
Ökad konkurrens

på Jarnvägen

199313

Betänkande Kommittén för ökad konkurrensav

inom järnvägssektorn





‘+5

minUAH utredningaroffentligaStatens
WW 199313

w Kommunikationsdepartementet

Ökad påkonkurrens

järnvägen

för ökad konkurrensBetänkande I§gmmitténav
järnvägssektorninom

Stockholm 1993



ingår Allmännafrån Allmänna Förlaget i C E Fritzes AB.SOU och kan köpasDs som
också, Regeringskanslietsförvaltningskontor,ombesörjer uppdragFörlaget av

remissutsändningar SOU och Ds.av

kundtjänstBeställningsadress Fritzes
106 Stockholm47

50 21Fax 08-20
Telefon 08-690 90 90

KANSLIETSREGERINGS
91-38-13287-7OFFSETCENTRAL ISBN

ISSN 0375-25OXStockholm 1993



finnsDet så svårtingenting
medituatt ta

uâdligt ledasåingenting att

osäkert framgångsåingenting i

söka införaattsom

ordning.tingensen ny

förändrarDen som

flir namigen motståndaresom

alla dem lyckats Lid]som

de gamla spåreni

och ljummaendast försvarare
dem kan tankas fungerai som

deti nya.

NICOLO MACHIAVELLI, 1469



Till kommunikationsministern

bemyndigade regeringen förchefenDen 26 1992mars
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l SAMMANFATTNING

Utredningens uppgift enligthar regeringens direktiv varit
föreslå åtgärderatt ökar inomkonkurrensensom

järnvägssektorn. bedrivasArbetet skulle med
förutsättningen trafikeringsmonopolatt SJs nuvarande

stegvis tillavvecklas januarifram den 1 1995.

utgångspunkt sinaförSom överväganden förslagoch har
utredningen sökt göra bedömning jarnvägsmarknaden, såen av
långt överblickas.den kan dåDet kan konstateras, attnu

företagsekonomiskaden ilönsamheten järnvägstrafiken är
bräcklig och att betydande del persontrafikenen av
upphandlas med skattemedel. övervägerDen att etablerasom
sig järnvägsoperatör måste givetvis görasom en egen
bedömning företagsekonomiskaden ilönsamheten detta.av
Utredningen bedömer förutsättningarnaatt för nya

påoperatörer är bäst följande områden köpstatens av
persontrafik, trafikhuvudmännens köp persontrafik,av
storföretagens köp matartrafikgodstransporter ochav av

På områdenvagnslastgods. dessa företagsekonomiskakan det
risktagandet begränsas. trafik ocksåDe upphandlar kansom

åtgärder förutsättningarskapa för konkurrens.genom egna

Utredningen möjligheter till inomatt konkurrensanser
järnvagssektorn positivakommer att ha konsekvenser för dem

järnvägstransporter.köper Även aktörerantaletsom om nya
på inledningsvis blirmarknaden begränsat kommer enbart

nyetablering stimulerahotet befintligaatt de redanom
företagen blir i sinatt kundanpassade verksamhet. Demera

tvingas tillkommer införa transportlösningar,att att nya
effektivisera sin påhålla priserina iverksamhet och en
förhållande till transportalternativ nivå.andra låg

Utredningen föreslår därför att nuvarande
trafikeringsmonopol järnvägsmarknadenavskaffas och att
öppnas fri från dåfor juli enligtkonkurrens den 1 1994,

gällande planering skifte tidtabellett skall ske.nu av

innebärförslag bliDetta att det kan konkurrens omtillgång till spåren. Utredningen har studerat två olika
fördelning bankapacitet;modeller för prismodell ochav en

administrativ prisinslagmodell. modell medEn bören
utredningeneftersträvas förordar möjligheternaoch att att

sådan vidare. Tillsutforma vidarestuderas bören en
administrativ påmodell, bygger utveckladsom en
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trafikslagsindelning, användas.

för banfördelningenAnsvaret bör läggas pá instansen somär i förhållandehelt neutral till olika trafikoperatörer.
Utredningen föreslår myndighet,att den har ansvaretsominfrastrukturen,för nämligen fårBanverket, denna uppgift.

Banfördelningen iresulterar tidtabell. blirDet sedanen
operativa trafikledningensden uppgift säkerställaatt att
i tidtabellenden trafikenupptagna kan genomföras. Skäl

förtalar även trafikledningenatt i förhållandeges entill trafikföretagen neutral placering. ärDet emellertid
också angeläget liggeratt den nära marknaden och den
faktiska trafiken. Utredningen att dennaanser senaretillssynpunkt vidare väger tyngst och förordar att
trafikledningen ligger inomkvar organiserasSJ separatmen
och leds särskild styrgrupp med företrädare olikaförav en
järnvägsaktörer.

övervägerDen järnvägsföretagatt etablera ettsom har att
möta investeringskostnader,stora framför allt för rullande
materiel. För att underlätta nyetablering föreslår
utredningen att rullande materiel finns inom ochSJsom somanvänds för den staten upphandlade trafiken ställs tillav
marknadens förfogande på affärsmässiga villkor. För att
möjliggöra inomkonkurrens godstrafiken bör dragkraft sominte används i dagliga trafikSJs kunna hyras tillut
andra operatörer.

