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Vi viser til brev av 29.10.2010 vedrørende ovenstående sak. Oslo Havn KF stiller seg bak formålet med
forslaget om å få et fungerende indre marked også på jernbaneområdet som skal medvirke til å øke
konkurranseevnen for gods- og passasjertransporten, spesielt i forhold til veitransporten for derigjennom å
redusere tilhørende miljøbelastning.

Imidlertid er det etter Oslo Havn KFs oppfatning vesentlig å påpeke at forslaget ikke bare retter seg mot et
fungerende indre marked innenfor de nasjonale jernbaneområdene, men også innenfor et europeisk
jernbaneområde. Det er spesielt to grunner til at det er viktig å påpeke dette; (1) økende konkurranse om
tilgang til ressurser innenfor et nasjonalt jernbaneområde, og (2) en utvikling mot et stadig mer
internasjonalt/intereuropeisk jernbanemarked for togframføring. I begge tilfeller foreligger det
konkurranseflater både mot vegtransport og sjøtransport som alternative framføringsmåter (selv om bare
vegtransporten nevnes eksplisitt i formålet).

Oslo Havn KF er av den oppfatning at forslaget i for stor grad vektlegger konkurranseflaten mellom
jernbaneaktører på de respektive nasjonale jernbaneområdene, i mindre grad konkurranseflaten på et
internasjonalt/europeisk jernbaneområde, og ikke i det hele tatt konkurranseflaten mellom
transportformene, verken i et nasjonalt eller internasjonalt/europeisk perspektiv. Ved å tillegge, som i
Norge, markedsovervåkingsfunksjonen til organer utgått fra i utgangspunktet integrerte nasjonale
jernbanevirksomheter, er det vår oppfatning at dette bidrar til å ytterligere sementere et nasjonalt og
jernbanefokusert tilsnitt som ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg internasjonaliseringen av markedet
for jernbanetjenester, og heller ikke konkurranseflatene og -betingelsene mellom ulike transportformer.
Det eksisterer allerede organer på nasjonalt og europeisk nivå som har markedsovervåking som oppgave,
og Oslo Havn KF kan ikke se særskilte forhold som taler for å organisere markedsovervåkingsfunksjonen
for jernbaneområdet utenfor disse.
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