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PAPERETS RELEVANS

(www.m.dk)

(www.sundogbaelt.dk)

• Siden 1980’erne er den danske
statsgarantimodel (SGM) blevet
anvendt til at realisere mega
infrastrukturprojekter uden meget
offentlig eller akademisk
opmærksomhed (Christensen &
Greve, 2018).

(www.trm.dk)

• Politisk interesse for SGM:
• I perioden 1995-2005: 50 % af
• Kattegatforbindelsen,
statens investeringer i transportLynetteholmen, Ni industriøer syd
infrastruktur (Infrastrukturfor København og udvidelse af
kommissionen, 2008), men ingen
Kastrup st.
politik for anvendelsen og
styringen af modellen
• Finansministeriet har udgivet et
(Finansministeriet, 2019).
oplæg til udredning (forår 2019)
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PAPERETS RELEVANS
Paperets forskningsspørgsmål:
• Hvordan og hvorfor er SGM blevet
institutionaliseret i dansk
infrastrukturstyring på transportområdet?
• Hvilke styringsudfordringer opstår ved
institutionaliseringen af en offentlig men
markedsbaseret model ind i det
eksisterende offentligt styrede
infrastrukturnetværk?
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(Danmarks Nationalbank, 2018)

KOMPARATIVT ‘WITHIN’ CASESTUDIE AF ALLE SGM PROJEKTER

1. Eksplorative
interviews

2. Dokumentanalyse

3. Dybdegående
semi-strukturerede
interviews

• Førte til de semi- strukturerede interview guides (se punkt 3) og identificerede centrale perioder
• Seks meget erfarne eksterne sektor stakeholders
• Interne uformelle interview og samtaler med Sund & Bælt ansatte om deres opgaver og deres
refleksioner ift. SGM.

• Identificere og analysere centrale perioder og forstå projekternes variation.
• Udvikling af tabeller for hvert projekt til at følge udviklingen og de afgørende beslutninger
(anlægslov, politiske aftaler og anden officiel dokumentation)
• Triangulering af interview (3) baseret på lovforslag til projekterne for at få adgang til baggrund
og diskussion af projekterne pga. manglende anden materiale fx som rigsrevisionsrapporter.

• Fokus på hver enkel SGM model og dens styringsudfordringer
• 11 semi-strukturerede interviews blev gennemført med højt placerede embedsmænd og ledere
fra selskabsejere og repræsentanter fra enten executive ledelse eller ledere i de syv
infrastrukturprojekter baseret på SGM.
• Til hvert interview blev SGM basic figur tilpasset version gennemgået, diskuteret og tilpasset
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PERSPEKTIVER PÅ INFRASTRUKTURSTYRING
Styringsparadigmer

Historisk institutionelt perspektiv

Institutionalisering som en proces mellem tre
udbredte styringsparadigmer (Pollitt & Bouckaert,
2017) som også er udbredte ift. infrastruktur
(Wegrich, Kostka, & Hammerschmid, 2017) :

‘Pludselig’ forandring og efterfølgende
‘stiafhængighed’ (Pierson, 2001, 2004) + gradvis
forandring, hvor aktører fortolker regler pga.
uperfekte reformer (Streeck & Thelen, 2005):

• Hierarkisk styring (Weber, 2013 (1978))

• Aflejring er nye institutionelle ’lag’ tilføjes fx
introduktion af en markedsmekanisme som
brugerbetaling ved siden af styrelsesmodellen.

• Klassisk offentlig administration og bureaukrati
• Udbredt i Danmark og kaldes her en styrelsesmodel
(Verhoest et al., 2012).

• Udskiftning sker, når der ledes efter nye
løsninger, fx når regionale/lokale myndigheder
ønsker at eksperimentere med OPP-model for at
realisere et projekt uden om styrelsesmodellen.

• Markedsbaseret styring (Kettl, 1993, Hood, 1991)
• NPM og markedsgørelse
• I Danmark modernisering og eksperimenter på
transportområdet med privatisering og kontrakter

• Konvertering sker ved, at en institution bruges til
nye formål, men uden at den formelt ændrer sig
fx når et offentligt selskab får tildelt nye opgaver
uden, at den formelle ramme ændres.

