle därför 
vara förvånande om inte järnvägsreformen skulle gå samma utveckling till mötes. Även 
av detta skäl kan det därför finnas anledning att förstärka Transportstyrelsens aktiviteter 
med att följa den utveckling som sker men också att reflektera över vilka tänkbara refor-
mer som kan komma att behövas. 

 
6.2 Kapacitetstilldelningsprocessen 
Järnvägslagen började gälla 2004. Föreskriften JvSFS 2005:1 beslutades 2005 men 
började gälla först i slutet av 2006. Efter detta har Järnvägsstyrelsen och sedermera 
Transportstyrelsen genomfört en rad olika aktiviteter för att kontrollera om Banverkets 
kapacitetstilldelningsprocess följer lagstiftningens krav. Vidare har järnvägsföretag tagit 
flera tvister till myndigheten. 

På ett principiellt plan kan tilldelning av kapacitet i infrastrukturen ske i enlighet med 
endera av tre övergripande principer – administrativa regler, priser eller lottning. Dessa 
huvudgrupper kan i sin tur sönderfalla i olika underfall. Regler kan t.ex. användas för att 
prioritera olika kategorier av trafik som anses behöva en förtur till kapaciteten. Reglerna 
kan också användas för att grovt sortera olika slags användare efter betalningsvilja. 
Exempelvis tänker man sig ofta att värdet av att komma snabbt fram är högre för 
persontransporter än för gods. På motsvarande sätt kan priser sättas på olika sätt. 
Antingen sätter infrastrukturmyndigheten själv ett pris eller så tillämpas någon form av 
budgivning.  

Huvudfrågan i flertalet av de tvistärenden som Järnvägsstyrelsen prövat har varit 
Banverkets hantering av de prioriteringar mellan tåg som måste göras under kapacitets-
tilldelningsprocessen. Dessa prioriteringar baseras i dagsläget på administrativa regler. 
Det finns anledning att framhålla att tvister torde vara mycket mera vanligt före-
kommande då man använder regler än om man skulle utnyttja priser för att göra prio-
riteringarna. Skälet är att med en prissättning i form av budgivning, så är det uppenbar-
ligen järnvägsföretagens uppgivna betalningsvilja som avgör prioriteringen och detta 
kan i sig normalt sett inte tolkas som en grund för hantering av tvister. 

Transportstyrelsen har också på eget initiativ granskat de prioriteringskriterier som 
används. Ett ärende genomfördes under 2006 och i den tillsynsrapport som utgjorde 
resultatet av arbetet riktades kritik på en rad punkter angående Banverkets järnvägs-
nätsbeskrivning. Mycket av kritiken handlade om kapitel 4 i järnvägsnätsbeskrivningen 
som ska beskriva kapacitetstilldelningsprocessen med tillhörande prioriteringskriterier. 
Järnvägsstyrelsen konstaterade att dessa kriterier inte var uppbyggda på ett sätt som 
säkerställer en samhällsekonomisk effektiv kapacitetstilldelning.  
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Den efterföljande dialogen visade att Banverket höll med om kritiken på i princip 
samtliga punkter. Eftersom rapporten inte innehöll några direkta förelägganden kunde 
man emellertid inte formellt förhålla sig till kritiken. Detta medförde att Järnvägsstyrel-
sen under 2007 följde upp rapporten och inledde ett nytt ärende som resulterade i ett 
föreläggande som lyfte fram de viktigaste punkterna som man ansåg att Banverket 
skulle rätta till (Dnr 2006-1473/22). 

För själva kapacitetstilldelningen angavs i punkt 4 i föreläggandet följande: ”Banverket 
ska senast den 10 december 2009 ha infört prioriteringskriterier som medger ett sam-
hällsekonomiskt effektivt nyttjande av infrastrukturen i järnvägsnätsbeskrivningen”. 
Anledningen till att man gav Banverket drygt två år för att ta fram nya prioriterings-
kriterier var framförallt insikten om den stor arbetsinsats som krävs för att göra ett gott 
arbete.  

Parallellt med föreläggandet begärde Järnvägsstyrelsen in uppgifter om hur arbetet med 
att ta fram nya prioriteringskriterier för kapacitetstilldelningen fortskred. Man ville att 
Banverket skulle redovisa syfte, metod, tidsplan, budget och målbeskrivningar för 
arbetet. Innebörden var att tillsynsmyndigheten ställde krav på att Banverket på ett 
seriöst sätt skulle avsätta erforderliga resurser för att ta fram prioriteringskriterier som 
uppfyller lagens krav.  

Banverket presenterade efter detta ett svar på ovanstående frågor och Järnvägsstyrelsen 
var vid det tillfället tillfreds med Banverkets svar. Ett år senare träffades Banverket och 
Järnvägsstyrelsen specifikt för detta ändamål och Banverket redovisade projektläget. De 
nya kriterierna finns också angivna i Järnvägsnätbeskrivningen för den process som ska 
resultera i en ny tidtabell för 2011. Där definieras bland annat en tåglägesprodukt som 
”en kategorisering av tågen, vilken syftar till att avspegla det samhällsekonomiska 
värdet av tågläget, …” (JNB 2011, bilaga 7, s. 2). Det finns 17 sådana tåglägespro-
dukter.  

Samtidigt görs följande reservation: ”Det måste framhållas att prioriteringskriterierna 
aldrig får användas för att hantera en enskild konflikt mellan två tåg. De ska alltid 
användas för att jämföra ett förslag till lösning med ett annat förslag, …” (JNB 2011, 
bilaga 7, s. 1.) 

Med tanke på denna reservation är det inte uppenbart hur dessa kriterier ska användas i 
tidtabelläggningsprocessen. Oavsett den exakta tolkningen är det emellertid svårt att se 
hur de föreslagna kriterierna ska kunna ge något stöd för prioriteringar efter en avreg-
lering, i synnerhet i de fall då två järnvägsföretag vill ha tillgång till banan vid samma 
tidpunkt för att bedriva trafik med samma typ av tåg. För samma marknad finns upp-
enbarligen inga kriterier att tillgå för valet av vem som ska ges företräde.  

Detta är ett exempel på en typ av fråga där Transportstyrelsen relativt snart kommer att 
behöva ta ställning till. Detta ställningstagande kommer att ha stor betydelse för hur 
marknaden kan komma att fungera i praktiken. I detta ingår också att bedöma om det 
finns skäl att införa långsiktiga garantier för tillgång till banan. Inte minst för nya järn-
vägsföretag kan sådana garantier vara av betydelse för om man vill etablera trafik eller 
inte. Samtidigt innebär sådana garantier att man lägger restriktioner på möjligheten att i 
den årliga processen hantera kapacitetskonflikter på bästa tänkbara sätt. 

Det kan också finnas anledning att i korthet beskriva den tvist som har dragit längst ut 
på tiden i relationen mellan Transportstyrelsen och Banverket. Ärendet som Ofotbanen 
AS (OBAS) hänsköt till styrelsen 2006 är förmodligen det ärende som också innehålls-
mässigt har blivit mest omdebatterat.  
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Ärendet innehöll ursprungligen många olika punkter. Järnvägsstyrelsens ställnings-
tagande innebar att Banverket på flera punkter brustit i hanteringen av OBAS tågläges-
ansökan. Banverket överklagade emellertid inte Järnvägsstyrelsens beslut utom på en 
punkt, nämligen vad avser själva tilldelningsbeslutet. Anledningen var att Järnvägs-
styrelsen formulerade sitt beslut på ett sådant sätt att Banverket förelades att tilldela 
specifika tåglägen. I överklagandet till länsrätten hävdade Banverket att tillsynsmyndig-
heten inte kan ersätta ett beslut av en infrastrukturförvaltare. Järnvägsstyrelsen hävdade 
å sin sida att det ligger i tillsynsmyndighetens uppgift att se till att lagen efterlevs och 
att ett felaktigt beslut av en verksamhetsutövare kan ändras på det sätt som tillsyns-
myndigheten bestämmer med stöd i författningen.  

Länsrättens dom i ärendet gick i korthet ut på att Järnvägsstyrelsen inte har rättighet att 
fatta denna typ av beslut. Länsrättens dom kom dock med en sådan fördröjning att det 
inte fick konsekvenser för det specifika ärendet utan endast var av principiell betydelse.   

Järnvägsstyrelsen överklagade länsrättens dom till kammarrätten. Kammarrätten gick 
dock på Banverkets och länsrättens linje. Järnvägsstyrelsen har efter detta begärt pröv-
ningstillstånd i Regeringsrätten då myndigheten ansett det viktigt principiellt sett att få 
ett klargörande vilken typ av beslut tillsynsmyndigheten får fatta.  

Både länsrätten och kammarrätten baserade sitt ställningstagande på artikel 30 i direktiv 
2001/14/EG som anger att tillsynsmyndigheten inte har mandat att fatta beslut som 
ersätter en infrastrukturförvaltares beslut. Man tolkar därför direktivet i denna del som 
att det prövande organet genom sitt beslut har att på förhand lämna bindande anvis-
ningar om hur tvister ska hanteras, men däremot inte att själv föreskriva hur en specifik 
konflikt ska lösas. 

 
6.3 Incitamentsavtal 
På samma sätt som ett antal andra länder har Sverige av EU-kommissionen fått offi-
ciella klagomål på att direktiv 2001/14/EG inte implementerats vad gäller verksamhets-
styrning genom kvalitetskrav. Näringsdepartementet har därför uppdragit åt Transport-
styrelsen att utreda hur dessa frågor kan hanteras och Transportstyrelsen har i november 
2009 lämnat förslag till regeringen avseende ändring av Järnvägslagen för att tillgodose 
kraven i direktivet.  

Det finns två olika modeller som kan användas för att bygga upp ett system med inci-
tamentsavtal vars syfte är att öka sannolikheten för att tåg kommer fram i rätt tid. Den 
första modellen baseras på att i individuella avtal mellan infrastrukturförvaltare och 
järnvägsföretag reglera konsekvenserna av att en part inte kan uppnå det som utlovats. 
Om infrastrukturförvaltaren inte kan leverera utlovad kapacitet ska denne ersätta järn-
vägsföretaget. Omvänt så gäller att infrastrukturförvaltaren blir ersatt av järnvägs-
företaget om detta inte uppfyller de åtaganden som innebär att andra tåg kan gå enligt 
tidtabell. Den andra modellen bygger på ett generellt system som inte baseras på 
bilaterala avtal utan på en ansvars- och påföljdsbeskrivning i järnvägsnätsbeskriv-
ningen. På så sätt ges samtliga aktörer samma förutsättningar för sin verksamhet.  

Oavsett vilken modell som används för att införa incitament att hålla tidtabeller finns 
det skäl att framhålla betydelsen av ett tillförlitligt och lättadministrerat orsaksrapporte-
ringssystem. Den brittiska modellen för att skapa incitament i tågföringen (så kallad 
performance regime) bygger på att merparten av alla förseningar finns tydligt doku-
menterade. Detta innebär att kostnaden för att följa upp och analysera förseningsorsaker 

VTI rapport 679 41 



 

kan hållas nere. Ju tydligare och mera transparent system som byggs upp, desto större är 
också möjligheten att få acceptans från inblandade parter.  

Det finns inga i lagen reglerade krav på hur förseningar ska redovisas. Däremot är lag-
stiftningen tydlig vad gäller transparenskravet för kapacitetstilldelning och uttag av av-
gifter. Detta torde innebära att om infrastrukturförvaltaren tillämpar ett system med 
incitament så ställs också krav att det tydligt går att härleda hur systemet är uppbyggt.  

Ärendet utgör ett exempel på hur regeringen utnyttjar Transportstyrelsens kompetens 
för att hantera den uppkomna situationen vad gäller bristen på incitamentssystem. Det 
illustrerar därför också behovet av kompetens vid Transportstyrelsen vad gäller tid-
tabelläggning och förseningar respektive insikter i hur olika incitamentssystem påverkar 
parternas agerande. 

Trafikledning innebär att en tidtabell omvandlas till tågproduktion. Ur lagstiftnings- och 
kontrollsynpunkt är detta komplicerade områden. Rent juridiskt finns en distinktion 
mellan kapacitetstilldelning och trafikledning. Svårigheten ligger i att i en störnings-
situation definiera vad som är det ena eller det andra. Trafikledningen syftar till att, 
förutom hanteringen av de rent trafiksäkerhetsmässiga restriktionerna i systemet, åter-
ställa kapaciteten så fort som möjligt till den ursprungliga tågplanen när en störning 
inträffar. I vissa fall kan det vara motiverat för trafikledningen att vid större störningar 
göra mera omfattande ingrepp i tågplanen. Detta sker i princip dagligen och tillsyns-
myndigheten har än så länge inte genomfört någon tillsyn för att avgöra om detta ligger 
inom ramen för infrastrukturförvaltarens mandat. 

 
6.4 Banavgifter 
I järnvägslagens 7 kap. regleras på vilket sätt infrastrukturförvaltaren och/eller den som 
tillhandahåller en tjänst får debitera avgifter. I det bakomliggande EG-direktivet formu-
leras grunden för nyttjande av infrastruktur i artikel 7.  

Punkt 1 i artikeln anger att avgifterna för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur ska 
betalas till infrastrukturförvaltaren och användas för att finansiera dennes verksamhet. I 
den svenska lagstiftningen är definitionen av vad som betraktas som järnvägsinfrastruk-
tur tämligen långtgående och inbegriper även kommunal och privat infrastruktur. Det är 
också uppenbart att formuleringen ”ska betalas till infrastrukturförvaltaren och an-
vändas för att finansiera dennes verksamhet” inte är helt anpassat till den svenska 
modellen där Banverket är anslagsfinansierat. Skrivningen lämpar sig snarare för en för-
valtare som till inte obetydlig del finansieras med avgiftsintäkter. 

Punkt 3 anger att avgiften för det så kallade minimipaketet och för bantillträdestjänster 
ska fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs. Den svenska lagstiftaren har valt att, i enlighet med svenska transportpolitiska 
principer, tolka detta som marginalkostnaden för utnyttjandet av järnvägsinfrastruktur 
som därför ska vara grunden för avgiftsuttag. Detta anges i förarbetena till Järnvägs-
lagen (prop. 2003/04:123) avsnitt 15.2.  

Direktivet ger möjligheter att göra undantag från punkt 3 vilket återges i artikel 8. I 
punkt 1, artikel 8 anges således på vilket sätt som infrastrukturförvaltaren har möjlighet 
att täcka sina fasta kostnader. Huvudmodellen är att om marknaden kan tåla detta har 
man möjlighet att göra påslag på marginalkostnaden, så kallade mark-ups. Den svenska 
lagstiftaren har i princip införlivat detta i Järnvägslagen.  
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En annan återkommande fråga är om uttaget av banavgifter ska anpassas till uttaget av 
avgifter av övriga trafikslag. En tanke är således att om exempelvis tunga vägfordon 
inte prissätts efter de kostnader man förorsakar så ska också tunga järnvägstransporter 
underprissättas för att inte försämra järnvägssektorns konkurrenskraft. Förutom de 
svårigheter som ligger i att beräkna trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader är 
det också oklart om detta är en politisk avvägning eller om det är en fråga som kan 
hanteras i form av myndighetsbeslut. 

Som tidigare berörts innebär dessa resonemang att Transportstyrelsen måste ha tillgång 
till expertkunskap vad gäller beräkningen av marginalkostnader för infrastrukturut-
nyttjande. I frånvaro av sådana kunskaper är det inte möjligt att ta ställning till de ban-
avgifter som tas ut. 

Slutligen vill vi uppmärksamma att intäkterna från banavgifterna idag går direkt in i 
statskassan. Det innebär att Banverkets incitament för att korrigera banavgifterna eller 
ens att se till att de överhuvudtaget betalas är förhållandevis svaga. Därför kanske det 
inte heller är en tillfällighet att Banverket saknar en faktureringsfunktion för banav-
gifter. 

Ett viktigt skäl för att låta Banverket få behålla intäkterna kan därför vara att ge starkare 
drivkrafter att mera aktivt använda avgiftssättning som ett styrmedel för att hushålla 
med kapacitet och underhållskostnader. Många påståenden om bristande kapacitet 
skulle kunna elimineras om det fanns rimliga kapacitetsavgifter. Omvänt skulle bestå-
ende höga kapacitetsavgifter ge en tydlig och stark signal om behov av ytterligare 
kapacitet. Detta skulle i kombination med samhällsekonomisk lönsamhet utgöra ett 
starkt argument för ytterligare kapacitet. 