Frågan förnyelse rullande materiel iom takt med attav de
omfattande nyinvesteringarna i järnvägens infrastruktur
färdigställs är enligt utredningens mening storavbetydelse för att de och spårenupprustade skall kunnanya
användas rationellt tilloch leda förnyelseen avjärnvägstrafiken. Utredningen förslår därför att

-järnvägstrafikens olika intressenter, inklusive staten,
överväger gå iatt iett vagnbolag påsyfte attsamman ett

effektivt sätt möta utmaning.dennamera

betydandeEn funktionernadel inom järnvägssektorn ärav
att betrakta mindreeller för helasom mer gemensammasektorn. gällerDet mark fastigheter,och persontrafikens
depáer, godsterminaler, rangerbangårdar, verkstäder,
biljett- informationssystem.och delEn dem har karaktärav

inom vissamonopol, medan det förekommer ellerav kan
tänkas förekomma konkurrens. De flesta funktionerdessaav
finns närvarandeför organiserade inom ibland iSJ,

affärsområden.separata

funktionerna måsteDe i konkurrenssituationgemensamma en
hanteras i förhållande.ti1lneutralt olika järnvägsaktörer.

därför enligtDet skulle utredningens uppfattning attvara
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därvid förasföredra bröts kundeatt dessa ut DeSJ.ur
självständigantingen till organiseras iBanverket eller en

sådan emellertid tilllösning skulle ledaenhet. En
försvagning järnvägsföretagdrastisk utan attSJ manav somgarantiernågra järnvägstrafiken irimliga förhar att

påverkas positivt. Utredningenövrigt har därförskulle
vidare liggafunktioner tills börför att dessastannat

påtillinom förfogandeställas hela marknadenskvar SJ men
förhållandeivillkor affärsmässigaär neutralaochsom

nöjdtill olika inteoperatörer. är med SJsDen som
fåfunktionerhantering bör kunnadessaav gemensamma

klagomål myndighet.särskildprövade av en
från både Sverigeavregleringar, itidigareErfarenheterna

utvecklingeni under deländer, talar för attoch andra
åren Utredningenföljasbörnärmaste efter beslut upp noga.

föreslår myndighet, Järnvägsnämnd,därför Statensatt en ny
konsumentintressena iuppgift tillinrättas med taatt vara

järnvägsområdet,på förhindra missbrukvid mening att av
åtgärdertillämpningenmonopolställning, granskaatt somav

järnvägstrafikeni attavreglera samtbeslutats syfte att
klagomål.pröva

år prövning görasbör hurSenast efter tre en av
ställning tillavregleringen fungerat och tashar om

åtgärder vidtas.ytterligare behöver
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BAKGRUND2

följande kapitel beskrivs iI järnvägenskorthet historia
till vårafram Beskrivningendagar. tillär stor del hämtad

från Sveriges Järnvägar år, utgiven Kungliga100 1956 av
Järnvägsstyrelsen Statistiskasamt Centralbyråns Sveriges
Järnvägar.

inledande järnvágsbyggandet2.1 Det

Regeringens järnvägsproposition den november16 1853av
blev grundläggande betydelse för förhållandestatensav
till järnvägen. Då föreslogs allmän grundsats att allasom
kommande stambanor skulle byggas statens försorg ochgenom
på dess bekostnad. mindreDock skulle fåbanor kunna
anläggas enskilda särskiltefter tillstånd frånav
regeringen. särskildaI fall skulle ävenstaten kunna
stödfinansiera sådana anläggningar. ansågMan att enalltför enskilt järnvägsbyggandestor andel skulle leda
till vingleri och planlöshet. allmännaDet hade mycket

intresse istort framtida nationelltett järnvägsnät både
för post-och trupptransporter för människornassamt behov

säkra transporter. linjernaförstaDe beslutades iav somriksdagen år 1854 stambanorna Göteborg Stockholm samtvar -Malmö Jönköping. avsågMed riksdagenstambanor-järnvägslinjer, vilka i oafbruten sträckning fortlöpa
flera provinser eller större del af landet.genom en

Bibanor definierades smärre jernvágar, antingen gåsom somfrån tilleller någon viss landsort tilleller stöta och
vidsluta någon stambana eller vatten-kommunikations-led,

eller också sammanbinda några närmare hvarandra belägna för
inrikestrafiken vigtiga punkter.

Under följande årtiondenasde kraftiga utbyggnad avjärnvägsnätet behölls den grundläggande principen att
stambanorna byggdes bibanornastaten och enskilda.av avjärnvägsbyggarePrivata frånhade möjligheter1870-talet

få statligt láneunderstöd,att vilket tillledde ett ganska
enskiltomfattande järnvägsbyggande. Fram t.o.m.

förstatligandet under enskilda1940-talet kom de
järnvägarna uppgå tillatt nästan 70 procent det totalaav
nätet.
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ekonomi tillJärnvägarnas fram 19502.2

järnvägsdrift inkomsternaKaraktäristiskt för är kanatt
utgifterna visarnästan omedelbart medanreagera en

innebär konjunkturförändringarbetydande tröghet. attDetta
i fråga alltidframför godstransporter drabbarallt om

järnvägen hårt då varit svårarekostnadsmassadess att
alltid varitpå sikt.kort Godstransporterna haranpassa

konjunkturkänsliga Frånpersontrafiken.än 1920-taletmera
ekonomi successivtjärnvägarnas försämras,att bortsettkom

från världskrigets högtrafik. tillandra Orsaken
frånförsämringen framför den ökande konkurrensenalltvar

statligatransportmedel. Dessutom hade denandra
ålagts förpliktelserjärnvägsverksamheten antalett av

olika vilket förhindrade nödvändigslag,
strukturrationalisering. Härvidlag situationen likartadvar
i europeiska länder.flera andra

Förstatligandet2.3

i ansågs1800-talet flertalRedan slutet att ettav
enskilda fördyrades,operatörer medförde att transporterna

tillkrånglades då olikafördröjdes ägarna främstdeoch
tillgodose sina intressen.strävade efter att Ettegna

då förespråkare.förstatligande redan ett flertalhade

från iökande första handunder 1930-talet konkurrensenDen
privata järnvägarna fickmedförde delandsvägsfordon att

ekonomi. mittenallt sämre Under 1930-talet hadeav
sina godsinkomsterjärnvägarna drygt procenttappat 35 av

situationenjämfört år tidigare.med femton 1930-talets
filosofi centraldirigering lösaför uppkomnaattvar

Regeringen år tillkalladärförbeslutade attproblem. 1936
parlamentariskt inslagkommitté sakkunnigamed och meden

föreslå lämplig lösning situationen.för att Dennaaven
sittkommitté överlämnade betänkandeden oktober15 1938

åtgärder enhetliggöranderörande för det svenskaav
Kommittén förstatligandejärnvägsnätet. föreslog ett av

intresse.samtliga järnvägar funnit allmäntman vara av

ansågshuvudskliga skälenDe vara

få enhetlig järnvägstaxa.Fördelarna med att en-
samtrafikordningensfrigörande frånEtt- vägbestämningsregler.

rationaliseringupprustningenhetlig ochEn avmer- Investeringsbehovetverksamheter och vagnparker. var
kommittén ansåg antaloch att med ett stortstort

förverkligasenskilda ägare skulle detta behov endast
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partiellt. gjordeänHur skulle blistaten tvungenman
ekonomiskt stödja järnvägsföretagen.att

ihade ökad omfattning varitStaten ingripatvungen att-
reglerande och kontrollerande beträffande järnvägarnas
drift och skötsel.

