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Analyse af jernbanesektorens 
fremtidige organisering

v/ Lasse Winterberg, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet



Side 2

• Analyse ved McKinsey & Company og Struensee & Co. afrapporteret juni 2017

• Udarbejdet sideløbende med DSB’s organisationsanalyse

• Analysens afsæt: 

• Tilskudsbehov til passagertransporten med jernbane skal reduceres

• Trafikken skal tilrettelægges, så staten får mest transport for pengene

• Taksterne må maksimalt stige med den almindelige prisudvikling

• Jf. kommissoriet skal analysen bl.a. afdække og inddrage: 

• Erfaringer fra udbud i øvrige europæiske lande

• Kortlægning af den økonomiske dækningsgrad i togtrafikken

• Opdeling af togtrafikken i pakker

• Vurdering af organisatorisk set-up på myndighedsside

Sektoranalyse for jernbanen



Side 3

• Modellering af økonomien i den danske jernbanesektor (bottom-up)

• Evaluering af internationale erfaringer (benchmarks)

• Interviews med nuværende og potentielle aktører i branchen

• Inddragelse af en sektorgruppe (DI, Arriva, MTR og SJ)

Analysetilgang



Side 4

• Omfattende betjening i Danmark i forhold 
til banenettets og befolkningens størrelse

• Toget taber konkurrencekraft bl.a. p.g.a. 
høje omkostninger

Jernbanen i dag 



Side 5

• To overordnede veje:

• Et effektivt drevet DSB

• Udbudsstrategi, hvor DSB’s 
nuværende trafik 
konkurrenceudsættes

• Hvor tæt politisk styring?

• Hvor mange operatører? 

En mere effektiv jernbanesektor



Side 6

• De enkelte scenarier udgør hver især en samlet 
helhedsløsning for organiseringen af jernbanen i Danmark

• Organisatorisk opbygning

• Styring af kontraktstukturer

• Friheder i prissætning

• Deltagelse i kundevendte systemer

• Modeller for materielanskaffelse og vedligehold

• Scenarierne varierer på forudsætninger som logisk 
konsekvens af ønsket om at udspænde et løsningsrum

• Forskellige effektiviseringsdrivere (udbud contra intern 
effektiviseringspres)

• Forudsat trafikomfang er lidt mindre i scenarie E end i C

• Prisdifferentiering

• Tilladt belægning

6 scenarier for en fremtidig jernbane



Side 7

• På tværs af scenarierne anbefales det, at Fremtidens Tog videreføres. Organisatorisk kan programmet placeres 
uden for DSB

• Omorganisering af jernbanesektoren bør koordineres med den planlagte ud- og ombygning af infrastrukturen

• Retningsskift mellem scenarier i sektoranalysen eller øvrige ændringer efter en politisk besluttet og iværksat 
transition til et valgt scenarie vil medføre større risici og mindre sandsynlighed for at realisere gevinster

• Primært forbedringspotentiale i jernbanesektoren stammer fra nedbringelse af omkostninger, hvilket enten 
kan opnås gennem konkurrence eller øget omkostningsfokus i DSB 

• Tydelige positive effekter  - både på omkostnings- og indtægtssiden - af deregulering

• Potentiale for op til 10 pct. passagervækst og flere indtægter gennem prisdifferentiering

Tværgående pointer
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Anbefalet organisering



Side 9

• Scenarierne varierer på antallet af pakker, 
jernbanenettet er inddelt i: 

• Scenarie A, B og C: 

• Nuværende DSB-trafik

• Midt- og Vestjylland

• Scenarie D1: 

• DSB-trafik er opdelt i fire pakker (1. Lyn, 2. IC. 3. 
Regional Øst, 4. S-tog)

• Midt- og Vestjylland

• Scenarie D2, E og F: 

• DSB-trafik er opdelt i fem pakker (1. Lyn, 2. Regional 
Vest, 3. Pendler Øst, 4. Regional Øst, 5. S-tog)

• Midt- og Vestjylland

Pakkeinddeling
Pakkeinddeling for D2, E og F
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• Lokalbaner kører generelt med lavere 
omkostningsniveau og højere 
kundetilfredshed end DSB

• Årsager til effektivitet: 

• Kort afstand mellem drift og beslutning

• Fleksibilitet for kunden 

• Integration af rolle som infrastrukturforvalter 
og operatør

• Lokal finansiering og netværk

• Fokus på omkostningseffektivitet

• Anvendelse af lettere materiel

• Optimeret udnyttelse af ressourcer

Eventuel regionalisering i den danske jernbanesektor
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• 4 nøglefaktorer til at vurdere potentialet for 
regionalisering:

• Enkel trafik

• Tilstødende regional trafik

• Begrænset potentiale for kommerciel trafik

• Tilstedeværende regional operatør

Vurdering af regionaliseringspotentialer
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Passagerkonsekvenser ved scenarierne



Side 13

• Markant effektiviseringspotentiale i 
jernbanesektoren

• Størst potentiale ved udbud, men 
også betydeligt potentiale i at 
effektivisere DSB

• Økonomiforbedringer drives 
primært af omkostningsreduktion

• Transitionsforskelle i scenarierne

Økonomisk evaluering af scenarierne (2030)
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Scenariespecifikke effekter – oversigt
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Scenariespecifikke effekter
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Risikovurdering

• Væsentlige risici forbundet med alle 
scenarier 

• Systemrisici for scenarie A, C og D

• Markedsrisici for 
udbudsscenarierne B, D, E og F 