 
6.5 Upphandlad järnvägstrafik 
Samtidigt som SJ AB förlorar sin ensamrätt att bedriva järnvägstrafik på kommersiell 
grund pågår en diskussion om framtiden för den regionala järnvägstrafik som trafik-
huvudmännen i dag ansvarar för. Olika förslag har presenterats till vilket förfarande 
som ska tillämpas för denna trafik. Förslagen har skiljt sig åt på ett flertal punkter, bland 
annat vad avser den roll Transportstyrelsen ska ges efter en eventuell avreglering också 
av denna del av marknaden. Inför den förestående marknadsöppningen utgör osäker-
heten om hur den regionala trafiken kommer att organiseras en ytterligare komplikation.  

Den upphandlade trafiken, framför allt pendeltågen, ingår i större nätverk som också 
omfattar planering av personal och fordonsomlopp. Banverket kommer att tvingas 
balansera önskemål om tåglägen från den kommersiella trafiken mot behovet av 
kapacitet för pendeltåg. Detta innebär att Transportstyrelsen måste kunna ta ställning till 
om Banverkets prioriteringar baseras på ett förfarande som rimligt väl speglar den sam-
hällsekonomiska nyttan av olika typer av trafik.  

I vissa regioner har trafikhuvudmannen varit med och bekostat vissa delar av infra-
strukturinvesteringarna och på så sätt medverkat till att trängseln på den statliga infra-
strukturen är mindre än vad den annars varit. Frågan är om detta bör innebära att 
huvudmännens tåg ska ges fördelar i prioriteringshänseende. Ett motargument är att 
några sådana överväganden aldrig gjordes då de ursprungliga samfinansieringsavtalen 
tecknades och att det därför kan vara svårt att i efterhand särbehandla vissa önskemål på 
bekostnad av andra. Detta är sannolikt en fråga som kommer att kräva ytterligare 
analys. 
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Idag har ofta den upphandlade kollektivtrafiken på järnväg en prioriterad tillgång till 
bankapacitet. Denna prioriterade tillgång leder till en ännu större undanträngning genom 
att trafikhuvudmännen för dessa tåg dessutom begär fasta tidtabeller.  

Genom att det transportpolitiska målet förutsätter att kapaciteten endast används och 
byggs ut om det är samhällsekonomiskt motiverat, framstår det som angeläget att ta 
fram ett bättre underlag för att ta ställning till de samhällsekonomiska konsekvenserna 
av såväl utnyttjande av befintlig kapacitet som tillhandahållande av ny. I detta samman-
hang skulle dessutom avgifter för att styra användningen kunna ge ett värdefullt under-
lag för att bedöma värderingen av kapacitet i olika tidpunkter (jämför även diskussionen 
i slutet av avsnitt 6.4 ovan). 

I den mån som trafikhuvudmännen vill ha tillgång till kapacitet samtidigt som man inte 
vill betala det fulla priset för kapaciteten uppstår ett dilemma för infrastrukturhållaren 
och i förlängningen för Transportstyrelsen. Med dagens beslutsunderlag saknas grunder 
för att avgöra i vilken utsträckning sådana anspråk är befogade. I den utsträckning 
trafikhuvudmännen ska ges förtur behövs därför någon form av politiska riktlinjer för 
detta slag av prioritering. 

 
6.6 Reglerarens konsumentpolitiska funktioner 
Med konsumentpolitiska funktioner avses reglerarens övervakning av marknadens funk-
tion ur ett konsumentperspektiv. Det kan också innebära att man har en funktion för att 
ta emot klagomål på hur järnvägsföretag följer gällande regler beträffande pris- och tid-
tabellsinformation liksom hur järnvägsföretagen lever upp till olika slag av garantier. 

Regeringen har nyligen beslutat att Konsumentverket ska ha ansvar för hanteringen av 
tillsyn av hur järnvägsföretagen lever upp till rådets förordning (1371/2007) om rättig-
heter och skyldigheter för tågresenärer. Därmed saknar Transportstyrelsen idag i stor 
utsträckning funktioner av denna art. Transportstyrelsen bör därför hitta former för att 
tillgodogöra sig den information som generas vid Konsumentverket för sin helhetsbe-
dömning av om järnvägsmarknaderna fungerar effektivt. 

Ett skäl för Transportstyrelsen att sammanställa denna statistik från konsumentklagomål 
på tidhållning och bokningsvillkor, ger information om vilka problem konsumenterna 
tycker är frekventa och besvärliga. Om statistik offentliggörs från dessa klagomål kan 
detta i sig ge upphov till drivkrafter för tillsynsmyndigheten, infrastrukturförvaltare och 
järnvägsföretag att komma tillrätta med problem som ligger bakom klagomålen. 

Studier av regleringsrisker (jfr SOU 2006:88 sid. 212) pekar på att det kan vara svårt att 
få regleringsmyndigheter att prioritera arbetet med konsumentfrågorna. Därför är det 
viktigt att skapa tillräckliga drivkrafter för dem som arbetar med konsumentfrågor på 
tillsynsmyndigheten. Ett exempel på en metod för att åstadkomma dessa drivkrafter kan 
vara att låta dem som arbetar med konsumentfrågor finnas på en separat avdelning. En 
annan kan vara att knyta utfallet av uppföljningar av konsumentklagomål, förseningar 
m.m. till en uppföljning av marknadens prestationer. Detta slag av indikationer har 
föreslagits även för marknaderna för elektronisk kommunikation. 

Det finns en ytterligare funktion som för många resenärer är viktig, nämligen möjlig-
heten att byta mellan olika transportmedel. Denna funktion har till stor utsträckning 
hanterats internt av SJ, men för samordningen med trafikhuvudmannatrafiken har 
organisationen Samtrafiken arbetat med att åstadkomma ett väl sammanhängande 
kollektivtrafiknät. Att övervaka ett fortsatt arbete med samordning är en uppgift som 
skulle kunna tänkas ligga på tillsynsmyndigheten. 
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6.7 Sammanfattning 
Sverige är först i världen med att avreglera inte bara gods- utan också persontrafiken på 
järnväg. Detta innebär att det finns få internationella förebilder för hur en tillsyns-
myndighet ska agera på järnvägsmarknaden. En annan konsekvens är att man löpande 
måste uppmärksamma om det finns ett behov av att anpassa regelverket på marknaden 
till förutsättningar som inte förutsågs när lagarna skrevs. 

Marknadsöppningen innebär att riksdagen har uttalat ett stort förtroende för marknadens 
förmåga att leverera bra tjänster till rimliga priser. Transportstyrelsen har också fått i 
uppdrag att följa marknadsutvecklingen. Vi tolkar att detta i sin tur ställer krav på en 
löpande uppföljning av hur trafik och resande utvecklas och att detta ingår i TS mandat. 
I bilaga A finns en kort diskussion kring behovet av datafångst vad gäller denna del av 
verksamheten på marknaden. Vår bedömning är emellertid att möjligheten att genom-
föra detta uppdrag begränsas av det otydligt formulerade mandat man fått att kräva in 
information från samtliga aktörer på marknaden, dvs. också från de kompletterande 
verksamheter som utgör en förutsättning för möjligheterna att bedriva järnvägstrafik. 

En löpande bevakning av den marknad som öppnas måste också hanteras i ljuset av de 
olika tidshorisonter som är aktuella. Det som kort efter en avreglering framstår som 
oroväckande (eller glädjande) kan efter några månader eller något år ha vänts i sin 
motsats och det är särskilt svårt att i ett tidigt skede av processen kunna förutse hur 
marknaden långsiktigt kommer att fungera. Marknader kännetecknas ofta av föränd-
ringar som kan framstå som kaotiska. Man måste därför noga överväga om i synnerhet 
negativa företeelser är ett utslag av marknadens naturliga funktion eller om man obser-
verar problem som en oreglerad marknad inte förmår hantera. Detta är avgörande för de 
rekommendationer som Transportstyrelsen kommer att kunna ge regeringen i dessa 
frågor. 

Den mindre publika delen av myndighetens uppdrag avser de prioriteringar som görs i 
tidtabelläggningsprocessen liksom de banavgifter som tas ut. Vår bedömning är att 
Transportstyrelsen måste ha tillgång till en hög kompetens för att kunna ta ställning i 
dessa delvis mycket intrikata avvägningsfrågor som uppträder inom olika delar av 
sektorn. Det gäller också utformningen av incitamentssystem som bidrar till bättre 
punktlighet, utformningen av banavgifter och leveransen av de övriga tjänster som 
krävs för att konkurrerande trafik ska kunna bedrivas. 

Genomgången har också identifierat några frågor som kräver ytterligare utredning. Vi 
har således pekat på ett behov av att närmare belysa om, och i så fall hur, politiska mål 
beträffande regionalpolitik och miljö bör påverka de bedömningar som TS kommer att 
behöva göra. Likaså finns det skäl att utveckla hanteringen av det gränsland som finns 
mellan den generella regleringen av konkurrensmarknader som Konkurrensverket har 
ansvar för och den sektorsspecifika roll som ligger på TS. Detta är kanske inte minst 
viktigt för att klargöra ansvaret för de delar av järnvägssektorn där det i princip kan 
antas att konkurrensmekanismen fungerar men där detta i praktiken inte är självklart. 
Det kan också behövas en ytterligare genomlysning av hur konsumentfrågor bör 
hanteras. 
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7 Tillsynens utformning 
Den avreglerade järnvägsmarknaden skiljer sig i viktiga avseenden från många andra 
marknader som under årens lopp av- och omreglerats. I synnerhet är det viktigt att lyfta 
fram att den del av marknaden som kännetecknas av ett regelrätt monopol avser till-
handahållandet av infrastruktur. Denna verksamhet hanteras inte av ett privat företag 
utan av en offentlig myndighet. I denna del har järnvägsmarknaden likheter med den 
situation som föreligger på den avreglerade energimarknaden, där den långväga över-
föringen av elektricitet hanteras av ett statligt affärsverk, Svenska Kraftnät.  

I denna rapport utpekas tilldelningen av kapaciteten på banorna som en huvudsaklig 
utmaning för en väl fungerande reglering. Samtidigt med denna infrastruktur finns det 
också, åtminstone inledningsvis, andra resurser som också kan fungera som ett hinder 
för inträde och därför också kan kräva en tillsynsmyndighets uppmärksamhet. Därför 
krävs ett bredare perspektiv i en allmän marknadstillsyn. I den mån som en väl funger-
ande marknad kräver att olika slags regleringsskyldigheter åläggs företag som äger 
sådana resurser, så bör Transportstyrelsen uppmärksamma regeringen på det. 

Avsikten är att i detta kapitel diskutera utformningen av den tillsyn som ska bedrivas, 
dvs. den strategi som tillsynsmyndigheten bör välja i utformningen av sin verksamhet. 
Inledningsvis behandlas i avsnitt 7.1 rollfördelningen mellan regering, riksdag och 
myndigheterna på marknaden. I avsnitt 7.2 diskuteras därefter tillsynsmyndighetens 
övergripande uppdrag medan avsnitt 7.3 beskriver hanteringen av säkerhetstillsyn med 
avsikt att peka på slutsatser för utformningen också av marknadstillsynen. Avsnitt 7.4 
diskuterar i korthet om andra myndigheter än Transportstyrelsen kan ha en roll i till-
synen över järnvägssektorn. Avsnitt 7.5 innehåller en kort sammanfattning. 

 
7.1 Gränsdragningen mellan politik och tillsyn 
Vissa typer av överordnade vägval som hanteras på politisk nivå har stor betydelse för 
transportsektorn i allmänhet och för järnvägssektorn i synnerhet. Exempelvis fastställs 
transportpolitiska mål av riksdagen och staten har mål med sitt ägande; förutom 
Banverket äger staten såväl SJ AB, Green Cargo som Jernhusen. Också regionalpoli-
tiken har ofta konsekvenser för transportsektorns funktion. Dessa och andra övergrip-
ande överväganden som görs, som exempelvis den förestående avregleringen av person-
trafik, utgör utgångspunkten för den verksamhet som bedrivs i sektorn och därmed 
också för Transportstyrelsens tillsyn. 

Utformningen av de övergripande målen kan också få konsekvenser för järnvägs-
sektorns effektivitet. Så kan exempelvis önskemål om att använda infrastrukturåtgärder 
för att hantera klimatproblem vara mindre kostnadseffektivt än andra styrmedel för att 
åstadkomma utsläppsminskningar. Regering och riksdag behöver därför stöd, bland 
annat från sina myndigheter, för att klargöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
uppnå de övergripande politiska målen.  

Regeringen har det direkta ansvaret för styrningen av myndigheter. Som vi varit inne på 
sker styrningen med såväl formella (lagstiftning, regleringsbrev och utnämningar) som 
med informella medel. Regeringens befogenheter är förhållandevis stora vilket fram-
hållits i studier av statsvetare.13 Därför är det viktigt att komma ihåg att i den mån det 

                                                 
13 Lindbom, Anders, 1997, Ministern och makten: Hur fungerar ministerstyre i praktiken? SOU 1997:54.
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förekommer brister i sättet på vilket förvaltningar utför sina uppgifter så är det ytterst 
regeringens ansvar. Det är regeringens uppgift att ge de styrsignaler som behövs för att 
en förvaltningsmyndighet ska korrigera sin kurs. I den förvaltningsmässiga vardagen 
förutsätts också att myndighetsledningen själv uppfattar behov av utvecklad eller för-
ändrad handläggning och att myndigheten självt korrigerar inriktningen på verksam-
heten när detta anses nödvändigt. 

En viktig begränsning av regeringens styrning ges i grundlagen. RF 11 kap. § 7 stadgar 
att ingen myndighet får bestämma hur en annan myndighet ska besluta i ärende som rör 
myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag.14 Den svenska för-
valtningstraditionen ger således myndigheterna ett stort mått av oberoende i tillämp-
ningen av politiken och politiskt beslutade lagar och avsikten är att på detta sätt säker-
ställa en opartisk rättstillämpning. 

En tillsynsmyndighet som Transportstyrelsen får i detta perspektiv snarast betraktas 
som ett stöd och ett komplement för regeringen gentemot en infrastrukturförvaltare som 
också är förvaltningsmyndighet. Tillsynsmyndigheten träder definitivt inte in på 
regeringens plats. Den kan i detta perspektiv snarare uppmärksamma regeringen på 
styrbehov.  

Samtidigt anlägger Järnvägslagen ett delvis annat perspektiv. Där beskrivs relationen 
mellan tillsynsmyndighet och infrastrukturförvaltare i termer av att det kan krävas 
direkta ingripande i förvaltarens verksamhet i form av förelägganden och förbud. Det 
faktum att riksdag och regering valt denna lagstiftning får i ovanstående perspektiv 
närmast tolkas som att de svenska lagstiftarna ser det som önskvärt och möjligt att 
delegera beslut om dessa aspekter till en tillsynsmyndighet. Det kan eventuellt också 
tolkas som att lagstiftarna inte betraktar infrastrukturförvaltarens beslut om tilldelning 
av tåglägen som myndighetsbeslut.  

Det dilemma avseende OBAS-ärendet väcker och som beskrevs ovan, kan samman-
fattas på följande sätt: Om man menar att Banverket ska tillämpa lagen i ett enskilt fall 
så kan inte regleringsmyndigheten bestämma över Banverket eftersom det i så fall är 
fråga om myndighetsutövning. Om man istället menar att Banverket inte utför myndig-
hetsutövning kan däremot tillsynsmyndigheten ge Banverket direkta instruktioner om 
hur man ska agera, dvs. ändra Banverkets beslut (förutsatt att detta inte påverkar tredje 
part). 

I några specifika avseenden fattar regeringen årliga beslut med konsekvenser för järn-
vägssektorns funktion där också tillsynsmyndigheten kan ha en roll att spela. Vi tänker 
då på de beslut som tas om tilldelning av resurser till Banverket och i synnerhet stor-
leken på de avgifter som tas ut för trafikeringen. Som tidigare noterats ska dessa av-
gifter avspegla de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för att bedriva järnvägs-
trafik. Regeringen kan emellertid också ha önskemål om att verksamheten ska bringa in 
mer pengar än så till statskassan. 

Tillsynsmyndigheten kan ges ett ansvar för att säkerställa att de beslut som tas om 
banavgifter baseras på ett korrekt underlag om de samhällsekonomiska kostnaderna för 
trafiken. Man kan också ha synpunkter på utformningen av avgifter som går utöver 
marginalkostnaderna med syfte att bidra till finansiering liksom på vilka konsekvenser 
sådana påslag får för konkurrensen mellan transportslagen. Dessa arbetsuppgifter inne-

                                                 
14 ”7 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur 
förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller 
mot kommun eller som rör tillämpning av lag.” 

VTI rapport 679 47 



 

bär att regleraren löpande behöver följa beräkningen av det kostnadsunderlag som ligger 
till grund för avgiftsförslagen och de analyser som produceras för att klargöra om de 
mål som utformats i direktiv och lagstiftning verkligen uppfylls. 