Kommittén tänkte sig följande tillvägagångsätt

införlivandetFörvärvandet och enskilda järnvägarav-
successivtskulle enligtske femårsplanen somjärnvägsstyrelsenupprättades och därefterav som

regeringen.godkändes av

Förvärven páskulle frivilligagrundas uppgörelser- påträffade basis respektive företags affärsvärde.av

tillämpadegenerelltDen ersättningsprincipen följandevar
Värdet tillgångar1. enligtoch skulder balansräkningenav
den december31 1938.

Ersättning2. för förlorad framtida inkomst järnvägenssomägare erhållitskulle ha inte förstatligandet kommitom
till stånd. beräkningsgrundSom användes inkomsten åren
1931-1938.

iRedan slutet förespråkade1800-talet riksdagenav eninlösen enskildade järnvägarna. Anledningenav detvartransportmonopol järnvägarna då hade. Dessutom befaradesom
enskildaatt de järnvägsföretagen slåskulle sigman sammani svárbemästrade truster. Eftersom transportsystemen var avnationellt intresse ansåg sig staten rättha att överta

sådana monopol. är någotdet kanskeMen ironiett ödetsav
att när väl Övertagandeett tillkom stånd blev huvudskälet
i de flesta enskildafall järnvägarnasde dåliga ekonomi.
För ett flertal privatade underskottsbanornaav ettvarstatligt Övertagande eller ett omfattande stöd enförutsättning för bibehållandeett trafiken. Detta läravgälltha kommitténoberoende vad kommithade till.fram

För blevSJ dock ett flertal de övertagnaav
järnvägslinjerna ekonomisk belastning ochen
trafikeringsskyldigheten hämsko för nödvändigaen
strukturrationaliseringar. enskild driftI med
differentierad pris- lönesättningoch hade störremanmöjlighet få trafiksvagareatt banor gå ihop.att
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utveckling från 19502.4 SJs

successivt frånfrån biltrafiken ökadeKonkurrensen
femtiotalet framåt. attoch Dessutom tvungetSJvar

linjenättrafikera betydligt större än vadett som var
företagsekonomiskt motiverat. Trafikeringsplikten innebar

trafiktopparna fick hållaockså för klaraatt att enman
genomsnittligakapacititetstörre än motsvarade devad som

trafiksvagaekonomisktFör bära detransportbehoven. att
tilltvingades omfattandedelarna SJ en

innebar prisläget påkorssubventionering, vilket att de
icke högre änkonkurrensutsatta bandelarna blev vad som

varitskulle ha fallet.annars

från femtiotalets börjanNågra nyckeltal

trafikintäkter,Godstrafiken försvarade 23 SJsav- på persontrafiken.följdaktligen föllmedan 13

godstrafikintäkterna från vagnslast-komprocent60 av- trafiken, och styckegodslapplandsmalm procent15 13
procent.

persontrafikvolymenFrån till ökade1860-talet fram 1950- tillbankilometer från 00060 000 400 personresor.per

medelreselängdenärIntressant att notera att per person- i intefrån början till stort sett1900-talets fram 1950
påförändrats legathade alls. hade konstant 50Den

kilometer.

bankilometerGodstrafikvolymen frånökade ton25 000 per- till årton1860 600 000 1950.

frånMedeltransportlängden för ökadegods 80ca— år kilometer årkilometer till 230 1950.1860 ca

påÅr trafikpolitiskt beslut grundatfattades ett 19531963
trafikutredning, årårs förslag Alltlades fram 1962.vars

krigetjärnvägsnätet drabbatshade efterfler delar avav
reformering systemetökande lönsamhetsproblem och aven

sig nödvändig. i beslutetGrundtankentedde alltsom mer
det konkurrenshämmande regelsystemet avveckladesattvar

olikafri på lika villkor mellanoch konkurrensen
trafikgrenar främjades. Varje trafikgren skulle nu svara

Trafikutbudetsina företagsekonomiskaför kostnader.egna
påefterfråganskulle styras och kravetav

påföretagsekonomisk kostnadstäckning. ettDetta beslutvar
företagsekonmiska tillgrunder hänsynenbart utan s.k.

externa effekter.

iJärnvägsnätet lönsamt affärshanenät ochdelades ettupp
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ett trafiksvagtolönsamt Måletnät. att skulleSJvar
uppfylla ett fastställt förräntningskrav på affärsbanenätet

minimeringsamt påunderskottet trafiksvagadeten av
nätet. staten skulle SJ underskottsersättning för dege
olönsamma banorna. olönsammaDen verksamheten påskulle
sikt avvecklas nedläggningar, bortsett från degenom banor

ansågsamhället viktiga regionalpolitiskasom skäl.vara av
Dessutom avskaffades transportplikten på affärsbanenätet.

hadeSJ länge ansett att ett de främsta hindren förav eneffektiv konkurrens gentemot andra trafikslag varskyldigheten på vidsträcktatt ett linjenät med starkt
varierande kostnadsförhållanden tillämpa enhetliga taxor

såvälför godstrafik.person- Taxorna dessutomsom varoffentliga. Detta modifieradessystem att SJnu genom gavsfrihet att särskilda tillämpaavtalgenom flexibelen mertilloch konkurrenssituationen prissättninganpassad
beträffande godstrafiken. Dessutom behövde inte hållaSJ
fraktavtal offentliga.