• Netværksstyring (Koopenjan & Klijn, 2004)

• Anerkendelse af flere aktører og de-centreret styring
• Tillid og samarbejde med OPP som eksempel
• OPP ikke udbredt i Danmark
6

ANALYSE AF INSTITUTIONALISERING AF SGM

Anlægslov
Metrocityring
Opdeling i
By & Havn
Anlægslov Anlægslov Anlægslov
Storebælt Øresund Metro 1+2
1987

1991

1992/93

Opdeling i
Metroselskabet
2007

Anlægslov
Metro
Sydhavnen
Anlægslov Anlægslov Anlægslov Anlægslov
Metro Frederikssund Femern- KøbenhavnsNordhavn s-forbindelsenforbindelsen letbane
2013

2014

2015

2016

DISKUSSION: STYRELSESORGANISERING OVER FOR
INSTITUTIONALISEREDE PROJEKTSELSKABER
Institutionaliseringen viser, at SGMselskaberne gennem en konverteringsproces
bliver hybride forvaltningsenheder mellem
hierarkisk- og markedsbaseret
infrastrukturstyring

• Over tid kommer SGM-selskabernes
konvertering også til at handle om adgang til
finansiering i driftsfasen og til ny infrastruktur

• Storebæltsforbindelsen og Øresundsbron overdrages
vedligeholdelsen af jernbanen (og finansieringen)
• På Femern-forbindelsen overføres en 115 km lang
jernbanestrækning fra styrelsesmodel til SGM
• Ejerudbyttet fra Storebæltsforbindelsen bliver en
finansieringskilde i det offentlige netværk.

• Selskaberne Sund & Bælt og Metroselskabet får
sektoropgaver baseret på deres ekspertise

• Fra projekteksperter til institutionelle markedsaktører
(Christensen, (forth.)).

• Frederikssundsforbindelsen ender i
Vejdirektoratet

• SGM-selskaberne bryder med den traditionelle
hierarkiske styring

• Projekterne udføres uden for den eksisterende
styrelses- og selskabsorganisering for at adskille
projekternes økonomi fra de offentlige budgetter, og
for at vejprojekterne kan håndtere brugerafgifter.

• Projekterne er i sig selv naturligt politiske bl.a.
pga. størrelsen som megaprojekter.

• En måde at skabe et dobbelt styringsgreb for staten,
når de etablerede statslige selskaber er for magtfulde
(L. T. Christensen, 2015).

Netværksstyringen bygger på inddragelse og samarbejde,
og i sektorstyringen indebærer det, at de konverterede
statslige selskaber anses som en del af den danske
infrastrukturstyring og ikke kun projektselskaber.
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DISKUSSION: SKATTEFINANSIERET GRATIS INFRASTRUKTUR OVER
FOR STATSGARANTEREDE LÅN OG BRUGERBETALING
Institutionalisering af SGM har potentiale til at
føre til en overordnet politikændring af
styrelsesmodellens præmis om statsfinansieret
gratis infrastruktur, da den bliver mere
afhængig af styrelsesmodellens elementer

• Styrelsesmodellen giver politikerne mulighed for
at eksperimentere med brugerbetaling i form af
SGM i mindre skala.

• En udskiftningsproces der udfordrer det overordnede
spørgsmål om brugerbetaling af infrastruktur
• Forstærkes af SGM-projekternes indlejring i det
eksisterende offentligt finansierede netværk.

• I projektfasen var prisfastsættelse relateret til
eksisterende prissystemer, fx færgeruter og
offentlig transport

Markedsorienteringen af brugerbetalingssiden,
hvor nye kommercielle indtægter tilføjes for at
kompensere for manglende bruger
betalingsvillighed eller mulighed. Det
indebærer nye risici, som ikke er afdækket i
tidligere projekter.

• Nyere SGM-projekter ændrer denne dynamik.

• Frederikssundsforbindelsen har en midlertidig, lav
brugerbetaling for en ny forbindelse ved siden af en
offentlig og gratis bro.
• Åbningen af Metro Cityringen vil medføre en
differentieret prisfastsættelse med et kvalitets/servicetillæg for anvendelsen af metro i det samlede
offentlige transportsystem.
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Den hierarkiske styring har et ideal om lighed for loven
og transparens, og markedsbaseret styring et normativ
om tydelig regulering af markedsbaserede aktiviteter
=> Der eksisterer ikke en formel og nedskrevet politik
for anvendelsen af SGM udover den praksis, som er
opbygget over de seneste 30 år.

SPØRGSMÅL OG DISKUSSION
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