Arbetet med tillsynen över avgifter omfattar flera delar: 

• Strukturen på avgifterna bör vara väl avvägd. Exempelvis bör balansen mellan 
avgifter per tågkilometer, per tonkilometer och eventuella särskilda avgifter för 
att utnyttja trångsektorer vara avvägd. 

• Också avgiftsnivån bör vara väl avvägd. Om de avgifter som tas ut understiger 
marginalkostnaderna bör konsekvenserna av en avgiftshöjning övervägas. Om 
regeringen vill att banavgifterna ska överstiga marginalkostnaderna bör 
Transportstyrelsen kunna redovisa konsekvenser av detta och ge synpunkter på 
hur det överskjutande beloppet kan beräknas. 

 
7.2 Reglerarens perspektiv 
Som framgått av den tidigare genomgången kännetecknas traditionell ekonomisk 
reglering i första hand av att man försöker begränsa möjligheten för kommersiella 
företag att ta ut allt för höga priser. På så sätt är avsikten att öka effektiviteten på 
marknaden. Överfört på den avreglerade svenska järnvägsmarknaden innebär detta 
följande: 

• Reglering och tillsyn bör inriktas på att etablering av ny konkurrerande verk-
samhet underlättas. 

• För att uppnå ett sådant syfte bör man eftersträva att alla aktörer på marknaden 
behandlas på ett likvärdigt sätt. 

• I förlängningen ska detta bidra till att priserna på biljetter för persontrafik och 
tarifferna för godstransporter inte blir allt för höga. 

 

Lagstiftningen kan sägas ge regleringsmyndigheten tre typer av arbetsuppgifter; 

• att följa utvecklingen på järnvägsmarknaden med avseende på priser, utbud och 
konkurrens 

• att genomföra särskilda granskningar av frågor med principiell och/eller ekono-
misk betydelse för marknadens funktion och 

• att ta ställning i frågor där någon part har överklagat ett beslut som fattats av en 
infrastrukturförvaltare.  

 

Uppdraget att genomföra fördjupade granskningar bör baseras på en identifikation av de 
delar av marknaden som kräver tillsyn. Följande verksamheter bör omfattas av sådana 
granskningar: 

• Infrastrukturförvaltarnas principer för prioritering i tidtabelläggningsprocessen. I 
detta ingår bland annat också behovet av att utveckla ett tänkande kring behovet 
av att ge utrymme för långsiktiga garantier för att företag ska få plats i en tid-
tabell. 

• Infrastrukturförvaltarnas principer för uttag av banavgifter. I detta ingår att be-
döma såväl de avgifter som idag tas ut som behovet av att införa nya typer av 
avgifter, exempelvis för tillgång till knapp bankapacitet. 
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• Marknadsövervakningen bör inriktas mot att säkerställa att förutsättningarna för 
en fungerande marknad är uppfyllda. I den mån som förekomsten av flaskhals-
resurser hindrar etablering av ny konkurrerande verksamhet bör detta uppmärk-
sammas och Transportstyrelsen kan ta initiativ till analyser och ge regeringen 
förslag till regleringsåtgärder. Detta kan gälla exempelvis biljettbokningssystem, 
rullande materiel, underhållskapacitet, rangering, uppställning och stationer. I 
detta kan också ligga ett behov av att belysa behovet av att bryta upp existerande 
verksamheter i flera fristående delar. Exempelvis skulle det kunna finnas skäl att 
omvandla Transitio till flera bolag som äger den rullande materielen för att på så 
sätt öka tillgången till fristående leverantörer. 

• Principer för tidtabelluppföljning och system för att ge parterna på marknaden 
incitament till ett gott uppförande (jfr EU-direktivets krav på performance 
regime). 

 

Med utgångspunkt från en identifiering av de huvudfrågor där myndigheten behöver 
engagera sig är det angeläget att fastställa principer för i vilka former tillsynen ska 
genomföras. Det finns åtminstone två olika förhållningssätt till denna fråga: 

• Fokus på principer och metoder: Syftet med regleringen är att länka in 
branschen till att använda metoder och tillvägagångssätt som regleraren tänker 
sig medverkar till effektivitet på marknaden. Detta handlar om principer för 
prioritering i tidtabelläggningen, för banavgifter liksom om principerna för 
prioritering vid förseningar. 

• Fokus på specifika beslut: Motsatsen till detta beslutsfattande är att reglerings-
myndigheten föreskriver vilka beslut som ska fattas i specifika situationer. 
Exempelvis kan det handla om vilket tåg som ska ges företräde framför ett annat 
i tidtabelläggningen, att en avgift ska förändras från ett visst värde till ett annat 
eller att man ska använda en specifik prioritering vid förseningar. 

 

Det första förhållningssättet innebär att parterna på marknaden kan agera på grundval av 
ett regelverk som klargör reglerarens syn på de principer som bör styra strategiska 
beslut på marknaden. Tillsynen innebär då att regleraren direkt till berörda parter lämnar 
synpunkter på vilka regler som ska tillämpas vid nästa tillfälle ett beslut ska fattas. Man 
kan notera att detta förutsätter goda kunskaper om de olika delmarknaderna och om de 
processer som föregår på marknaden, liksom om de principiella överväganden som 
ingår då man gör bedömningar av vad som är ett samhällsekonomiskt effektivt förhåll-
ningssätt i specifika frågor.  

Det kan vara naturligt att tidsmässigt koppla denna del av tillsynsarbetet till det årligen 
återkommande arbetet med att ta fram en järnvägsnätbeskrivning för kommande tid-
tabellperiod. I den utsträckning myndighetens synpunkter på de processer som försiggår 
inte ligger inom ramen för existerande lagstiftning ges i stället förslag till regeringen om 
hur lagarna kan förändras. 

Om de principer som regleras i lagar och förordningar inte är tillräckligt tydligt ut-
formade, och om tillsynsmyndigheten inte kan genomskåda hur principerna konkreti-
seras av infrastrukturhållarna, kan det uppstå en otydlighet i styrningen. Detta har på 
andra marknader (t.ex. tele och el) hanterats genom att vänta och se hur situationen 
utvecklas. Regleringsmyndigheten måste då vara medveten om risken för att detta leder 
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till utfall som ligger långt ifrån rimliga bedömningar av vad som kan vara en effektiv 
lösning. 

Som vi tidigare påpekar innebär detaljerade föreskrifter en risk för att tillsynsmyndig-
heten blir delaktig i själva utformningen av den verksamhet som ska övervakas. 
Samtidigt kan tillsynsmyndigheten ibland ställas inför beslut som snabbt behöver korri-
geras. Det mest uppenbara exemplet är om ett beslut om prioritering i tidtabellägg-
ningen överklagas av någon part. Dilemmat är emellertid att det i detta fall finns mycket 
korta ledtider i processen. Det kommande årets tidtabell fastställs i oktober och trafiken 
påbörjas i början av december. Det finns därför maximalt åtta veckor för behandling av 
överklaganden och det är rimligt att svaret måste komma inom väsentligt kortare tid än 
så för att företagen ska kunna planera sin trafik på rimliga grunder. Det viktiga är därför 
att ha en tydlig strategi avseende vilka principer som bör styra de prioriteringar som ska 
göras. Denna strategi behöver däremot inte dra sig för att vara konkret när det gäller 
exempelvis kompetens och resurser. 

Vår preliminära bedömning är att Transportstyrelsen ska besvara sådana överklaganden 
inom ett par veckor i de fall det finns en uppenbar reaktion att ge. Om man menar att 
korrekta principer har tillämpats kan klagan omedelbart avvisas medan man – för det 
fall där den klagande (enligt Transportstyrelsen förmenande) uppenbart har rätt – 
omedelbart pekar på de riktlinjer som inte tolkats rätt och ger infrastrukturförvaltaren i 
uppdrag att föreslå en alternativ tidtabell. Infrastrukturförvaltaren måste i så fall följa 
Transportstyrelsens beslut.  

Detta ställningstagande är givetvis beroende av ett eventuellt utslag i Regeringsrätten 
och de konsekvenser ett sådant beslut kan få för den kommande lagstiftningen. Som 
tidigare behandlats menar Banverket att regleringsmyndigheten inte ska kunna ändra en 
beslutad tågplan eftersom detta är att se som myndighetsutövning. Man kan dock notera 
att i Tyskland ändrar Bundesnetzagentur de beslut som Deutsche Bahn fattar om tåg-
planer.  

Oavsett om Transportstyrelsen ändrar ett beslut om tåglägen som en infrastrukturför-
valtare fattar eller inte, så kan myndighetens ställningstagande överklagas via det för-
valtningsrättsliga domstolsväsendet. I slutänden av en sådan process måste principer 
utformas för att någon form av ersättning ska utbetalas till den som klagat och vunnit en 
process. Ersättningen bör kopplas till den ekonomiska förlust som den drabbade gör till 
följd av att man inte kunnat genomföra trafiken på det sätt som en korrekt tillämpning 
av lagen hade inneburit. Principerna för att beräkna ersättningen bör dessutom vara 
fastställda redan från början så att samtliga parter ska kunna ta ställning till i vilken 
utsträckning man ska driva ett ärende vidare. Det går emellertid utanför denna förstudie 
att ha synpunkter på hur dessa principer bör utformas och om det krävs kompletterande 
lagstiftning för att införa sådana förändringar. 

 
7.3 Säkerhetstillsyn 
Före 1988 bedrevs ett arbete med tillsyn över säkerhetsfrågor inom dåvarande SJ. När 
Sverige separerade trafik och infrastruktur fanns de organisatoriska förutsättningarna för 
att bedriva extern säkerhetstillsyn. Samtidigt som Banverket bildades skapades därför 
Järnvägsinspektionen som vid den tiden var administrativt inordnat i Banverket men 
agerade i princip oberoende. Först 2004, då myndigheten Järnvägsstyrelsen bildades, 
etablerades en helt oberoende tillsynsmyndighet.  
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Inom teknik- och säkerhetsområdet finns således betydande erfarenheter och kompe-
tenser om hur ett effektivt tillsynsarbete går till. Transportstyrelsen kan i sin utformning 
av marknadstillsynen dra lärdom av erfarenheterna vad avser tillsyn i trafiksäkerhets-
frågor. 

Transportstyrelsens arbete med att övervaka att verksamhetsutövarna bedriver en säker 
verksamhet delas in i tillstånds- och tillsynsprocesser. För de järnvägsföretag som 
önskar utöva trafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen finns olika tillståndsformer 
som Transportstyrelsen kan bevilja. Myndigheten beviljar licens, säkerhetsintyg del A, 
B och särskilt tillstånd. För att organisera, men inte själv utföra, järnvägstrafik krävs 
tillstånd i form av auktorisation. Också för att driva och förvalta infrastruktur krävs 
tillstånd och tillstånd ska också sökas av en redan befintlig infrastrukturförvaltare om en 
del av järnvägsinfrastrukturen byggts ut i den omfattningen att ett utökat tillstånd krävs. 
 
Den säkerhetstillsyn som Transportstyrelsen utför syftar till att behålla och helst för-
bättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik. Tillsynens huvudin-
riktning är att kontrollera att verksamhetsutövarna har en fungerande säkerhetsstyrning, 
det vill säga att företagen själva upptäcker och korrigerar sina egna fel och brister. 
Transportstyrelsen tillämpar riskbedömningar när valet av säkerhetstillsyn görs. Det 
innebär att säkerhetstillsynen i första hand fokuserar två frågor: 

• verksamheter där en olycka kan få stor konsekvens och sannolikheten för att den 
inträffar inte är försumbar 

• verksamheter där det är hög sannolikhet för att en olycka kan inträffa och 
konsekvenserna inte är acceptabla. 

 

Säkerhetstillsynen planeras i en årlig verksamhetsplan som revideras varje kvartal. I 
revideringen vägs den planerade tillsynen mot de förslag som löpande samlas i en till-
synsbank. Det kan till exempel vara förslag som tillkommit med anledning av de 
olyckor och tillbud som inkommit från telefonberedskapen. Genom scheman för 
rullande säkerhetstillsyn utsätts alla verksamhetsutövare någon gång för en säkerhets-
tillsyn, om än med olika frekvens beroende på den sannolika risken för en olycka och 
graden av konsekvensen vid olycka. Det finns också väl definierade krav för den 
personal på Transportstyrelsen som får utföra säkerhetstillsyn.  

Säkerhetstillsynen är i dag uppbyggd för att kontrollera verksamhetsutövarnas egna 
säkerhetsstyrningssystem. Arbetet kan därför sägas vara system- och inte detaljbaserat. 
Med stöd av stickprov prövas om verksamhetsutövarnas organisation, system m.m. 
håller vad som är utlovat i det s.k. säkerhetsstyrningssystemet. En viktig del i tillsynen 
är också att kontrollera att de personer som har utpekat ansvar för till exempel infra-
strukturen också har den kompetens och de resurser som krävs för att underhålla spåren 
på ett trafiksäkert sätt. Om inte ansvarig person har detta kommer Transportstyrelsen 
förmodligen att avkräva ett svar hur detta i praktiken kommer att skötas. Om inte svaret 
är tillfyllest har myndigheten möjlighet att vidta formella åtgärder.  

Tillsynen har även en tydlig koppling till verksamhetsutövarens tillstånd för att bedriva 
verksamhet. Transportstyrelsen kontrollerar i tillståndsprocessen saker som yrkes-
kunnande, ekonomisk förmåga, gott anseende och lämplighet att bedriva avsedd 
verksamhet. I lagstiftningen ges Transportstyrelsen möjlighet att anpassa dessa krav till 
verksamhetens art och omfattning. Genom tillämpning av lagstiftning med tillhörande 
föreskrifter har en praxis byggts upp om vad som inryms i dessa krav. När 
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Transportstyrelsen sedan genomför granskningar kontrollerar man om verksamhetsut-
övaren kan leva upp till innehållet i tillståndet. 

Transportstyrelsens marknadstillsyn har också till viss del hämtat erfarenheter från 
arbetet med säkerhetstillsynen. Marknadstillsynen har till exempel inriktas på verksam-
hetsutövarens organisation, på metoder och modeller baserat på tankarna kring system-
tillsyn i trafiksäkerhetsarbetet. Man har också genomfört systematiskt återkommande 
tillsynsuppdrag riktade mot verksamhetsutövarna. 

Däremot har marknadstillsynen inte ställt frågor eller krav mot en verksamhetsutövare 
om ansvarig person har tillräckliga resurser för att klara en arbetstuppgift. Tillsynen har 
med andra ord inte direkt varit inriktad på om ett företag/förvaltare satsat tillräckligt 
stora resurser för att klara uppgiften. Det kan finnas skäl att gå vidare med att överväga 
ett sådant tankesätt också vad avser marknadstillsynen. 

 
7.4 Övriga myndigheter med regleringsfunktioner 
Stabsmyndighet: En stabsmyndighet (t.ex. Statskontoret) kan återkommande på 
regeringens uppdrag se över ett antal frågor av central betydelse för branschens och 
tillsynsmyndighetens funktion. Detta avser exempelvis styrdokumentens ändamåls-
enlighet, regleringsbeslutens praktiska användbarhet för berörda subjekt, avståndet i tid 
mellan de första regleringsbesluten och att dessa vinner laga kraft efter överklaganden, 
beskriva omfattningen av tillsynsverksamhet på olika områden. 

Stabsmyndigheten kan också göra utvärderingar av regleringsmyndigheten. Det kan 
t.ex. innebära att bedöma regleringsmyndighetens resursanvändning. Exempel på 
resursanvändningsfrågor är i vilken utsträckning olika huvuduppgifter prioriteras i 
rimlig omfattning.  

Konkurrensverket: Konkurrensverket bör regelbundet utifrån ett konkurrensrättsligt 
perspektiv bedöma i vilken utsträckning som förhandsregleringar är motiverade eller om 
ytterligare förhandsreglering kan vara motiverad. Av dessa och av andra skäl är det 
angeläget att Transportstyrelsen och Konkurrensverket har ett gott samarbete. 

Konsumentverket: Som tidigare framhållits är konsumentfrågor en av de funktioner 
som i flera länder visat sig problematisk i så måtto att det har visat sig svårt att få 
regleringsmyndigheter att ägna sig åt konsumentfrågor med tillräckligt engagemang. 
Det finns därför anledning att kontinuerligt överväga om något kan göras för att öka 
konsumenternas medvetenhet om marknaden för att jämföra pris och kvalité i de 
erbjudanden som finns från olika järnvägsföretag. 