Från år till1953 förändrades1990 järnvägsnätet enligt
följande

flera kretsarI rekommenderades att över mil järnväg600
skulle avvecklas, då järnvägsnedläggningar är politisktmen
känsliga fullföljdes inte de ursprungliga
nedläggningsintentionerna. iställetVad hände undersomsextio- sjuttiotaletoch att alltvar mer avjärnvägsverksamheten blev olönsam. Taxorna fastställdes
fortfarande regeringen och för järnvägenav att skulle
kunna konkurrera hölls taxorna vilket ytterligarenere,torde ha försämrat lönsamheten.

Hela nätet km kmSJ

1953 16 337 15 078
1963 14 063 13 302
1973 12 104 11 361
1983 12 316 11 706
1990 11 211 10 801

Ökningen år är fiktiv1983 beroende på ändradenspårtypsindelning, vilket innebär fiktiv ökningen omkm.435 självaI minskadeverket nätet. ändradeDen
indelningen påverkar även uppgifterna är 1990.

Fran till vårafram1953 dagar såledeshar det totala nätet
minskat drygtmed 30 procent, dvs. över mil.500

Förändring nyckeltalen årenmellan tillav 1953 1990

Godstransporter svarade för1990 43 procent och-
persontrafiken för 57 procent trafikintäkterna.av
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Vagnslasttrafiken försvarade procent1990 76 av- godstransportintäkterna lapplandsmalmen svarademedan
styckegodstrafikenför har avvecklats.procent.12

frånPersontrafikvolymen bankilometer ökadeper- till400 000 558 000 resor.

från kilometer.tillMedelreselängden ökathar 50 79- trafik medelreselängden kmFör 250sJs varegen
1990.

bankilometer frånökadeGodstransportvolymen per- till ton.600 000 1 722 000

frånMedeltransportlängden för gods har ökat 230- till kilometerkilometer 1953 349 1990.

års järnvägspolitiska kommenterades detbeslutI 1979
års nedläggningstankar för olönsammafaktum att de1963

iställetinte infriats.bandelarna hade betonade1979 man
järnvägensvikten stärka konkurrenskraft ochattav

fullföljastidigare nedläggningsplaner intedärförskulle
konstatera eftersattfullt ut. Dock kunde attman pga

underhåll sjunkit på olönsammahade banstandarden de ban-
nivå.till icke konkurrenskraftigned skulledelarna Manen

förutsättningardärför skapa
långsiktiga så järnvägstrafikensinvesteringarför att

attraktivitet ökas. Beslut bandelar dock bordekunde om som
bedömningarpå samhällsekonomiskaläggas ned skulle grundas

på företagsekonomiskainte skäl.och enbart

År trafikpolitisktriksdagen beslutfattade ett nytt1988
järnvágstrafiken innebar följandebeträffandesom

i affärsverk med fördelades ettSJ upp ansvar- tågtrafiken investeringarföroch ett banverk med ansvar
underhåll infrastrukturen.och av

tillvägtrafikmodell infördes där statskassanEn SJ- banavgifter utnyttjande infrastrukturen.förbetalar av
består avgifter på järnvägsnätetfördels fastaDe av

utnyttjad rörliga avgifteroch delsvagnpark per
bruttotonkilometer tågkilometer. erhålleroch Banverket
sina viamedel statsbudgeten.

i stomjärnvägarJärnvägsnätet nätdelades ett ochupp av- länsjärnvägar.

fick trafikeringsrätten påTrafikhuvudmännen- ilänsjärnvägarna. nyinvesteringarEventuella nätet
via särskilda länstrafikanslagetbekostas det LTA.

underhållet. Trafikhuvudmännenför ärBanverket ansvarar
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på sitt nät fria självaatt driva trafiken eller attköpa trafik från ellerSJ andra trafikutövare. En nyaktör, BK-Tåg har tagitAB, över trafik i småland,
Halland och Dalarna.

fick trafikeringsrättenSJ för persontrafik på-
stomnätet, samt för godstrafik pá järnvägsnätet.hela

Staten skulle köpa sådan interregional trafik på-
stomnätet är regionalpolitiskt önskvärd,som SJmen sominte kan bedriva på företagsekonomiska grunder.

skulleSJ årt.o.m. 1992 med åtgärder- rekonstruerasegnaekonomiskt så att resultatet finansnettoefter vid
utgången år förbättrades1992 minstav med miljard1kronor jämfört tidigaremed resultatprognoser.

Avsikterna med beslutet b1.a. att SJ förutsättningarvar gelikvärdiga övrigamed trafikslag. Detta skedde attgenomavlasta direktaSJ det för infrastrukturen.ansvaret SJskulle koncentrera sig på att sälja och producera
transporttjänster på företagsekonomiska grunder. SJ skallsåledes inte ta samhällsekonomiska hänsyn. áladesDettaistället Banverket samt vidstaten beslut köp olönsamom avinterregional trafik. SJ beslutar själva exempelvisomprissättning, trafikering, servicegrad.och
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LÖNSAMHETJÄRNVÄGENS PRODUKTEROCHMARKNAD,3

Persontrafik3.1

Marknad3.1.1

inomiindelas lokalaPersontransportmarknaden kan resor
mil tätorternaregionala mellanundertätorterna, 10resor

mil.interregionala överoch 10 SJ opererarresor
interregionalapå regionalahuvudsakligen den och

järnvägeninterregionalaPå är detmarknadenmarknaden. den
kollektivtrafiksystemet medheltäckandemest en

transportarbetet.på totalaprocent detmarknadsandel 15 av
Personbilen för procentför flygetprocent, 1070svarar

föroch buss procent.5

någotjärnvägenregionala intePå marknaden harden
procentförJärnvägenheltäckande system. 4 avsvarar ca

bilen ochför procenttotala transportarbetet, 86det
områden regionaladär denför debussen procent. I10

emellertid järnvägenstågtrafiken är ärutbyggd
Pendeltåg iväsentligt högre.marknadsandel

påStockholmsregionen marknadsandel 35har t.ex. caen
i förorterna.procent de yttre