En särskild aspekt på dessa frågor inom järnvägsmarknaden avser möjligheten att byta 
tåg och kombinera resor som utförs med olika järnvägsföretags tåg. I England har man 
infört regler för att begränsa risken att två eller flera järnvägsföretag tar ut en marginal 
så att kostnaden för hela sträckan blir mycket hög. Detta var också frågor som behand-
lades i den utredning som föregick avregleringen.  

Utöver vad som framgår av den tidigare diskussionen kan det finnas anledning att 
närmare studera ansvarsfördelning vad gäller konsumentfrågor. I synnerhet kan man 
behöva klargöra vilket ansvar som åligger regleringsmyndigheten respektive 
Konsumentverket. 
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7.5 Sammanfattning 
Transportstyrelsens uppdrag innebär att man både ska bedriva tillsyn enligt Järnvägs-
lagen och att man har ansvar för en mer allmän marknadstillsyn enligt sin instruktion. 
Tillsyn enligt Järnvägslagen innebär i första hand att se till att tillgången till bankapaci-
tet sker på icke-diskriminerande villkor. Detta gäller för alla infrastrukturförvaltare. För 
en av dessa infrastrukturförvaltare – Banverket – innebär det att man är satt att övervaka 
en annan myndighet som regeringen i princip skulle kunna styra med hjälp av direkta 
instruktioner. Ett sätt att tolka denna roll är att man utgör regeringens förlängda arm i 
ambitionen att säkerställa att trafik kan bedrivas på ett effektivt sätt. Regeringskansliet 
har inte själv den kapacitet som krävs för att utöva tillsyn över marknaden i allmänhet 
och att styra infrastrukturhållarna. Tillsynsmyndighetens sätt att arbeta kan därför be-
drivas som att den tillhandahåller en god förståelse av de förhållanden som råder inom 
branschen och på så sätt har möjlighet bistå regeringen i dess styrning. 

Marknadstillsynen innebär att Transportstyrelsen bör följa utvecklingen av priser och 
trafikutbud i olika resrelationer. Vår bedömning är att Järnvägslagen ger tillsynsmyn-
digheten långtgående befogenheter i detta avseende. I den mån som flaskhalsresurser 
hindrar etablering av ny konkurrerande verksamhet bör detta uppmärksammas och 
Transportstyrelsen kan ta initiativ till analyser och ge regeringen förslag till reglerings-
åtgärder. 

Genomgången har resulterat i att följande principer bör styra tillsynsarbetet: 

• TS utformar på förhand sin uppfattning om hur lagstiftningens principer för 
uppdraget till Banverket om att hantera tidtabelläggning och ta ut banavgifter 
bör tolkas. 

• Med utgångspunkt från dessa principer följer man verksamheten och klargör i 
efterhand om principerna följts eller inte. Det finns då också skäl att närmare 
klargöra om ett vitessystem bör byggas upp för att göra det kostsamt att avvika 
från dessa principer. 

Också då ärenden hänskjuts till TS av ett järnvägsföretag som anser sig förfördelat 
baserar TS sina ställningstaganden på dessa principer. Av praktiska skäl kommer detta 
endast i undantagsfall att innebära att man ändrar i de prioriteringar som görs av 
infrastrukturhållaren. 
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8 Förslag till uppläggning av Transportstyrelsens arbete 
Vårt förslag till hur Transportstyrelsen kan lägga upp sin tillsynspolicy tar Energimark-
nadsinspektionens dokument Tillsynspolicy 2008–2012 som utgångspunkt.15 Fortsätt-
ningsvis beskrivs de grundläggande principerna för tillsynen i avsnitt 8.1 varefter några 
specifika aspekter på det löpande arbetet behandlas i avsnitt 8.2. 

 
8.1 Övergripande principer 
Verksamheten vid Transportstyrelsen bör bedrivas med utgångspunkt från två doku-
ment: 

• En tillsynspolicy som ska gälla under en femårsperiod och utgöra ett stöd vid 
prioriteringar mellan olika angelägna frågor och för val av inriktning i till-
synsarbetet. 

• En treårig tillsynsplan – motsvarigheten till en långsiktig budget – med en 
fastlagd tidplan för arbetet under det kommande året och med en preliminär 
inriktning för kommande år. 

 

Den tillsynspolicy som fastställs bör klargöra vilken syn på tillsynsbegreppet man 
omfattar. Man bör också klargöra på vilket sätt man har för avsikt att arbeta och hur 
parterna på marknaden kan utnyttja sina möjligheter att klaga på de olika typer av beslut 
som fattas. 

På grundval av den övergripande policyn ska Transportstyrelsen kontrollera efter-
levnaden av det existerande regelverket samt i den utsträckning detta krävs utforma nya 
förordningar inom ramen för vad som framgår av Järnvägslagen. I detta arbete ingår 
också att följa och analysera utvecklingen på marknaden och vid behov föreslå 
regeringen förändringar av lagstiftningen liksom andra åtgärder som bidrar till att 
marknadens funktion och effektivitet förbättras.  

Marknadsövervakningen baseras på information som Transportstyrelsen – med stöd av 
lagstiftningen – löpande samlar in om marknadsutvecklingen och om företagens drift 
och affärsförhållanden. Transportstyrelsen använder denna information för att utforma 
nyckeltal och för att på olika sätt beskriva den långsiktiga utvecklingen och identifiera 
brister och problem. 

Tillsynen ska i huvudsak vara planlagd. Den ska dessutom vara förutsägbar och präglas 
av öppenhet dvs. resultatet av övervakning och analyser ska vara offentligt tillgänglig. 
Valet av inriktning för den årliga tillsynen ska styras av följande överväganden: 

1. Insatser som ökar graden av självreglering ska prioriteras för att minimera 
behovet av kontroll i efterhand. 

2. Generella styrande regler ska eftersträvas före en detaljreglering. 
3. Väsentliga frågeställningar för samhället där det finns risk för effektivitetsbrister 

ska ges hög prioritet. Väsentlighetsbegreppet omfattar inte enbart stora belopp 
utan också kundintresset liksom marknadens funktion i vid bemärkelse. 

 

                                                 
15 http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Styrdokument/Tillsynspolicy.pdf
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Utformningen av tillsynen ska utgå från följande kriterier: 

 Tillsynsinsatser värderas efter hur väl de hjälper Transportstyrelsen att uppnå 
uppställda mål. 

 Tillsynen tar sin utgångspunkt i ett förmodat problem. 
 Bedömningsgrunderna för tillsynen ska tydligt anges. De ska normalt följa av 

direkta klagomål eller kunna härledas från Transportstyrelsens fördjupade 
analyser och av löpande omvärldsbevakning. 

 Resultatet av tillsynen ska utformas så att dess resultat kan utgöra underlag för 
ett ansvarsutkrävande. 

 Tillsynens inriktning prövas i Transportstyrelsens planeringsprocess. 

 

Järnvägsmarknaden har egenskaper som skiljer sig från andra marknader. För att klara 
sin uppgift måste myndigheten ha en tillräcklig kompetens i frågor som gäller tid-
tabelläggning, kostnader för drift och underhåll av infrastrukturen liksom om trafike-
ring. Detta kan hanteras endera genom tillfälliga eller permanenta anställningar vid 
myndigheten eller genom att anlita konsulter. Samma krav ställs vad gäller förmågan att 
analysera förutsättningarna för marknadens funktion liksom givetvis kunskapen om de 
juridiska förutsättningarna för tillsynens bedrivande. 

På samma sätt som trafiksäkerhetstillsynen numera kännetecknas av en systemsyn och 
på krav att verksamhetsutövarna ska ha en tillräcklig kompetens inom den verksamhet 
man är satt att bedriva, bör också marknadstillsynen utgå från en motsvarande tanke-
gång. Detta betyder i synnerhet att man inte kan nöja sig med en grundläggande 
erfarenhet av hur verksamheten bedrivits under den tid då SJ AB haft ensamrätt att 
bedriva kommersiell persontrafik. I stället måste arbetet kännetecknas av ansvariga 
instanser fördjupar sina insikter om hur en konkurrensmarknad fungerar och hur man 
kan stödja en verksamhet som bedrivs av flera olika järnvägsföretag. 

Sverige är först i världen med att öppna persontrafik på järnväg för konkurrens. Det 
finns därför inga erfarenheter från andra länder för hanteringen av många av de problem 
som uppstår. Den svenska reformen gör det angeläget för både svenska och utländska 
lagstiftare att noga följa och utvärdera de svenska erfarenheterna. I synnerhet torde detta 
avse svårigheterna att hitta former för prioritering av olika önskemål om att få bedriva 
trafik. Det finns trots detta goda skäl att löpande även följa den internationella utveck-
lingen på området också för att vad gäller omvärldsbevakning kunna bistå regeringen i 
de specialfrågor som bör behandlas. 

Frånvaron av internationella förebilder innebär emellertid att det finns ett stort behov av 
såväl öppenhet inför de utmaningar marknadens aktörer ställs inför, som beslutsamhet 
att identifiera metoder som kan hantera de väntade problemen. Detta innebär i sin tur att 
tillsynen måste pröva olika tänkbara scenarier samt skaffa den sakkompetens som 
behövs för att kunna bedöma och driva på den utveckling som krävs.  

Alla tillsynsmyndigheter påverkas i sitt arbete av den marknad man är satt att övervaka 
och man kommer också att ifrågasättas vad avser de beslut som fattas. Man bör därför 
ha en medveten policy för att redan från början hantera denna situation. Ett viktigt 
instrument i denna strävan är betoningen av transparens i kommunikationen med 
marknaden. Genom att löpande offentliggöra de handlingar som utväxlas med olika 
parter, och genom att motivera de beslut som fattas, ökar förutsättningarna för att skapa 
tilltro till de principer man följer. 
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8.2 Det löpande arbetet 
Transportstyrelsens arbete med tillsyn över järnvägsmarknaden består således av tre 
huvuddelar:  

• Med åtminstone ett års framförhållning slår man fast vilka frågor man avser 
hantera under det kommande verksamhetsåret. Detta baseras på frågor som 
identifierats med stöd av de principer som formulerats i avsnitt 8.1. 

• Under året måste Transportstyrelsen också ha kapacitet att hantera de besvär 
som järnvägsföretag riktar mot beslut fattade av en infrastrukturförvaltare. 

• Löpande informationsinsamling om marknadens funktion och analys av 
insamlade uppgifter. Analysen kan ligga till grund både för snabba åtgärder som 
för ställningstagande till kommande års tillsyn. 

 

Utöver besvärsärenden ligger således den löpande informationsinsamlingen till grund 
för mycket av myndighetens arbete. Av de övergripande principer som skisserats ovan 
följer att det mesta av denna information bör vara offentligt tillgänglig. Det är således 
inte möjligt att tänka sig att ingripanden i marknadens sätt att fungera annat än under 
speciella omständigheter baseras på uppgifter som inte kan offentliggöras. 

Transportstyrelsen bör därför slå fast principer för vilken information som krävs för att 
hantera det uppdrag man har. Utöver allmänintresset och Transportstyrelsens reglerings-
uppdrag, som båda talar för en omfattande datainsamling, bör dessa principer också ta 
hänsyn till järnvägsföretagens behov av att begränsa spridningen av kommersiellt 
känslig information. Likaså utgör kostnaderna för att samla in informationen en restrik-
tion på uppläggningen av de tänkta systemen.  

Vi ser att det kommer att finnas ett löpande behov av data från tre olika håll: 

• Information om tidtabelläggningsprocessens utformning och framför allt av 
vilket dess utfall blir. Exempelvis behöver man veta vilka företag som sökt 
tåglägen och vilka företag som helt eller delvis har tvingats anpassa sina 
önskemål, dvs. vilka prioriteringar som gjorts under processens gång. Det krävs 
ytterligare arbete för att precisera vilken sådan information som krävs. 

• Information om underlaget för de banavgifter som tas ut och om dess ekono-
miska resultat, på lämpligt sätt disaggregerat. Det krävs ytterligare arbete också 
för att precisera vilken sådan information som krävs. 

• Information om utvecklingen på marknaden för persontransporttjänster: 
o Hur många tågavgångar finns på olika marknader och hur många företag 

bedriver trafik på respektive marknad? 
o Hur många resenärer reser mellan ett antal större noder i nätet. På denna 

punkt bör man närmare bedöma vilken aggregeringsnivå som utgör en 
rimlig avvägning mellan allmänintresset av att bedöma marknadsutveck-
lingen respektive det kommersiella intresset av att inte avslöja känslig 
affärsinformation. 

o Hur ser prisutvecklingen ut? Idag samlar SCB och Banverket in informa-
tion om denna prisutveckling (se appendix). Det krävs ytterligare arbete 
för att klargöra om detta är tillfyllest eller om ytterligare information ska 
krävas. 

o Hur utvecklas kvalitén i de tjänster som tillhandahålls? Här kan sannolikt 
Banverkets system för informationsinsamling om förseningar utnyttjas. 
Det krävs ytterligare arbete för att precisera om detta är tillräckligt eller 
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om det krävs ytterligare sådan information, exempelvis för att klargöra 
ansvarsförhållanden när förseningar uppstår och för att analysera de 
yttersta orsakerna till uppkomna förseningar. 

• Information om utvecklingen på marknaden för godstransporttjänster. Av kom-
mersiella skäl är det svårt att tänka sig att man samlar in information om de avtal 
som tecknas mellan köpare och säljare av transporttjänster. I stället kanske det är 
tillräckligt att löpande följa utvecklingen av antalet järnvägsföretag och hur 
mycket trafik (tåg- och tonkilometer) som dessa bedriver. På så sätt får man en 
uppfattning om utvecklingen av konkurrensläget på denna marknad. 

• Information om utvecklingen på marknaden för rullande materiel. Inte heller för 
dessa tjänster är priser och övriga villkor av kommersiell natur allmänt tillgäng-
liga. Denna information är dock potentiellt mycket värdefull i ett tillsyns-
perspektiv. 

• Information om utvecklingen på marknaden för verkstadstjänster. Priser och 
övriga villkor för dessa är inte heller allmänt tillgängliga, trots att de i ett 
tillsynsperspektiv är värdefulla. 

 

Huvudstrategin bör vara att Transportstyrelsen i mycket begränsad utsträckning själv 
ska genomföra arbetet med informationsinsamling. I stället ska järnvägsföretagen som 
en del av sitt trafiktillstånd acceptera att löpande rapportera de uppgifter som 
Transportstyrelsen efterfrågar. En del av denna information torde också kunna hämtas 
från det löpande arbetet med att förvandla en tidtabell till faktisk trafik eftersom man i 
detta sammanhang ändå tvingas registrera vital information. Detta gäller exempelvis 
uppgifter om tågvikt och om tågens start- och målpunkter. Det bör också vara en 
huvudstrategi för Transportstyrelsen att automatisera informationsinsamlingen genom 
att säkerställa att uppgiftslämnarna använder lämpligt utformad programvara som 
automatiskt kan uppdateras. 
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Behovet av information om trafik och priser 
Existerande trafikinformation16

SIKA har haft ett regeringsuppdrag att bygga upp ett statistiksystem om Kollektivtrafik 
och samhällsbetalda resor. Bakgrunden var att statistik om kollektivtrafik och samhälls-
betalda resor har haft brister. Vissa delar av verksamheten är relativt väl beskrivna 
medan uppgifter saknas för andra delar. Definitioner och indelningar är inte enhetliga 
vilket försvårar relevanta jämförelser. 

Arbetet startade när Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och Kommunika-
tionsdepartementet i slutet av 1996 bjöd in branschen för att diskutera hur statistiken 
kunde förbättras. I en första etapp studerades de regelverk som styr kollektivtrafiken, 
den befintliga statistiken redovisades samt resultatet från en inventering av användarnas 
behov (SIKA Rapport 1998:6). Projektets slutrapport innehöll ett förslag till statistik-
system (SIKA Rapport 2000:2). 

SIKA har sedan gått vidare med att inventera befintlig statistik och dess kvalitet relativt 
förslaget till statistiksystem (SIKA Rapport 2004:2). Därefter utformades en plan för 
utveckling av befintlig statistik och tillskapande av ny statistik (SIKA PM 2004:3). 
Området kollektivtrafik och samhällsbetalda resor ingår sedan juli 2006 i Sveriges 
officiella statistik. 

En första statistikrapport från systemet publicerades med data avseende år 2003 (SIKA 
Statistik 2005:2). Den andra statistikrapporten gavs ut i början av januari 2009 (SIKA 
Statistik 2008:30).  

SIKA ger också årligen ut en rapport som belyser hur trafikhuvudmännen tillhanda-
håller kollektivtrafik i respektive län. Där ingår uppgifter om antal resor, personkilo-
meter, utbudskilometer och med vilken ekonomi verksamhet bedrivs. Den senaste 
rapporten i serien går under benämningen Lokal och regional kollektivtrafik 2008. 