Kundernas krav3.1.2

framtidenikonkurrensenFör möta kundernas krav ochatt
utgångspunktkriterier viktigenligt följandeutgör SJ en

planeringen tågsystemenvidför SJ av
påflygetpå avståndlängre konkurrera medFör att kunna

omkringpåsnabbtåg restidtjänsteresemarknaden krävs med
timmeminst ochtimmar hög turtäthet,och42 envarannan— inklusive uppehåll.på kmtim Förmedelhastighet 120 160- bilen på privatresemarknaden krävsatt kunna konkurrera med

på kmtimfjärrtág reshastighet ettmed 120 och100en -lågt pris.relativt

nattåg konkurrenskraftigtriktigt långa avstånd ärPå där
restideninte i avgörande attförsta hand utanär resan

ikl och andraöver natt, dvs. mellan 08.00,sker 22.00 -
direkt efter arbetet klhand 17.00 08.00.-

påbil medellánga ochFör konkurrera med och bussatt kunna
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avstånd regionaltågkrävskorta snabba med en
genomsnittshastighet på kmtim högoch turtäthet80-100 en
åtminstone i högtrafik då dominerar.arbetsresorna

lokaltåg iFör storstadsområden på avståndkortare och med
stationer reshastigheterfler lägre på kmtimkan 50-70
konkurrenskraftiga, indirekteftersom det ärvara en

bilresornakonkurrens med buss går långsammare påoch ofta
köer.grund gengäld bör turtäthetenI högre.av vara

Tågtrafik i långsiktigtutan dessa egenskaper har ett
perspektiv svårt att konkurrera med andra transportmedel
när gäller trafikstandarden,det lämpligkan attmen vara
bibehålla och utveckla skäl, tillandra t.ex. med hänsynav

regionaladen utvecklingen miljön.eller

På de allra största linjerna dubbelspårmed räcker
trafikunderlaget kapaciteten till bådeoch köraatt snabba
direkttág fåtal uppehållmed fjärrtågett och med flera
uppehåll på vissasamt sträckor även regionaltåg. Kring
storstäderna finns också behov betydandeav en
lokaltågstrafik, vilket ytterligarekräver bankapacitet i

spår.form fyraav

På medelstora linjer är enkelspåriga finns i allmänhetsom
endast snabbtågutrymme för fjärrtågeller påstannarsom
de flesta större stationerna eller regionaltåg,snabba somi högtrafik ibland kan kompletteras direkttág.med Ett
exempel är linjen Stockholm-Borlänge.

trafiksvaga stomjärnvägarnaDe drivs påmer som
samhällsekonomisk basis fungerar kombinationofta som en avinterregionala matarlinjer regionala linjer.och En merrenodlad regionaltågstrafik med snabba motorvagnar härkan

lämplig ikräver regel lösningvara samordnad mellanmen entrafikhuvudmän, trafikföretag.staten och
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Persontrafikprodukter3.1.3

interregionala trafiksystem,SJs huvudsakligen föravsett
långväga består idag följande tågresor, av

snabbtåg för pånärvarande linjernaX2000 Stockholm--
Göteborg och Stockholm-Karlstad
City-Express pá linjen Stockholm-Falun- Inter-city-tåg eller Inter-nord-tåg pá alla huvudlinjer- Fjärrtåg på övriga linjer och komplement tillsom- intercity-tåg
Nattág på långa avstånd i trafikstarka relationer.-

Snabbtåget City-expresstágenochX2000 är högkvalitetstág,
i första hand tillanpassade affärsresenärernas behov.
Inter-City-tågen, övriga fjärrtág nattågenoch är anpassade
till både privat- och affärsresenärernas krav.

trafiksystemDet huvudsakligen dimensioneratär försom
kortväga dvs. lokala regionalaochresor, ochresormatartrafik till interregionala består huvudsakligenresor,

följande produkter.av

regionaltågSJ- Regionaltåg i trafikhuvudmännens regiTH-
Lokaltág i regiTHMs-
olikaDe produkterna och den kommersiella strukturen

framgår uppställningen nedanav

Typ Nuvarande produkter Kommersiellav resor
struktur

Långyäga resor

Interregional snabbtågSJ X2000
trafik City-expressSJ

Inter-City-tågSJ EgentrafikSJ
FjärrtågSJ
NattågSJ Statens köp av

trafik
Kortväga resor

regionalLokal FjärrtágSJ
trafik Regionaltågoch SJ
matartrafik till RegionaltågTHM köp trafikTHM avinterregional LokaltågTHM
trafik
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egentrafik tåg páutgörs kör stomnätetdeSJs SJav som
ekonomiskt risktagande.med och medSJs taxa eget Den

består interregionala trafiksystemet vissadet ochhelaav
regionaltåg, Uppsala-pendeln.t.ex.

trafik i specificeratköper utbudstaten form ettSJav av
på linjertrafiksvaga beräknadetäcka detattgenom
driftsunderskottet trafiken. överenskommelseför Efter med

ersättningen kommersiellaförstaten denSJom svarar
risken trafikåret både intäkternanär gällerunder det och
kostnaderna.

Länstrafikhuvudmännen för ochTHM har ansvaret den lokala
enligtregionala trafiken vilken avtal med THMSJav

regionaltågävenhuvuddelen. delSJopererar opererar en
lokaltåg pä päoch stamnätet uppdrag och med derasTHMav

Trafiken för längreupphandlas eller kortaretaxa.
tidsperioder upphandling trafik påoch länsbanorna skerav

kommersiella riskeni konkurrens. tar den vadTHM avser
också ikapitalkostnader.intäkter köpaoch kan platsTHM

uppehåll fjärrtåg regionaltág påföreller ellerSJs
stomnätet.