Sedan slutet av 1800-talet har det också samlats in information om järnvägstrafiken i 
Sverige, och SIKA koordinerar numera arbetet med att sammanställa denna statistik om 
järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Materialet består av tre delar: 

» Person- och godstransporter på järnväg; kvartalsvis snabbstatistik med de viktigaste 
statistikuppgifterna inom järnvägssektorn.  

» Bantrafik; årsstatistik där gods- och passagerartrafiken belyses ur en lång rad 
aspekter. 

» Bantrafikskador; statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid 
järnvägar, spårvägar och tunnelbana. 

 

Transportstyrelsens behov av information 
Utgångspunkten för att bedöma vilken marknadsinformation som Transportstyrelsen 
behöver för att fullgöra sitt uppdrag är att klargöra på vilken aggregeringsnivå som 
informationen behöver insamlas. Tabell 1 beskriver trafikutvecklingen i Sverige på 
aggregerad nivå medan tabell 2 anger prisutvecklingen i motsvarande aggregat. 

                                                 
16 Detta avsnitt baseras på en text på SIKA’s hemsida http://sika-institute.se/Templates/Page____6.aspx

VTI rapport 679  

http://sika-institute.se/Templates/Page____6.aspx


Bilaga A 

Sidan 2 (2) 

 
Tabell 1  Årlig trafikökning, procent. Källor: Väg- och järnvägsinformation tillgänglig 
på www.sika-institute.se

  1980–2007 1990–2007

Järnväg Totalt antal resandekilometer 1,5 2,6 

 – därav regionaltåg 3,3 4,6 

 – därav långdistanta trafik 0,6 1,6 

Bil Fordonskilometer 1,3 0,9 

Årlig tillväxt av BNP 2,3 2,3 

 
Tabell 2  Årlig prisökning, procent. Källor: Officiell information om KPI tillgängligt på 
www.scb.se, bensinpris hämtat från Bil Sweden (2008). 

 1980–2007 1990–2007 

Konsumentprisindex 4,0 3,1 

– därav lokaltrafik (buss och pendeltåg) 7,8 5,5 

– därav långdistanta tåg 5,7 3,2 

– därav inrikesflyg 6,3 5,7 

Bensinpris 5,2 3,7 

 

Information på denna aggregeringsnivå är emellertid inte tillfyllest för att belysa järn-
vägsmarknadens funktion. Vad gäller resandetrafik är det således av betydelse att veta 
hur trafikutbudet och resandet ser ut i bestämda ortsrelationer och hur utbud och resande 
utvecklas. Om resandet minskar (eller ökar), och om detta inte kan förklaras av en 
utbudsförändring (färre tåg), är det också av betydelse att kunna belysa vilka andra 
förklaringar som ligger bakom förändringarna. I frånvaro av en sådan förklaringsmodell 
är det svårt att tänka sig att Transportstyrelsen ska kunna ha synpunkter på om det 
föreligger ett problem eller inte och i synnerhet om vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas för att förbättra marknadens funktion. 

Det är emellertid uppenbart att informationen om priser kopplade till hur många som 
reser med olika avgångar representerar kommersiellt känslig information. Man måste 
därför finna ett sätt att hantera både behovet av att offentliggöra allmänrelevant 
information och att lämna utrymme för företagen att hålla inne med den mest känsliga 
informationen. Vi tänker oss att detta kan göras på följande sätt: 

• Operatören talar om hur många resenärer som totalt reser mellan olika relationer, 
typ Mora/Falun–Stockholm eller Stockholm–Göteborg. Däremot anges inte 
antalet resenärer på olika delsträckor. Summan av samtliga delsträckor utgör det 
totala resandet i järnvägsnätet. 

Via företagens hemsidor samlar Transportstyrelsen in information om priserna på ett 
antal delsträckor, för olika biljettkonstruktioner, i varje resrelation. På grundval av egna 
bedömningar beräknas därefter ett genomsnittspris. Detta ligger till grund för en 
bedömning av prisutvecklingen på sträckan. 

 VTI rapport 679 

http://www.sika-institute.se/
http://www.scb.se/


Bilaga B 

Sidan 1 (20) 

 

Regulatory design and organization by Mats Bergman 
Regulation ex ante or ex post and lessons from the regulatory history of electric power 
and electronic communication in Sweden 

 

Mats A. Bergman 

Professor of Economics 

Södertörn University 

 

 

February 19, 2010 

 

 

Introduction 
The Swedish markets for telecommunications and electric power, respectively, were 
both liberalized in the mid 1990s. Initially, both markets were subject to ex-post 
regulation but have since come under ex-ante regulation. Still, the regulatory history 
differs markedly between the two sectors and the contrast offers lessons with potential 
applicability to other industries. 

The economic regulation that applies to the telecom industry (or, more generally, for 
electronic communication) is relatively strict and is similar across the whole European 
Union. It sets the overall price level and impacts significantly also on the structure of 
the prices the industry can charge. By contrast, the Swedish electric power market 
appears to have been less constrained by regulation, the regulation is specific to Sweden 
and it has little impact on the structure of prices. 

 

Partially based on the Swedish experience of regulating these two industries, I argue 
that ex-ante regulation has important advantages over ex-post regulation. It will likely 
be stricter, because the regulatory authority will be in a better position to defend its 
decisions in court. In principle it will also provide better incentives for cost efficiency, 
since it will at least partially be a price-cap regulation. In this sense it will combine the 
best of two regulatory models: it will leave relatively little rent to the firm, like cost-
based regulation, and it will give good incentives for cost efficiency, like price-cap 
regulation.  

 

Competition law works much like ex-post regulation. It serves as a good complement to 
sector-specific regulation, because of its generality and also because it has a somewhat 
different aim. While sector-specific regulation seeks to prevent dominant or monopoly 
firms from exploiting existing market power, competition law aims to prevent market 
power from arising in the first place. 
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Natural monopolies and economic regulation 
Regulations are imposed on firms for different purposes. A useful distinction is the one 
between economic regulations and regulations for health, safety and environmental 
regulation. Competition law, also known as antitrust, is closely related to economic 
regulation; both are concerned with market power. Economic regulation is concerned 
with controlling the exercise of existing market power in particular industries, while the 
competition rules primarily seek to prevent market power from being created in any 
industry.17

 

In some industries, it is inevitable that market power arises. A prominent reason is that 
there are increasing returns to scale in infrastructure large enough that duplication is 
economically impossible or at least costly enough to make an infrastructural monopoly 
preferable. In the economics literature, industries of this type are known as natural 
monopolies.18  

Some examples of natural monopolies are railroad networks, airports (although perhaps 
not for the largest cities), transmission and distribution network for electric power and 
the peri-pheral parts of the telecom network. At least sometimes, these infrastructures 
are natural monopolies. Note that the natural monopoly only extends to some 
infrastructural services, not to the whole industry. For example, and as will be discussed 
below, electric power generation is not a natural monopoly; only transmission and 
distribution of electricity.  

Natural monopolies may also be less tangible. One such example may be the postal 
delivery system; i.e., the daily delivery rounds made by postmen and postwomen in cars 
and on bicycles. Another example may be Microsoft’s operative system Windows, 
which derives its dominance from network effects among users of PCs and providers of 
software and hardware for PCs. 

 

When there is market power, e.g., because there is a natural monopoly in infrastructure, 
the unregulated market will result in a production volume that falls short of the socially 
efficient quantity, because prices will be too high. That is, there will be a market failure. 
An appropriate (economic) regulation can increase efficiency, typically by holding price 
down so that demand will increase towards the efficient level. There are two main 
mechanisms for achieving this. First, the natural monopoly can be government owned 
and its management can be instructed not to set super-competitive prices. Second, price 
regulation can prevent a private owner from exploiting its market power. When it comes 
to the design of the regulation, there is an immense number of possible alternatives. 
Similarly, there are many ways to structure and manage government-owned firms. 

 

 
17 Sometimes, economic regulation is captured by the producers, so that it serves to protect producers 
rather than consumers, for example by preventing entry or by imposing what is effectively a minimum 
price. Examples include regulation of taxi and airline services prior to deregulation and much of the 
regulation of agricultural products. Below, I will focus on economic regulation that benefits consumers. 
18 Formally, an industry is a natural monopoly if costs are sub-additive. This means that production costs 
will always be lower with one firm only than with two or more, for all relevant levels of production.  
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While regulation seeks to control existing market power, competition law seeks to 
prevent market power from being created in the first place. Specifically, competition 
law prohibits cartels, anticompetitive mergers and certain types of behavior that a 
dominant firm can resort to when attempting to eliminate its weaker rivals.19 Although 
useful in many situations, competition law is relatively ineffective in markets with large 
returns to scale (strong natural monopolies). Natural monopolies will tend to result in a 
situation where a single firm dominates the market, even if there is no cartelization, no 
mergers and no anticompetitive actions against smaller firms. For this reason, legislators 
have enacted specific legislation for economic regulation in many markets with natural 
monopolies. However, all natural monopolies are not subject to economic regulation – 
and neither should they. Sometimes the cost of the market failure is too small to make 
economic regulation worthwhile, given that regulation is also costly. (And sometimes 
there is no economic regulation even though it would appear to be warranted; an 
example may be district heating in Sweden.) 

Economic regulation typically targets the prices of the firm or firms that own a natural 
monopoly. Either consumer prices are set directly or else the prices paid by competitors 
that need access to the critical infrastructure are regulated. Alternatively, the pricing of 
the dominant firm can be indirectly regulated, e.g., by capping the firm’s profit level or 
its return on capital. The regulation may specifically prescribe each individual price, or 
it may focus on the (average) price level, leaving the design of the price structure and 
the setting of individual prices to the regulated firm. Furthermore, the maximum 
permissible price may be determined by calculating what the cost ought to be for an 
efficient firm, or it may be determined by measuring the firm’s actual costs. The former 
method is known as price-cap regulation; the latter as cost-based (or cost-of-service) 
regulation. 

 

The main benefit of price-cap regulation is that it gives good incentives for cost 
efficiency. If the regulated firm is able to cut costs, it will retain these savings as 
increased profit. The drawback – which, conversely, is the advantage of cost-based 
regulation – is that the regulated firm may have to be given large informational rents. If 
the price cap is set with little information about costs, it has to be set relatively 
generously. A mix of these two principles is possible, so called incentive regulation. 
However, the price cap will eventually have to be realigned with costs, so the difference 
between the two methods is more one of degree than one of kind. Put differently, a 
price-cap is a cost-based regulation with long revision periods; a cost-based regulation 
is a price cap with short revision periods.20

 

Currently, the Swedish markets for electronic communication, electric power, natural 
gas, and pharmaceuticals are all subject to economic regulation, even though at least the 
first two are known as “deregulated” industries. Mainly, they are deregulated in the 

 
19 Competition law can in principle also be used against excessive pricing, i.e., to hold prices down. In 
practice, this rarely happens, as will be discussed below. 
20 When the regulation applies to several firms in similar situations, the maximum price can be set with 
reference to average costs. Such yardstick competition, when possible, combines good properties of price-
cap and cost-based regulation. 
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sense that entry is now allowed, while previously entry was restricted, and also in the 
sense that firms are mostly free to set consumer prices.21

 

Government ownership can be a substitute for regulation or a complement. Prior to the 
“deregulations”, much of the telecom and power industries were government owned; 
this was the main mechanism to restrain market power. After the liberalization, 
government has retained ownership of some natural monopoly segments that have been 
carved out of the otherwise competitive stages of production. Three leading examples 
are Banverket (Swedish Railtrack), Luftfartsverket (Swedish Airports and Air 
Navigation Services) and Svenska Kraftnät (the electric power transmission system 
operator). All of these are subject to some type of regulation, but the regulation tend to 
be less formalized than that in markets with private firms. Banverket has formally been 
regulated directly by the government and the situation has been similar for 
Luftfartsverket, which has been subject to a price cap indexed to a general price index. 
Svenska Kraftnät is formally regulated by EI (Energimarknadsinspektionen, the Energy 
Markets Inspectorate), but the regulation seems to have been less “serious” than that 
which applies to the distribution networks. 

 

If there were no disadvantages associated with government ownership, it would be easy 
to recommend government ownership as the simple solution for all natural monopolies. 
However, government-owned firms are typically thought to be less cost efficient. To the 
extent that this is correct, government ownership makes the most sense when the natural 
monopoly is vertically separated from the competitive segments of the market. If 
vertical synergies are important, vertical separation comes at a cost and a combination 
of private ownership and access regulation may be better.22  

 

That government entities operating in markets with natural monopolies are less strictly 
regulated than private firms is reasonable.23 The government can restrain market power 
via its control of the government entity’s management and board. (In addition, 
municipal law limits municipalities’ and municipality-owned firms’ ability to charge 
excessive prices.) Also, to the extent that they are monopolies in their respective 
markets, there is no direct discrimination of private firms. When the Swedish 
pharmaceutical retailing market was liberalized in 2009, stricter regulations were 
introduced and it applied equally to the government-owned incumbent monopoly, 
Apoteket AB, and to its new rivals. 

 

 
21 The latter does not apply to pharmaceuticals and electric power distribution. In the pharmaceutical 
industry, the rationale for regulation is not the existence of a natural monopoly, but the existence of a 
legal monopoly created by patent rights, in combination with pharmaceuticals being subsidized. 
22 An important advantage of vertical separation is that the separated entity should have no reason to 
discriminate between its different customers. Hence, although the price may have to be regulated, there 
will be little need to regulate quality-of-service. In contrast, a vertically integrated company that is subject 
to access regulation has strong incentives to degrade quality-of-service for its rivals. 
23 Although perhaps unfair to private rivals, if such exist. 
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Regulation ex ante and ex post and the role of competition law 
Prices can be regulated ex ante or ex post. Under ex-ante regulation, a regulatory 
authority (or possibly the central government itself) determines which prices the 
regulated firms are allowed to set beforehand. Under ex-post regulation, the firms are 
free to set prices, but the regulator can intervene after the fact and, e.g., order the 
regulated firms to lower prices and perhaps also to make partial restitution to their 
customers.  

 

Competition law as ex-post regulation 

Often, sector-specific regulation is presumed to be the ex-ante regulation while 
competition law as seen as the ex-post regulation. Competition law tends not to limit 
firms’ freedom to set prices directly. However, under special circumstances, a dominant 
firm may be required under the competition law to provide access, e.g., to essential 
infrastructure, at a price level that must not be too high. Such an obligation follows from 
what is sometimes called the essential facilities doctrine. In other circumstances, the 
dominant firm may be required to refrain from selling at a too low price – to prevent it 
from driving its rivals from the market – or it may be required to structure its prices so 
that a price squeeze does not occur.24  

 

Whether competition law in practice can be used to cap consumer prices, i.e., to directly 
hold consumer prices down, is a debated issue. The EU Court has stated that, in 
principle, it can. However, there are very few pure cases where a dominant firm has 
been found guilty of setting excessive prices.25 A price can be established as excessive 
if it is high relative to costs or if it is high relative to the price charged for similar 
products in other markets.26

 

For all practical purposes, competition law will only be directly effective in holding 
down upstream prices (e.g., the prices of infrastructural services that are needed to 
produce final services that, in turn, can be sold to consumers). Indirectly, however, 
competition law can influence consumer prices by making entry possible and by 
preventing dominant firms from driving their rivals from the market.27

 

 
24 A price squeeze may occur in a vertical production chain where a (dominant) firm is active at two or 
more stages. Say that the dominant firm sells upstream services at price Pu and downstream services at 
price Pd. If the firm’s cost of producing downstream services is Cd, a price squeeze will occur if Pd-Pu < 
Cd. 
25 See the Swedish Competition Authority, 2007, The Pros and Cons of High Prices. The cases that do 
exist are non-Swedish national cases, i.e., with no direct legal precedence for Swedish courts.  
26 Note that with the first interpretation is reminiscent of cost-based regulation, the latter of a price cap. 
27 Of course, in the short run a ban on predatory (too low) prices will only serve to increase consumer 
prices. In the long run, however, predatory (low) prices may result in high prices, after the rivals have 
been driven from the market. Banning predatory prices may therefore result in lower prices in the long 
run. 
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Intervention from the competition authority comes ex post, after a certain type of 
pricing has been observed and found to be illegal. In this kind of setting it would of 
course be tempting for a dominant firm to use its freedom to set prices aggressively. If it 
is found guilty of violating the law, it can simply adjust its pricing and it will have lost 
nothing; if the behaviour is not observed by the competition authority, it will get away. 
However, to moderate this temptation a fine will typically be imposed when a violation 
was obvious and significant. Hence, a dominant firm that tries to push the boundaries of 
the law will be taking a risk. 

 

It appears fair to say that even with a very active competition authority, competition law 
will be less effective in holding prices down than a dedicated legislation. In particular, 
access prices mandated under the competition law will be higher than those that would 
follow from the application of a sector-specific legislation. As an example of this, in 
1995 the Swedish Competition Authority could reduce the interconnection fees charged 
by Telia from 0.35 to 0.235 SEK (per single segment; see case No. 107/95). 
Subsequently, after it was given the mandate to regulate interconnection fees, the 
telecom regulator (PTS) has ordered a series of reductions to a level as low as around 
0.04 SEK.  

 

Sector-specific regulation 

Even if sector-specific regulation normally applies ex ante, it is possible to have sector-
specific ex-post regulation. For example and as will be discussed below, electric power 
distribution in Sweden has been subject to ex-post regulation. For much the same 
reasons that regulation via competition law tends to be less strict than specific 
regulation, sector-specific ex-post regulation tends to be less strict than sector-specific 
ex-ante regulation.  

 

If the regulation is detailed and specific, it would, with one important caveat, not matter 
much if it was formally applied ex ante or ex post; the result would be the same. The 
firms would know exactly what price they would be allowed to set and the nominal 
freedom, under ex-post regulation, to set a higher price would not be worth much. In 
fact, a detailed and pre-specified method for calculating the maximum price would be 
very similar to an ex-ante regulation. The important caveat is that the ex-ante regulation 
will be like a price-cap regulation, while the ex-post regulation will tend to be cost-
based.28 Hence, the ex-ante regulation gives stronger incentives for cost efficiency. It is 
well-known, however, that the difference between price-cap regulation and cost-based 
regulation is one of degrees, rather than one of kind. The price cap must eventually be 
realigned with costs. Perhaps the realignment will occur every five years, instead of 
every year. 

 

In addition to generating better incentives for cost efficiency, ex-ante regulation will 
tend to be stricter, i.e., it will tend to leave less monopoly rents. The reason is the way 
the burden of proof tends to be balanced between the regulator and the regulated firm.  

 
28 Although the “revision periods” may be quite short if the ex-ante regulation is updated every year. 
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Typically, the regulatory act itself will be quite general. For example, the act may 
require that prices are “cost based”. In order to make an operational interpretation of 
this requirement, a lot of additional assumptions has to be made: how to allocate 
common costs, what the cost of capital is, over which horizon capital expenditures 
should be written off, what are reasonable costs for different pieces of capital and so on. 
With ex-post regulation, the firm makes the initial interpretations and then, if the 
regulator wants to reduce prices below the level chosen by the firm, the regulator must 
prove in court that the firm’s interpretations are wrong. With ex-ante regulation, the 
firm must convince the court that the regulator’s interpretation of the act is erroneous. 
Given that the court requires that the claimant is able to prove its arguments with a 
probability substantially in excess of 50 percent, the two types of regulation will result 
in different price levels even if the law in both situations requires “cost based” prices. 

 

There is one mechanism, however, which works in the opposite direction. If there is 
significant uncertainty, e.g., concerning future demand and hence about the optimal size 
and timing of an investment, ex-post regulation may result in lower expected profits. If 
demand turns out to be high, average cost per unit will be low and prices can be capped 
at a low level, yielding moderate profit levels. On the other hand, if demand turns out to 
be low, the firm will have to bear the losses itself. With ex-ante regulation, the 
uncertainty will be accounted for and a higher price level will be accepted in the 
favorable outcomes. 

 

In summary, much seems to speak in favor of ex-ante regulation. It tends to give better 
incentives for cost efficiency and it tends to leave less rent with the regulated firm –
except where this is needed for good investment incentives. Hence, if uncertainty is not 
a main concern, if the legislator only seeks to prevent exorbitant prices and if it 
otherwise wishes to allow firms to set prices freely, then ex-post regulation may be 
appropriate. Otherwise and in particular if the legislator wishes to hold prices 
significantly below the level that would result in an unregulated market, it seems ex-
ante regulation is a better alternative. 

 

It should be mentioned that ex-ante regulation as well as ex-post regulation can be 
combined with a huge number of regulatory models. The regulation can specify each 
individual price, it can apply to an average of prices or it can cap the regulated firms’ 
rate of return on assets. The regulation can apply at the wholesale level or at the retail 
level. In line with the above arguments, ex-ante regulation tends to be much more 
detailed and hence associated with higher fixed costs of regulation.29 The regulatory 
authority’s interpretation of the typically quite general principles stated in the act itself 
must be exact enough to result in specific values. 

 

Finally, it is conceivable that a regulatory authority that enforces an ex-post regulation 
is able to establish such a standing that its interpretation of the act becomes much like 

 
29 Litigation costs can be interpreted as the variable costs of regulation. 
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an ex-ante regulation. If the regulator has a strong track record in court processes, firms 
may start to treat the regulator’s recommendation as ex-ante regulations. 

 

Regulation in the markets for electric power distribution and transmission30

There are four main vertical stages in the production and distribution of electric power. 
First, there is power generation in power plants. Second, electric power is transmitted 
via the high-voltage backbone (or transmission) network (“stamnätet”), to regional 
networks (subtransmission) and to large industrial consumers. Third, electric power is 
distributed via local networks to small and medium-sized final users. Fourth, electricity 
retailing is the business of reselling wholesale power to small and medium-sized users.  

Power generation and retailing are not natural monopolies. On the contrary, these 
markets are potentially quite competitive, given that all firms have access to the 
networks. The network markets, transmission and distribution, on the other hand, are 
natural monopolies. Generation and distribution of power (electricity) are the two most 
costly of these activities, accounting for approximately equal shares of total costs, while 
retailing is much less costly. 

 

A (small) final user will have a contract with the local network monopoly for 
distribution services and with a retailer for power purchases. The retailer, in turn, buys 
from power-generating companies in the wholesale market. The final consumer may 
choose to buy both electric power and network services from the local network 
monopoly. The retailer and/or the local network may also be vertically integrated with a 
power-generating company. 

 

The 1996 deregulation 

The Swedish market for electric power was deregulated in 1996. Before the 
deregulation, retail prices, including both power and distribution services, were subject 
to regulation ex post. That is, the producers were free to set prices to consumers, but 
these prices could be challenged by the regulator if they were considered to be 
excessive. The overall regulatory principle was average pricing: prices should 
correspond to the average total cost of the power producer, including the transmission 
and distribution costs. Consumers had to buy electric power from the local monopoly. 

 

After the market was liberalized, generators and retailers were allowed to set prices 
freely, consumers were allowed to contract with any retailer and the retailers were 
allowed to contract with any generator. The transmission and distribution services 
remained regulated monopolies. 

 

Just prior to the 1996 deregulation, a specialized regulator, Nätmyndigheten (the 
Network Authority) was set up as a unit within the government authority NUTEK 

 
30 Based on Bergman, 2002; Government investigation SOU 2007:99; Government proposition 
2008/09:141 and EMI’s web page. 
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(Närings- och teknikutvecklingsverket, the Swedish National Board for Industrial and 
Technical Development). A few years later, Statens Energimyndighet (the Swedish 
Energy Agency) was created, including Nätmyndigheten as a sub-unit. In 2007, the 
latter unit had 60 employees, of which 25 worked with the economic regulation. In 2008 
the unit became an authority of its own, called Energimarknadsinspektionen, EI, or the 
Energy Markets Inspetorate and it currently has about 80 employees. The Department 
for tariff regulation manages the economic regulation. 

 

EI is responsible for regulating tariffs, primarily for distribution networks, as well as for 
granting monopoly rights (concessions) to the distribution networks, but in principle 
also for transmission networks. Energimyndigheten is responsible for developing an 
energy system that has sufficient generation capacity and that is as environment friendly 
as possible. Hence, while EI is the specialized regulatory authority, Energimyndigheten 
has the overall responsibility for the energy sector. 

 

Svenska Kraftnät is a state utility (affärsdrivande verk) that owns and operates the 
transmission network. It is responsible for operating and developing the transmission 
network, for maintaining balance in the power market, as well as for operating the 
power system in certain crisis situations. Nominally, it is regulated by the EI, but in 
practice it has been allowed to set its tariffs relatively independently, as long as the 
overall rate-of-return remains at or below the cap. 

 

 

Distribution 

With the deregulation, power generators (or “producers”) were given the freedom to set 
prices. Assuming reasonably effective competition, this implied a shift from average 
cost pricing to marginal cost pricing.31 The generators could sell power wholesale at the 
newly created Nordic power market, Nord Pool, or in bilateral agreements with large 
consumers or retailers, or they could sell it directly to consumers at the retail level. (In 
the latter case, they had to be active in electric power retailing.) 

 

The power distribution and transmission services, however, remained regulated. The 
right to distribute power, i.e., to deliver low-voltage electric power to final consumers, 
is still a legal monopoly that is granted, at the local level, to a distribution monopolist. 
These firms can be privately owned, owned by municipalities or owned by the large 

 
31 Sometimes, it is claimed that such a shift will result in systematically higher prices. In the long run, this 
is true only if there are important unique opportunities for low-cost power production that have already 
been exploited, such as cheap-to-build hydro power, or if entry into the power generation market is 
restricted, e.g., for political reasons. However, marginal-cost pricing may result in larger variation in 
power prices, if transmission capacity is limited. For example, a glut of nuclear power resulted in several 
years with low prices immediately following the deregulation. Conversely, if power demand increases 
rapidly, prices will be high until new capacity has been built. Note also that larger variations in the price 
of power imply larger demand responses. This, in turn, may reduce the need for peak capacity, which 
saves costs. Hence, average prices may in fact be lower with marginal cost pricing. 
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power producers, such as Swedish Vattenfall, Norwegian Statkraft, Finnish Fortum and 
German EON. Many of these, including the first three, are fully or partially owned by 
the respective governments.  

 

The old principle of ex-post regulation with freedom to set prices was retained for 
power distribution services in the 1996 deregulation. Prices had to be “reasonable”, 
where reasonable was interpreted as cost based. This resulted in the classical problem of 
weak incentives for cost containment. In addition, an increasingly large fraction of the 
distribution networks were owned by the power generating companies. This gave rise to 
concern that the vertically integrated companies were secretly shifting costs from the 
deregulated segments (generation) to the regulated segments (distribution), despite the 
legal requirements that distribution services were produced in separate daughter 
companies and that the accounts were kept separate. 

 

In 2002, the regulation was changed so that the reasonableness of prices should be 
assessed against performance (or consumer benefit), rather than against costs. This was 
intended to sharpen the incentives for cost containment. A model, the Network 
Performance Assessment Model (NPA model, or “Nätnyttomodellen” in Swedish), was 
set up as a foundation for the regulation. For each distribution network, this model 
sought to estimate the long-run forward-looking cost of building a new network; this 
estimated cost was the benchmark against which prices (or, in fact, total revenues) were 
compared.32

 

Total revenues for each distribution network was compared with the “benefit” it 
generated (i.e., with the forward-looking cost of operating a new network in the same 
area). If revenues were high relative to the estimated “benefit”, the pricing of the 
distribution company was subjected to a more extensive investigation, where also other 
methods were used.33 In the initial screening, revenue/benefit ratios in excess of 
approximately 1.2 resulted in full investigations. During 2004, the 2003 revenues were 
compared with the estimated benefits and 13 out of the 190 distribution companies were 
found to have charged excessively. After lengthy court proceedings, the companies 
agreed to refund consumers, while the EI agreed to drop its charges.34 The companies’ 
main argument in their appeals appears to have been that the Network Benefit Model 
was not a firm legal basis for regulating distribution tariffs.  

 

For the following two years, EI subjected 42 and 24, respectively, network companies’ 
tariffs to full investigations. However, the lengthy and difficult court processes for the 

 
32 Following an EU directive from 2003, the regulation was modified in 2005. EU required that the 
regulation was predictable, i.e., ex ante, rather than ex post. In fact, the Swedish regulation remained ex 
post, but the methods to be used were more clearly spelled out in the act, in some sense making the 
regulation more predictable. 
33 The NPA-model was seen as a first screening device for identifying grids (companies) with potentially 
excessive prices.  
34 See Government proposition 2008/09:141, p 29. This was supposed to happen in early 2009, after the 
publication of the proposition. 
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2003 tariffs seem to have led the EI to conclude that it had little chance of winning 
many of these in courts, so they were abandoned when it became clear that EU required 
a revision of the Swedish regulation. EU did not accept that the existing regulation 
could be seen as an ex-ante regulation.35

 

Currently, a new regulation is being designed, which will be implemented as of 2012. 
As previously, the regulation will take the form of a revenue cap, but it will be a full-
blown ex-ante regulation and it will be based on the actual network rather than on a 
theoretical efficient network. Just as before, the unit prices of the network elements will 
be taken from a price list, but the regulated firms will be free to design the network as 
they like. I.e., they will be free to chose the physical amount of capital, but the per-unit 
purchase cost of capital will be fixed, as will the time-cost of capital (the interest rate, as 
determined in a standard WACC model) and the rate of depreciation. Hence, for capital 
investments, regulation takes the form of unit pricing and the incentives for the firms 
will be much like those of a rate-of-return regulation. For current costs, the firms will be 
subjected to an absolute revenue cap with an efficiency requirement, i.e., a RPI-X type 
of regulation.36

 

Transmission 

Transmission is the delivery of high-voltage electric power from power plants to large 
industrial consumers, such as pulp and paper plants, and to the regional and local power 
distribution networks. Prior to the 1996 deregulation, the power transmission network 
was divested from the state-owned vertically integrated power company Vattenfall, into 
the government utility Svenska Kraftnät, which is the Swedish Transmission System 
Operator (TSO). Note that this vertical separation only applied to transmission services; 
distribution services were allowed to remain integrated with generation and retailing 
activities. (In fact, the vertical integration between distribution and generation has 
increased significantly since the deregulation, due to municipal distribution networks 
having been bought by the large generating companies.) 

 

As the TSO, Svenska Kraftnät is responsible for maintaining the balance of the Swedish 
power network, i.e., to match supply and demand of power and to minimize the risk of 
outages, as well as for managing the network if there is a serious outage or if there 
otherwise is a lack of power. 

 

Svenska Kraftnät charges its customers on the basis of (maximum) power they can feed 
into the network or extract from it, as well as on the basis of actual power production or 
use. Furthermore, it charges congestion fees when and where transmission capacity is 

 
35 Before 1996 there was a cost-of-service-regulation and the NPA model was in force only for the years 
2003–2008. 
36 There is an obvious risk that the new model will result in excess investments. Also, it will give strong 
incentives for shifting costs, from current costs to capital costs. This can be achieved by moving towards 
a more capital-intensive technology, as well as by manipulating the accounting. On the other hand, the old 
regulatory model probably gave insufficient incentives for investments. 
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fully used, as well as for other services, such as international transit of power and for 
helping power producers that fail to meet contractual supply requirements. These 
charges are decided by Svenska Kraftnät’s board, but they are subject to an overall rate-
of-return regulation imposed by the Swedish government, stipulating a 6 percent return 
on capital. If congestion fees are higher than expected, because of the balance of supply 
and demand in the market, the other fees will be adjusted so that the overall rate of 
return is maintained. 

 

The new regulation of network fees that will come into force in 2012 will also apply to 
Svenska Kraftnät. EI will be the regulatory authority.37

 

Regulation in the markets for electronic communication38

There are a large number of markets in the field of electronic communication: fixed and 
mobile telephony, data traffic, broadcasting and so on; at both the wholesale and retail 
levels. Here, to simplify the discussion, I focus mainly on fixed telephony. Even with 
this limitation, there are several regulated markets and several more are unregulated.  

 

Looking at the wholesale level there is, first, the market for call termination, i.e., the 
market in which operators buy services (interconnection) from each other so that they 
can connect calls to their rivals’ subscribers. (In the case of fixed telephony in Sweden, 
in most cases this means that other operators buy call termination services from 
TeliaSonera.)39 Second, there is the market for call origination. In this market, an 
operator can buy network services from the owner of the local network; in combination 
with other inputs these services will enable the operator to sell call services. (Again, 
TeliaSonera will be the main seller in this market in Sweden.) Third, there is the market 
for local loop lease, or LLUB (Local Loop UnBundling).  