Godstransporter3.2

Marknad3.2.1

in i långvägakortvägaGodstransportmarknaden delas ochkan
påhuvudsakligenJärnvägen dentransporter. opererar

långväga dominerarkortvägamarknaden. För transporter av
naturliga lastbilenskäl helt. procent90 av

långväga övertransportarbetet dock transporter 10avser
mil.

uppgår till miljarderJärnvägens transportarbete 19
likatonkilometer, vilket är ungefär mycket densom

långväga lastbilstrafiken. Sjöfarten för 30svarar
miljarder tonkilometer inklusive utrikestrafiken längs

långväga iSveriges de transporternakuster. stor delEn av
Sverige utrikestransporter.är

På inrikesmarknaden lastbilen ställningstarkhar en
parti-särskilt på avstånd föroch och styckegodskortare

ställningpå avstånd. påäven längre Järnvägen har starken
avstånd pålånga och för större volymer även kortare

avstånd.

Sjöfarten utnyttjas huvudsakligen i speciella
På utrikesmarknaden docktransportsystem. konkurrerar

sjöfarten järnväg ocksålastbil konkurrerar medmed och som
varandra.
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Kundernas krav3.2.2

pånäringslivet godstransporterna medkrav harDe som
järnväg pá ikaraktär,beror varvarans

befinner sig, ekonomiskaproduktionsprocessen varansvaran
på andrabärkraft marknad konkurrensen medoch samtvarans

utnyttjas huvudsakligen förJärnvägentransportmedel.
sigockså skiljalångväga godstransporter och kraven kan

utrikesinrikesgäller ochnär det transporter.

olika páOlika ställer kravtyper transportbehovav
olikakapacitet kvalitet. Olikaoch branscher med

också speciella pågeografisk ställerstruktur krav
dimensionYtterligare ärtransporterna. en

till småfrånföretagsstorleken företag, ochstora
sändningsstorleken. ställas desegment skall motDessa
trafikprodukter erbjuda. dåjärnvägen gällerkan Detsom

olikahitta minsta nämnareatt hos degemensamma
så såkundsegmenten del marknadenatt storen av som

möjligt in järnvägenstäckas produkter.kan med

framgår bedömning förmarknadens krav etttabellAv SJs av
typiska iantal produktgrupper. har angetts formKraven av

transporttidskrav, pris. Härtill ettfrekvenser och kommer
kvalitetskrav inom respektivevariera Förkansom grupp.

olikabasprodukter, t.ex. leveranser mellanav varor
industrier i pågälleroch lager, att de regel produceras

dagligadagen och transporteras över helst mednatt
avgångar. utrikestrafik är dock dygnsrytmen annorlunda.I
Priset måste i lågt sigrörregel eftersom det oftavara om

inte innebärär högt förädlade. Det att detvaror som
på kapacitet i viktställs stora krav eller volym.

Kvalitetskraven varierar.

till processindustrin påFör är ofta kravetvaror
kontinuerliga avgångar viktigare än övertransport natten.

är påDet regelbundna transporter stora volymer. Kravetav
kapacitet minst likaär förstort basprodukterna.som

på precision emellertid ocksåärKraven stora.

Distributionstransporter färdigvaror till lager ellerav
direkt till indelaskonsumtion i tvåkan Dengrupper. ena

transporttidskravhar basprodukternagruppen samma mensom
kvalitet. påkräver högre överKravet transporter natten

precistär tidenoch gäller kl.oftast mellan 17.00mer -
07.00.

är förexpressgodsmarknaden t.ex reservdelarEn annan grupp
persontågens,där kraven sammanfaller med högdvs.

genomsnittshastighet på täckningoch hög turtäthet. Kravet
tillgänglighetmarknaden hög störreoch under delenav av

ocksådygnet är stort.
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Godstrafikprodukter3.2.3

till produktionenGodstransportsystemet hänsynkan med och
in i nämligenmarknaden delas huvudprodukter,tre

Vagnslasttrafik- Systemtägstrafik- Kombitrafik-
skiljer sig ocksåprodukter när gällerdetDessa

intäktsstrukturen, ocksåkostnads- täcker delvisoch och de
olika pábehov marknaden.

Godstrafik

Kombi Bilanpassad pålastbärare transporterad- tåg mil30

Systemtág Tåg i förslutet system kunden-
Öppet Fjärrgodstág terminaltágochvagns- som-
lastsystem växlas frånmed kunder utansamman vagnar

tillräckliga systemtågförvolymer

Vagnslasttrafiken är äldsta iden produkten och basen
järnvägarnas godstrafiksystem. omfattarDen transport av
hela lastas vidoch lossas kundernavagnar som av
industrispår frilastkajer.eller Det kan enstakavara
vagnslaster eller vagnarnagrupper av vagnar. rangeras
alltid tillfrån olika tåg två ibland gångeroch tre under

itransportsträckan, även kan utlandet.som vara

Vagnslasttrafiken i Sverige såhar omstrukturerats denatt
i största möjliga utsträckning direktaomfattar tåg mellan

mindre produktionsområden.ett antal Antalet
produktionsområden minskats från tillhar 30 Det11. ger

möjligheterstörre direkta tågköraatt med kort
transporttid. tágbildning ocksåkoncentrerad ökarGenom en
möjligheterna tågköra störreatt med högre fyllnadsgrad.

inte ocksåDet bara lägre kostnad utan ettger per vagn
bättre kapacitetsutnyttjande banan.av

utrikes vagnslasttrafiken i utsträckningskerDen stor med
direkttág till kontinenten. direkttågkör överSJ 4 000
till år. Direkttágenkontinenten varje gär från ett
upptagningsomráde Gävle-Borlänget.ex. utansom senare
rangering direkt till område i Italienett t.ex. eller
Tyskland.

Systemtág godståg gårär i logistiska därsystemsom
järnvägen ifungerar leveranssystemettsom en
tillverkningsprocess. ärEtt exempel hämtarSSAB som
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råvaran från till Luleåi Kiruna och sedan körLKAB
därifrån istålämnen till Borlänge.Domnarvet Det

miljoner år Luleåtransporteras ton mellan och1,2 per
Borlänge.