 

In this market, rival operators lease the right to use the connection between individual 
subscribers and the telecom network, from the owner of the local network (the 
incumbent). With such a lease, the rival operators can sell telephone subscriptions and 
broadband services to the connected subscribers and call origination and call 
termination services to other operators, including the incumbent. Fourth, there is a 
market for wholesale fixed-telephony subscription services. Here, the incumbent retains 
technical control over the local loop and the telephone  

calls at the local level, but sells these services at the wholesale level to rival operators, 
which in turn resell to subscribers. Fifth, there is a market for bitstream data traffic, 

 
37 Formally, the regulation will be decided by the government. It is reasonable to believe that the formal 
regulation will be less strictly applied to Svenska Kraftnät than to the distribution networks, since the 
government as the owner of the state utility has other mechanisms through which it can exercise its 
influence.. 
38 Based on Bergman, 2002; PTS, 2003, “I backspegeln. Tio år med erfarenheter av telelagen”; SOU 
2006:88, “Effektivare LEK”; and PTS web page. 
39 Here, I ignore mobile calls to the fixed network as well as calls from the fixed network to mobile 
phones. 
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which can be thought of as a data traffic equivalent of call origination. Sixth, there is a 
market for call transit, i.e., for transiting calls over longer distances, between the local 
network where the call originates and the local network where it terminates. The first 
four markets are regulated and are expected to remain so at least a few more years. The 
fifth market is currently unregulated but PTS (Post- och Telestyrelsen, or the Swedish 
Post and Telecom Agency) has proposed that it becomes regulated; the sixth market is 
regulated but PTS proposes that regulation is lifted. 

 

Turning to the retail level, the operators sell call services (typically different call types – 
local, national and international – are bundled), subscription services (or call access) 
and broadband services (broadband access). Dial-up internet access is an older service 
which is no longer of great importance. IP-telephony is typically sold as a bundle of call 
services and call access to subscribers of broadband access; broadband access may be 
bundled with IP-telephony and/or TV services.40 All retail markets are unregulated. 

 

In telecom, it is the peripheral parts of the network, the copper wire or fiber that 
connects individual subscribers to local switches, that constitute the competitive 
bottleneck or the natural monopoly. This part of the network is often called “the last 
mile” or the “local loop”. Service production and long-distance transit of calls are 
competitive – as long as rival operators get access to the local loop. 

 

There is a single regulator, PTS, which regulates the telecom sector (as well as the 
postal sector and the technical aspects of broadcasting), manages the Swedish radio 
spectrum and which has the overall responsibility for the Swedish telecom market. The 
division directly responsible for the economic regulation is the Competition 
Department. A recent government report (SOU 2006:88) estimated that 45 out of the 
authority’s approximately 270 employees worked directly with regulatory issues. 

 

Telecom deregulation in Sweden 

Formally, the Swedish telecom market has always been open to entry. However, the 
monopoly incumbent, Televerket, had no obligation to allow new entrants to connect to 
its network. Therefore, entry was in practice impossible until such a right was granted in 
1991. Initially, the right to connect turned out to be of little value, since Televerket was 
free to set interconnection charges (charges for call origination and termination) more or 
less as it wished.  

In 1993 the new Telecom Act stipulated that interconnection charges should be “cost 
based”, but the regulator (PTS) had no right to impose prices. It could summon the 
owner of the network and the party seeking access to negotiations, but agreements had 
to be voluntary. Hence, the access regulation was still largely ineffective. Part of the 
retail price regulation remained in force, however and, as described above, the 
competition authority was able to use the general Competition Act to bring 

 
40 TV may be provided as IP-TV (TV on demand) or TV over the internet (regularly scheduled TV); in 
packages with free TV only or in pay-TV packages of different sizes. 
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interconnection charges down somewhat. The 1993 act also changed the status of 
Televerket, from a state utility to a state-owned company, Telia, and established the 
regulator, PTS. 

 

A revision of the Telecom Act in 1997 gave PTS the right to decide the level of the 
interconnection charges. During the following five years, interconnection charges fell 
by about 80 percent. (During the 1999-2002 period, Telia’s mobile termination charges 
were brought down almost as much.) However, PTS’s right to set termination charges 
applied only to “dominant” operators; an operator was assumed to be dominant if it had 
a market share in excess of approximately 25 percent. As competition developed, this 
would have created problems, since small operators would have had incentives to set 
very high termination charges. Another problem that remained unsolved was Telia’s 
monopoly-like position in the market for access. The Telecom Act did not require that 
dominant operators provided access to the local loop. Hence, rivals could compete in 
the market for telephone calls over the fixed network, but not in the access (or 
subscription) market.  

 

In 1999 two important reforms introduced number portability and pre-selection. The 
former reform made it possible for a subscriber to retain his or her telephone number 
after leaving Telia for a rival. The latter reform had the consequence that a customer 
could select a rival operator once and for all, instead of having to dial a prefix before 
every call he or she did not want Telia to handle. Both reforms significantly helped to 
promote competition. 

 

In 2000, the EU Commission adopted a directive that required local loop unbundling, or 
“access to the access network”. In 2002, it adopted five additional directives, the so-
called telecom package, that detailed how the markets for electronic communications 
should be regulated. As a consequence, the Swedish E-com Act was enacted in 2003, 
replacing the Telecom Act. 

 

The telecom package and the new Swedish act was based on the principles that 
regulation should be ex ante and that is should focus on wholesale markets where 
natural monopolies created market power. If rivals were given wholesale access to 
services where competition was ineffective, there would be no need to regulate retail 
prices. Conversely, when (infrastructure-based) competition had become viable, 
regulation should be lifted. The legislation pointed specifically to competition law for 
methods to analyze market power. Furthermore, although the EU Commission had no 
legal authority over individual operators, it was given substantial power to influence the 
national regulators’ individual decisions and to prescribe analytical methods. Also, to 
maintain conformity with the application of the Competition Law, the Swedish 
Competition Authority, KKV, was given a formalized role in the regulatory process. 
PTS was required to consult with KKV before regulatory decisions. Although KKV has 
no formal power to object against PTS’s decisions, well-argued public critique from 
another government authority will of course tend to create problems for the regulator; 
this in turn gives PTS incentives to listen to KKV. 
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With EU’s reform package and the following Swedish legislation, Swedish regulation 
of the telecom market completed its shift towards ex-ante access (upstream) regulation. 
Before the 1993 reform, market power was controlled via government ownership and 
retail price regulation. The early Swedish reforms partially shifted regulation from the 
retail level to the wholesale level. To a large extent, regulation remained ex post and, 
hence, relatively lax. 

 

The 2003 act gave PTS the right to set, i.a., interconnection charges. A model was 
created for calculating costs, the LRIC (Long Run Incremental Cost) model. In theory, 
the model calculates the forward-looking cost of building and operating an efficient 
network, much in the same way as the electric power market regulator sought to do with 
the NPA model. In practice, the LRIC model is a mix of cost-based modeling and a 
price-cap model.  Incremental means that the model should only allow those costs that 
are incremental with a service.  

 

Hence, common costs should not be allowed to enter the cost calculations. The 
justification for using incremental costs is that this would create correct incentives for 
entrants in their choice between building networks themselves and buying access. 
Again, this is more theory than practice. As applied, the LRIC model comes close to a 
traditional fully-distributed cost (FDC) model.41

 

The LRIC model was gradually phased in during 2004–2007. This had no major effect 
on fixed telephony interconnection charges, but resulted in a halving of Telia’s 
(TeliaSonera’s) mobile telephony interconnection charges and brought the rival 
operators’ charges down to the same level as Telia’s. The price level continues to fall 
with the second-generation mobile telephony cost model, introduced in 2008, mainly 
due to increasing volumes of data traffic. The fall is expected to accelerate when the 
third generation is introduced in 2011.42

 

For local loop lease, the model resulted in an access price that was sufficiently attractive 
that about a third of all broadband access provided via the copper network (XDSL) is 
provided via LLUB. All in all, about a quarter of all fixed access is provided via 
competitive infrastructure (fiber and cable-TV networks) and another quarter via 
LLUB.43

 

 
41 The third generation LRIC model, expected to be launched in 2011 and on, will likely be an 
incremental-cost model also in practice. For this reason, mobile telephony interconnection charges are 
expected to fall dramatically in future. 
42 See previous footnote. Of course, some of this fall is due to technological developments, such as the 
introduction of IP-routed telephony and the falling prices of equipment. 
43 My calculations, based on Svensk telemarknad första halvåret 2009, PTS, 2009, and Bred och 
långsiktig analys för området elektronisk kommunikation, PTS, 2009. 
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Capacity allocation 

In the peripheral fixed network (the access network), capacity will always be sufficient 
for a consumer to make a single voice call. For broadband access, the customer decides 
the download speed and pays accordingly.44

 

Capacity in the core telecom network, including the internet, is allocated according to a 
best-effort principle. If traffic is heavy, data transmission will be slow, but in general 
capacity investments keep pace with demand so congestion problems tend to be limited. 
The same best-effort principle applies for the radio networks for mobile telephony.45 If 
traffic is heavy, it may be difficult to establish a connection, calls may be disconnected 
and data transmission will be slow. Again, investments tend to keep pace with demand, 
except for extreme peaks like midnight on New Year’s Eve.46

 

The most fundamental capacity constraint that affects the E-com markets is related to 
the radio spectrum itself. The spectrum is, at least initially, owned (or controlled) by the 
government. Spectrum that is valuable for mobile telephony is divided into blocks and 
these blocks are licensed to mobile operators. According to current legislation, valuable 
spectrum should initially be licensed following an auction mechanism. When the license 
period expires, control of the spectrum can return to the government, the license period 
can be extended, or a combination thereof.47 A certain minimum amount of spectrum is 
necessary in order to operate mobile telephony. On the margin, additional spectrum is 
valuable because it decreases the cost of handling a given amount of traffic. Large 
traffic volumes can in principle be handled with a limited amount of spectrum, but as 
the traffic increases base stations will have to be built more and more densely. 

 

Conclusions 
In the market for transmission of electric power, the regulator relies on full vertical 
separation in combination with a relatively weak and informal regulation. Svenska 
Kraftnät is a government-owned national monopoly, and it has no important upstream 
or downstream activities that could threaten its neutrality between different customers. 
It is subject to an overall rate-of-return regulation, but is free to decide the structure of 
the prices it charges its customers. So far, the role of the regulatory authority, EI, has 
been very limited in the transmission market, but its role will increase in the future. 

 

 
44 The maximum available speed varies with the customer’s location. It tends to be lower in rural areas. 
45 It also applies to electric power networks. 
46 Opinions are divided as to whether capacity can keep pace with demand in future. 
47 The current GSM licenses were awarded following a beauty contest. The current legislation is unclear 
as to what happens when the license period expires. Simply put, the regulator’s interpretation of the law 
seems to be that it is required to balance different considerations when it decides what happens with the 
spectrum at the end of the license period. The GSM operators, for example, will be allowed to retain 
about half of the spectrum they currently control. The government has proposed new legislation, 
according to which all of the spectrum will be revoked at the end of the license period. 
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For low-voltage electric power distribution services, regulation is more detailed. A 
dedicated regulatory authority (EI) exists, which supervises 170-180 distribution 
companies that can be either privately or publicly owned. These companies tend to be 
vertically integrated with power generation and power retailing, although there is a 
requirement that distribution services are produced in a separate legal entity with 
separate accounting. The ex-post regulation has, in principle, been of the high-powered 
revenue-cap type, based on long-run forward-looking costs, but in practice the 
regulation appears to have been quite weak. Perhaps it is fair to say that it has been a 
failure – although a fair assessment would have to consider if prices have in fact been 
excessive or not and this is beyond the scope of this paper. The regulatory model is 
currently undergoing change, towards ex-ante regulation that, in principle, sets a unit 
price for capital but which will allow the regulated firms to choose the amount and 
structure of capital freely. The regulation will provide the same incentives as a rate-of-
return regulation, except for operating costs. 

 

In the telecom markets (markets for electronic communication), a series of EU 
directives have focused regulation on access to infrastructural services where 
competitive bottlenecks exist. The regulation is ex ante and in principle of the price-cap 
type, although in practice it tends to be a mix of price-cap and cost-based regulation. 
Government ownership is not an important regulatory instrument in this market, 
although the Swedish government remains the largest owner of TeliaSonera. Vertical 
separation has played a relatively small role: firms are allowed to remain vertically 
integrated and EU does not require network operations to be handled by separate 
daughter companies. (In Sweden, PTS has recently been given the power to require 
functional separation of the local loop, provided that competitive problems remain. It 
appears likely that PTS will require TeliaSonera to undertake functional separation.) 

 

The overall regulatory strategy in the E-com markets has been to promote competition 
in infrastructure, through access regulation that is, on the one hand, sufficiently 
attractive to entrants that they can compete in services markets but, on the other hand, 
not so attractive that the incentives to invest in infrastructure are eroded. Obviously, 
whether the regulators have been able to strike the right balance or not is highly 
debated. Incumbent operators argue that regulation is too strict, while entrants complain 
that the regulation is too weak to give them a fair chance. 

 

In the markets for electric power distribution and transmission, the regulator largely 
allows the regulated firms to set the price structure. While overall revenues are capped 
at a level equal to (a generous estimate of) actual costs, the firms retain the freedom to 
set the price structure. Network costs can be recovered via a combination of effect (or 
capacity) charges, power charges and congestion charges. The handling of congestion 
problems due to capacity constraints are mainly delegated to the state utility in the 
market, Svenska Kraftnät. The main tool for managing congestion is a system of 
congestion fees and related measures. 
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In the markets for electronic communication, the regulator to a large extent also 
determines the price structure. Network costs can be recovered via a combination of 
capacity charges (LLUB rentals) and traffic charges (interconnection charges); the latter 
are in turn divided between origination and termination charges. Hence, the owners of 
the networks are not free to set the price structure. They are, however, allowed to 
manage most congestion problems themselves. Government retains long-run control of 
the radio spectrum that is essential for mobile telephony, but delegates management by 
auctioning or granting spectrum licenses. 

In the power distribution market, network owners sell their services directly to 
consumers. Hence, rival generators and retailers have no need to seek access. In the 
telecom markets, rival operators sell bundles of call services and infrastructural services 
to final consumers. Therefore, they need access to the incumbent’s network in order to 
compete. A number of technological reasons explain this difference.  

 

First, while the distinction between distribution and production, and hence between the 
natural monopoly and the competitive segments, is relatively clear in the electric power 
market, that distinction is much more blurred in telecom. While peripheral parts of the 
telecom network constitute a natural monopoly, the core network is competitive, but 
there is no sharp line that delineates the two. Second, call termination will remain a 
competitive bottleneck also in a very fragmented telecom market. Hence, regulation is 
likely to be warranted also in the long run.48 In the power market, there is no 
corresponding need for consumers to interact with each other. Third, the vision of 
infrastructural competition combines naturally with access regulation. The regulation 
can then gradually be dismantled, while rivals’ gradually extend the range of their own 
infrastructure. Regulating the price consumer pay directly for infrastructural services, on 
the other hand, appears more appropriate when infrastructure is expected to remain a 
natural monopoly indefinitely.  

 

In both fields, regulation was initially quite weak in Sweden. Telia was more or less free 
to set interconnection charges as it wished and regulation, to a large extent, applied ex 
post. Similarly, electric power distribution companies were subject to weak ex-post 
regulation. Over the years, telecom regulation has become quite strict, while regulation 
of power distributions is likely to remain relatively weak also after the ongoing reform. 
The revenue cap will be a function of actual use of capital times benchmark prices; in 
the telecom markets the price cap is calculated as the product of an efficient firm’s 
capital requirement and benchmark prices. Clearly, incentives for cost efficiency will be 
weaker in power distribution. Interestingly, the new regulatory model for power 
distribution represents a shift from ex-post regulation to ex-ante regulation (i.e., stricter 
regulation), but also a shift from a high-powered regulation based on exogenous cost 
estimates to lower-powered regulation partially based on actual costs (i.e., less strict 
regulation). 

 

 
48 If the receiving party paid for call termination, the competitive bottleneck would be eliminated. 
However, although not necessarily a bad idea, this would result in other problems. 
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It is interesting to contrast the relative success of telecom regulation with the relative 
failure of power distribution regulation. (At least in the sense that the former has been 
formally binding to the firms.) Both regulatory systems have resulted in extensive 
litigation, but while PTS has mainly prevailed, EI appears to have come to the 
conclusion that it could not defend its own regulatory model (the NPA model). From an 
economic point of view, the models were similar: they attempted to measure long-run 
forward-looking costs, to a large extent based on theoretical models of efficient 
networks. An obvious difference is that while the telecom model has been ex ante for a 
number of years, the model for regulating power distribution has so far been ex post.  

 

Perhaps more importantly, the regulated telecom networks were national and, hence, the 
same model could be applied to all Swedish firms.49 It appears to be extremely resource 
intensive to build a network-cost model that is realistic enough to hold up against the 
regulated firms’ attempts to challenge it in court. In addition to devoting significant 
manpower of its own for developing the model, PTS buys the basic model from a 
British consultancy that in turns provides (telecom) cost models for most European 
countries. Spending this amount of money and resources on modeling a single local 
power distribution network will not be feasible. Hence, although a local power 
distribution network may be easier to model than a national telecom network, the total 
cost of building cost models for more than 150 networks is likely to be much higher 
than PTS’s costs. On top of that, EI cannot rely on an internationally accepted standard 
model that can be tweaked to fit the Swedish environment.  

 

Third, PTS can to some extent depend on the telecom operators for expertise. This is 
true when TeliaSonera’s rivals seek access to Telia’s network, while the mobile 
networks give rise to a situation more similar to that in the power market.  

 

A fourth important difference is that key elements of PTS’s model and regulatory 
structure have been explicitly suggested or endorsed by the EU Commission. Finally, 
while Telia started out with almost 100 percent of the market at the national level, the 
largest Swedish power producer, Vattenfall, accounted for about half of the Swedish 
power generation, but its market share was much smaller at the retail level. 
Furthermore, at the wholesale level (generation), it can be argued that the market is 
Nordic and then its market share is only around 20 percent. It is true that each power 
distribution company had 100 percent of the retail market in its own region, but there 
were more than  200 such companies at the national level at that time. 

 

It may be that, for a regulatory authority to be able to defend its cost model in Swedish 
courts, it either has to have detailed and explicit support for its model in the legislation; 
or it has to build a model that is very detailed and convincing in its details; or both. 
Also, a regulatory policy at the EU level will clearly be helpful for a national regulator. 

 
49 For fixed telephony, only TeliaSonera’s network has been regulated. For mobile networks, slightly 
different prices were accepted initially, depending on the number of subscribers connected to the 
respective network. 
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At a fundamental level, regulation is required when market conditions are such that 
there will be significant market power, due to the existence of natural monopolies. If 
this is not the case, that is, if there is no important natural monopoly, competition law is 
likely to be sufficient. Even in markets with natural monopolies, however, competition 
law has a role to play. It is more flexible than specific regulation so it can address 
unforeseen problems that may occur in this type of markets.50
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50 One example occurred when the Swedish postal market was regulated. It turned out that the incumbent 
postal operator had the right to manage the Swedish postal number system. This made it difficult for rival 
operators to attract large customers that wanted – and reasonably had the right to require – an individual 
postal number. This contingency was not foreseen in the postal act that triggered the postal deregulation. 
However, the problem could be resolved by the competition authority which challenged the behaviour as 
a violation of the competition act. Later on, when the postal act was revised, rival operators were 
explicitly given the same right to use the postal number system as the incumbent. 
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1. Background 
The Rail Regulator was originally established by the Railways Act 1993 with the 
following functions. 

 
 To regulate stewardship of the national rail network by the infrastructure 

manager. 
 To approve track, station, light maintenance depot access agreements including 

charges. 
 To protect the interests of passengers in particular by the preservation of an 

integrated network of passenger services. 
 To investigate issues arising under competition legislation (this function to be 

held jointly with the national competition authority, the Office of Fair Trading). 

 

The Regulator is appointed by the Secretary of State for Transport for a fixed term of 
five years, but is then independent, subject to the powers and responsibilities given him 
by the legislation: obviously he can be challenged in the courts if he goes beyond these 
or fails to apply due processes in carrying these out. 

 

At the time, the British rail industry had just been split into an infrastructure manager 
(Railtrack) and a number of passenger and freight train operating companies, as well as 
separate rolling stock leasing companies (ROSCOs), and track and rolling stock 
maintenance companies. Over the following three years, Railtrack was privatised by 
sale of shares, the freight operating companies, ROSCOs and maintenance companies 
were sold outright and the passenger operators privatised through franchising. 

 

Under the legislation which established the rail Regulator and subsequent amendments , 
ORR has a long list of duties, some of them very specific ones relating to issues such as 
the London Olympics and the Cross-rail scheme. The most important general duties are 

 
 To promote the use of the railway network in Great Britain for the carriage of 

passengers and goods, and the development of that railway network, to the 
greatest extent which it considers economically practicable;  

 To contribute to the development of an integrated system of transport of 
passengers and goods;  

 To contribute to the achievement of sustainable development;  
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 To promote efficiency and economy on the part of persons providing railway 

services;  
 To promote competition in the provision of railway services for the benefit of 

users of railway services;  
 To promote measures designed to facilitate the making by passengers of 

journeys which involve use of the services of more than one passenger service 
operator;  

 To enable persons providing railway services to plan the future of their 
businesses with a reasonable degree of assurance;  

 To take into account the need to protect all persons from dangers arising from 
the operation of railways;  

 To act in a manner which it considers will not render it unduly difficult for 
persons who are holders of network licences to finance any activities or 
proposed activities of theirs in relation to which ORR has functions;  

 To have regard to the funds available to the Secretary of State for the purposes 
of his functions in relation to railways or railways services;  

 To have regard, in particular, to the interests of persons who are disabled in 
relation to services for the carriage of passengers by railway or to station 
services; and  

 To have regard to the interests, in securing value for money, of the users or 
potential users of railway services, of persons providing railway services, of the 
persons who make available the resources and funds and of the general public. 

 

It should be noted that the regulator has no role with regard to contracts for the leasing 
of rolling stock, or track or rolling stock maintenance, since it was assumed that these 
would be competitive markets; only with respect to his competition powers could he 
examine these markets. Nor did he regulate services or charges to final rail customers. 
In the freight sector it was assumed again that a competitive market would emerge, 
whilst for passenger services this was the task of the franchising director. Mainly, 
though not exclusively, the role of the regulator was to deal with the one remaining 
natural monopoly in the rail sector, the infrastructure manager. 

 

The Regulator was given extensive powers to require provision of information and data 
necessary for him to perform his functions. For instance, all ticket sales are recorded 
electronically in the database used to allocate revenue from through and inter available 
tickets, and he has access to this, so he knows the level of demand and revenue of all 
passenger operators on all routes. Some of the information he receives, such as licences 
and track access agreements, he is required to publish on a public register, and indeed it 
has been the policy of ORR to publish all the information it uses unless there is good 
reason to the contrary. However, stakeholders can argue that particular data or 
information is commercially sensitive, in which case it will be redacted, or in other 
words blanked out, in the document in question. 

 

Under the original arrangements, franchising of passenger services was the functions of 
a separate government agency, the Office of Passenger Rail Franchising (OPRAF). The 
role of the Ministry in issues concerning rail was largely confined to setting the budget 
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and objectives of this organization. Apart from the availability of of some grants for 
switching freight traffic from road to rail, both the freight sector and rail infrastructure 
were seen as purely commercial areas, with the infrastructure manager receiving all its 
income from track access charges. These were based on estimates of the short run 
marginal cost of infrastructure use; however, passenger franchisees also paid fixed 
charges designed to cover all the remaining costs of the infrastructure manager. Since, 
to a large extent, these in turn were covered by subsidies from the Ministry via the 
franchise agreements, the supposed lack of a direct relationship between the government 
and the infrastructure manager cam under strain when the infrastructure manager’s costs 
soared; the revisions that subsequently took place are dealt with in section 6 below.  

 

Except for the first few years (and a short period later when one of the franchises 
reverted to government operation pending refranchising), there has been no experience 
in Britain of the Regulator directly regulating government owned companies. By 1997 
all the companies concerned were wholly privately owned. However, as will be seen 
from section 6, the current position regarding Network Rail has much in common with 
the task of regulating a publicly owned company.    

 

2. Stewardship of the national rail network. 
The powers of the regulator regarding this function were largely granted through the 
fact that any operator of railway assets required a licence from the regulator and 
conditions could be attached to this licence. Initially the conditions attached to the 
licence were relatively slim, for instance the infrastructure manager was required to 
publish a network statement, including plans for the maintenance and enhancement of 
the network, but was not required actually to follow that plan; it was seen simply as 
relevant information for the users of the network. However, early on concern mounted 
that Railtrack was not investing sufficiently in the network, and the regulator 
accordingly tightened these conditions. In 1997, a new licence condition was introduced 
that Railtrack must ‘meet the reasonable needs of its customers’ and in enforcement of 
this the regulator could take action to enforce the carrying through of investment plans 
as well as the achievement of quality targets (e.g regarding delays).  

 

3. Approval of track access contracts 
All track access contracts require the approval of the regulator. Much effort has gone 
over the years into simplifying this process by developing standard track access 
conditions as part of these contracts. This includes the process by which capacity is 
allocated and timetables produced. These must of course be non discriminatory, as must 
charges. 

Regarding the issue of charges, the regulator has a duty to ensure that the infrastructure 
manager can finance its activities provided that it carries them out efficiently. He 
satisfies this condition through a periodic review of charges every five years. Thus the 
initial set of charges at privatisation formed the charges for control period 1, these were 
then reviewed for the second five year period (control period 2) and so on. In order to 
carry out these reviews, the Regulator can specify data that must be provided and 
studies that must be undertaken. He specifies the principles upon which track access 
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charges shall be based, and approves the detailed proposals of the infrastructure 
manager regarding the actual charges. He also reviews the revenue needs of the 
infrastructure manager, as part of which he undertakes benchmarking studies to 
determine its efficiency and the degree to which it should be able to improve efficiency 
over the coming years. In the event of changes in circumstances, the infrastructure 
manager may apply for an interim review within the five year period. 

 

A particular role of the regulator regarding approval of access contracts relates to open 
access competition in the passenger market. At the time of privatization, a policy of 
moderation of competition was introduced, whereby new entrants would be permitted to 
compete with franchised operators only in limited circumstances. Broadly that policy 
has continued. The regulator decides whether new entry will be permitted by examining 
whether the entrant is proposing services which will offer passenger benefits not given 
by the existing operator rather than simply seeking to abstract revenue from them. He is 
also responsible for determining priorities if capacity is not available for all the services 
the franchisees and open access operators wish to run.  

 

4. Protecting the interests of passengers 

A particular concern here was to ensure that so-called network benefits were preserved. 
Thus any train operator, under its licence, has to sell and accept inter available and 
through tickets, which may be used on the services of any operator on the route in 
question and the fares for which are set by the principal operator on the route (an 
operator other than the principal operator may also have its own specific fares at a lower 
level, whilst all operators are permitted to sell advance purchase tickets for a specific 
train). Similarly station booking offices and enquiry offices are generally operated by 
the main franchisee at that station; it is a licence condition that these provide impartial 
information on the services of all operators. 

Originally the set of regional consultative committees (the Transport Users Consultative 
Committees) representing the interests of passengers reported to the regulator, but they 
now report direct to the Department for Transport. 

 

5. Competition powers 
The Rail Regulator was also given powers jointly with the Office of Fair Trading to 
investigate competition issues in relation to the railways. The most common 
investigations undertaken by ORR concern passenger franchising where the potential 
winner of the franchise is also a major bus operator in the area in question and would 
therefore gain a dominant position in public transport. A second important issue has 
been that of whether the rolling stock market works efficiently; ORR conducted a 
preliminary review of this, before referring it to the Competition Commission to 
undertake a full investigation.   

 

6. Revisions to the role of the regulator. 
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When the Labour government came into power in 1997, it established a Strategic Rail 
Authority to take over the role of franchising passenger services and of planning and 
leading investment in the network as a whole. Initially this led to some friction in terms 
of how its powers related to those of the regulator. It also moved away from requiring 
all Railtrack’s costs to be covered by track access charges and introduced a direct grant 
from the government to the infrastructure manager. 

 

The events surrounding the bankruptcy of Railtrack further raised question marks over 
the role of the regulator. Following the fatal accident at Hatfield in October 2000, which 
was attributed to the state of the track, Railtrack started a major programme of enhanced 
maintenance and renewals. Whilst it could have applied direct to the regulator for a 
review of its charges, it did not do so, but applied direct to the government for 
additional funding. When this was declined, the Secretary of State informed the 
regulator that should he intervene to increase Railtrack’s charges and stave off 
bankruptcy, powers would be taken to overrule him. In practice, such powers were not 
needed, Railtrack was declared bankrupt and its place taken by a ‘not for profit’ 
company, Network Rail. 

 

The Regulator conducted an interim review and determined that to perform its functions 
Network Rail required a major increase in funding. The government was, needless to 
say, unhappy with this situation and launched a review of the structure of the industry. 
At one stage the role of the regulator as an independent body was under threat, much to 
the alarm of the private sector rail operators. But in practice it was the Strategic Rail 
Authority that was abolished. The principle of independent regulation was preserved 
although with some changes in its powers and responsibilities. 

 

Most significantly a new process was introduced for taking account of the government’s 
financial constraints at the periodic review. At the start of the review, the government 
now produces two documents ; the high level output statement (HLOS), which sets out 
what the government wants to see in terms of the capacity, safety and reliability of the 
network, and the statement of funds available (SOFA). It is for the regulator to decide 
whether the two are compatible and to negotiate a solution if they are not. Ultimately, 
the regulator is required to take the financial constraint as binding and to reduce the 
specification of the outputs from HLOS if no other solution can be found. 

 

Thus the Department for Transport (DfT) now has the lead role in determining rail 
strategy, including the required capability of the infrastructure as well as the passenger 
services to be provided. DfT also produces longer term strategic plans, including 
strategy regarding technology and research. 

 

Given that Network Rail is a ‘not for profit’ company, without shareholders, and with 
its borrowing underwritten by the government, the Regulator has spent some time 
considering whether the standard regulatory approach of financial penalties imposed 
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when the infrastructure manager was a private company with shareholders, is still 
appropriate.  

 

Currently Network Rail is overseen by a meeting of ‘members’, which include 
representatives of the Department for Transport, the industry, passenger and freight 
customers and the general public. Essentially this meeting is designed to take the place 
of a shareholders meeting, but concern has been expressed that it is too large and too ill 
informed to do this. Financial penalties imposed on Network Rail essentially have the 
direct effect of reducing the funding it has available for maintenance and enhancement 
of the network. The rail regulator does also oversee the salary and bonus package paid 
to Network Rail Directors, and in particular the performance criteria upon which 
bonuses are paid. He has also been encouraging Network Rail to borrow without 
government guarantees for some projects, as although this would raise the cost of 
borrowing, it would involve the private sector in more effective monitoring of Network 
Rail.    

 

Meanwhile, the Railways and Transport Safety Act 2003 replaced the Rail Regulator 
with the Office of Rail Regulation. In common with changes in other regulatory bodies, 
the single rail regulator was replaced by a regulatory board of nine people, sitting under 
a chairperson. 

 

The Railways Act 2005 transferred to ORR responsibility for safety, which had 
previously rested with a different body, the Health and Safety Executive.  ORR became 
the enforcing authority for the Health and Safety at Work Act 1974, for the Railways and 
Other Guided Transport System Regulations 2006 and for various other pieces of 
railway specific legislation. The reason for this change may be the general impression 
that safety was being pursued regardless of cost, and that therefore combining the 
economic and safety regulators in one body would lead to a more cost effective 
approach to safety, although it could also introduce conflicts of interest. 

 

7. Conclusion 
It will be seen that the role of an independent regulator in Britain has survived many 
stresses and strains. The regulator has asserted his independence by a number of actions 
not favoured by the government, in particular in terms of the financial settlement in 
2002. The way of working of the regulator has been one of extensive consultation and 
publication of all relevant information. He can of course be challenged in the courts and 
has been in one case where a train operator argued that the terms on which open access 
competition was being allowed were discriminatory (the court found in favour of the 
regulator).  

 

The question may reasonably be asked as to whether the role of the Regulator needs to 
be so prominent now that Network Rail is essentially funded by the government or with 
government guarantees. Why not just revert to a multi annual contract between the 
government and the infrastructure manager, with the regulator essentially reduced to 
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hearing appeals against discrimination? As noted above, when such a change was 
suggested at the time of the last rail review, the private sector and freight operators in 
particular were bitterly opposed to it, as they believed that the regulator provided them 
some defence not just against a monopoly infrastructure manager but also against 
arbitrary acts by the government itself. Moreover, it may be that having an independent 
body undertaking benchmarking exercises to consider the efficiency of Network Rail 
and then determining its financial requirements in the light of what the government 
requires of it gives better incentives to efficiency and to realistic planning than would be 
provided by direct negotiation with the government. 

 

The regulator could not have played this role effectively without independence not just 
from the industry (where the fact that it is under differing pressures from the train 
operators and from the infrastructure manager seems to provide some degree of 
protection against regulatory capture) but also from government. Of course the 
government appoints the regulator (or now the regulatory board) and the fact that no 
regulator to date has been appointed for a second 5 year term may be significant. It does 
not appear to date that the fact that the regulator is appointed by the government has 
affected the independence with which the role has been performed. It is fair to say that, 
whilst not everything in the British model of railway reform has worked well, the 
regulatory arrangements are commonly regarded as a success. 
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