Systemtågtrafiken omkring tio väl avgränsadeomfattar
tågoch ett med hela och helt avdeladesystem, vart vagnar

fåtal störstaför platser. ochkund mellan ett Deten
övriga successivtäldsta är Malmbanan. harsystemet De

årtiondena.byggts under de senasteupp

Systemtåg lastbilen, när ärlägre kostnader än volymenhar
utnyttjasinsatta välkan ochstor, resurser

inte båtentransportsträckan är alltför kort. För skallatt
priskonkurrera, krävs mycket stora volymer ochkunna

stabila flöden.

Kombitrafiken container, växelflakomfattar transport av
påtrailer särskilda terminaler speciellaoch mellan

Matartrafiken lastbil. går isker med Vagnarnavagnar.
tåg direkt kombiterminalernamellan ellerseparata som

direkta vagnslasttågen.i devagngrupper

funnits i Sverige påKombitrafik har sedan slutet 1960-
sjöcontainersförutom gäller hafttalet har vad enmen

perioden.liten ärbetydelse under större delen Detav
på åren kombitrafiken fått någonförst allrade senaste som

hittillsomfattningnämnvärd har haft starkaredenmen en
i Sverige.ställning iänEuropa

Godstågsystemt

figur framgår olika godstágsystemtyperAv av

konventionellaTågsystem undervägsväxling t.ex. detmed-
vagnslastsystemet

Tågsystem undervägsväxlingutan t.ex. vagnslastsystemet- rangerbangárdar.mellan transportsystem kallasI sJs
fjärrgodståg.det för

tåget påsystemtåg där hämtar eller fleragods ett- tillställen efter fastoch levererar ett annat en
tidtabell specifikföroch kund, t.ex.en
timmertágsystemen.

Slingtåg tåget går i slingadär eller slutet omloppen- olikahämtar lämnar vägenoch och under mellanvagnar
industrier.
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PÅ JÄRNVÄG4 UPPHANDLING AV PERSONTRAFIK

Inledning4.1

järnvägsbyggnadsperioden sekelskiftetUnder före
projektgenomfördes framståkom attsom som

överdimensionerade i förhållande till transportefterfrågan.
också intedel banor anlades medEn argument enbartsom var

trafikekonomisk karaktär sociala,rent utanav snarare av
militärstrategiska, kulturella och allmänna skäl.andra

banor tillskulle komma att utvecklasDessa senare en
ekonomisk belastning i järnvägarna fickför takt med attSJ

hårdnande frånmöta vägtrafiken.konkurrensen

trafiksvagaProblemen med de banorna behandlades 1948av
árs taxekommitté, ansåg inödvändigt vissdet att SJsom
utsträckning fick särskild ersättning för dessa banor,
vilket också ekonomisk kompensationgenomfördes 1958. En

enligt kommittén möjligt påskulle göra det för att ettSJ
affärsmässigt på trafikstarkasätt kunna konkurrera demer

förutsättningar påbandelarna och därmed skapa för att
erbjuda billiganätdetta och bra transporter.

tilldetta nämnas ersättningsammanhang kan att statensI
trafiksvaga provisoriumdet nätet skulle betraktas ettsom

omprövning iförutsattesoch att ske samband med 1953en
års trafikutredning. Statlig driftersättning enligt dessa
reviderade principer utgått till åren tillhar förSJ 1964
1988.

driftersättningen inteGrundläggande för att dennavar
subvention åtskulle betraktas utanSJsom en som en

ersättning från sida sådan trafik ejsamhällets för kansom
bedrivas på företagsekonomiska motiveradärgrunder men som

samhällspolitiska skäl.av

Kritiken ersättningssystem tidenmot detta blev med allt
regeringen direktstarkare. föreskrev förattGenom SJ

vilken ersättning utgå förutsättningarskulle saknadessom
affärsmässig relation tillför köparestatenen som av

trafiken. Driftersättningen tillutvecklades allt ettmer
bidrag tillallmänt SJ.

års trafikpolitiska framhållsbeslut bl.a. detI 1988 att
till övergripandehänsyn förmed statens ansvar
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transportförsörjningen är angeläget att staten även
fortsättningsvis viktigtryggar interregional persontrafik

inte upprätthållaskan på affärsmässigasom grunder. Staten
skall därför regionalpolitisktköpaSJ angelägenav
järnvägstrafik pá stomnätet. árs trafikpolitiskaGenom 1988
beslut lades grunden för upphandling olönsamen avpersontrafik pá järnväg. Den upphandlingsordningennya

påskall baseras affärsmässighet och vidgatett regionalt
inflytande.

Trafikupphandling4.2 1989 1991-
Transportrådet fickTPR regeringens uppdrag att för
statens räkning interregionalupphandla persontrafik på
stomnätet samhällspolitisk betydelse.av

TPR genomförde trafikupphandlingen tågplaneperiodernaför
T enligt i89 T 91 huvudsak följande-förhandlingsprocedur

offererade tillSJ i princip sådanTPR trafik- sominte bedömdes på sikt kunna lämna ett
tillfredsställande ekonomiskt resultat

I offertunderlagen redovisade bandelsvis intäkter,SJ-
kostnader och produktionsmâtt i form av person-,tágkilometersamtvagn-

Kostnaderna redovisades i form särkostnader- medavfördelning på olika poster och samkostnader

SJs samkostnader för trafiken beräknades- som enandel särkostnadernaav

Priset för den offererade trafiken motsvarade-
särunderskottet och del samkostnaderna förav
respektive bandel

Det prisettotala för den offererade trafiken-
överskred betydligt anvisadede anslagen, varför ett
antal förhandlingsomgångar genomfördes för att
justera olika kostnadsposter på såoch sätt pröva
alternativa trafikupplägg

Förhandlingsuppgörelserna innebar i viss utsträckning-
rationaliseringskravett pá SJ den kostnads-genomåstadkoms i förhandlingsprocessenpress som

Förhandlingarna resulterade i att avtal träffades- omtrafikering på olika ibanor form tágparantalav
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Förhandlingarna i vissa ikunde fall ske form av en- trafikhuvudmantrepartsuppgörelse där berörd
till trafik påköpmedverkade kompletterandeav

stomnätet

regionala intressenterSamråd genomfördes med och- förhandlingsarbetets gång.myndigheter under De
regionala in i slutligavägdes densynpunkterna
förhandlingsuppgörelsen.

förhandlingsorganisationNy4.3

avvecklingen riksdagensamband med beslutadeTPRI av
upphandlingenrskr. att19909lTU18, 176 av

på fortsättningsvisinterregional persontrafik järnväg
tillkallas vidutföras förhandlare behov.skall av en som

kommittédirektiven till Förhandlaren för köpstatensI av
persontrafik järnvägpá 199123m.m. anges
sammanfattningsvis följande riktlinjer för uppdragets
genomförande

pá regeringens ställningstagande i fråganavvaktanI om- järnvägstrafiken,avregleringeventuell upphandlasen av
trafiken på årsbasis. kommittén förstaFör kommer därför
upphandlingen tågplanatt T 92, dvs.92avse
trafikâret 199293

Vid bedömningen vilken trafik skall upphandlasav som- särskild till trafikenshänsynskall tas den aktuella
interregionala regionalpolitiskaoch betydelse.

utvecklingsmöjligheter alternativaTrafikens och
resmöjligheter iskall även beaktas samband med

persontrafiköverväganden köpom av

Trafiklösningarna så långt möjligtskall som vara- regionalt Förhandlingsuppgörelsenförankrade. köp avom
föregås samrådpersontrafik bör därför medav

regionala myndigheter intressenterföreträdare för och

förhandlingsuppgörelsen incitament in,bör byggasI som- förutsättningar kostnadseffektivaskapar för och
attraktiva trafiklösningar.

Upphandling i konkurrens4.4

på avreglering tágtraf;kenfullständigavvaktanI en av
riksdagenbeslutade under 199192TU21, rskr.$l41991 om

vissa järnvägstrxfikeninomförslag ökar konkurrensensom
uppxandlingdärmed förändradeoch sammanhängande former för

interregional persontrafik på järnväg. förgrundsomav
låg regeringens propositionbeslutet 199192l30.
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propositionen föreslås följandeI bl.a.

Upphandlingen interregionala persontrafikenden ochav- därtill sådan persontrafik pákompletterande stomnätet
trafikhuvudmännen,köps trafikáretbör fr.o.m.som av

i olika järnvägsföretag.ske konkurrens1993 mellan
innebär trafikutövareDetta bl.a. att andra än SJ

tilldelas trafikeringsrättkunna påskall stomnätet
interregionalvad staten upphandladavser av

persontrafik

Avtal sträcker sig årlängre än börett kunnasom- vissa trafikrelationer.slutas for Vid långsiktiga
järnvägstrafik,avtal bör ävenstaten hasom avser

möjlighet alternativatt upphandla rullandesom
järnvägsmateriel får disponerassedansom av
trafikeringsrättsinnehavaren

reaktionMarknadens4.5

utgångspunkt från regeringensMed tilläggsdirektiv
till199279 infordradesförhandlaren föranbud statens

interregionalköp persontrafik på järnväg underav
budgetåret tågplan199394 93.

BK-TågOfferter lämnades DalatágAB, ochAB SJ.av
Därutöver inkom skrivelser till förhandlaren från två
tänkbara trafikoperatörer Linjebuss Trafik ochAB Svenska
Tåg AB.

Linjebuss Trafik konstaterade omöjligtAB att det attvar
lämna huvudsakligen följandeanbud skälav

i anbudsinfordran preciseradeDen trafiken utgör- ingårdelsträckor i längre linjer. Det förutsättersom
bedriva trafikatt kan på linjenhela för attman

intäktsansvarkunna ta för delsträckorna.
Biljettintäkterna for delsträckorna är okända

Statens förhandlare råder inteeller entreprenör över- tidtabellssamordningen övrig trafikmed

Ytterligare precisering krävs avseende avtalsperiodens-
tillgånglängd till tågoch

Anbudstiden är för kort-
TågSvenska bildande,ärAB, under lämnadesom en av-siktsförklaring. Företaget lämna införatt anbudavser

upphandlingen i T 94.

Trafikhuvudmännen i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs,
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Blekinge Älvsborgs skrivelseroch län överlämnade om
uppnå långsiktigamedverkan för trafiklösningar påatt

banorna

KalmarKarlskrona Alvesta Göteborg- -
Borås Herrljunga Uddevalla- -
Nässjö Falköping Skövde- -

Inkomna4.6 anbud

Anbud lämnades påkonkurrerande operatörer samtligaav
enligtsträckor anbudsinfordran. På delsträcka fanns treen

alternativa anbud.

utgångspunkt från förutsättningenMed kringproblemenatt
möjligheterna få dispositionsrätt till tillgångatt fordon,
till biljetthanteringssystem ersättningenSJs och föratt
trafikledningen lösaskunde beräknades statens kostnader
för upphandling privata på olika linjer.operatöreren av

jämförande olikaanalys visadeEn de anbuden dock att deav
privata alternativen inte konkurrenskraftiga.var

På linje lämnades fullödigt bedrivaett föranbud atten
trafiken.den inteoffererade Anbudet kunde dock av

förhandlings- och helhetsskäl konkurrera med bud.SJs
såledesträffadesAvtal med köp persontrafik underSJ om av

på samtliga i enlighet anbudsinfordran.T banor93 med

trafikköp4.7 Statens under T 93av

preliminär överenskommelse träffadesEn mellan1992-10-23
förhandlaren för persontrafik på järnvägstatens köp ochav

persontrafikdivisionSJ statens köp under T 93.om
Ersättningen trafiken enligt nedanståendeför
sammanställning uppgår till miljoner inklusivekronor446
köp vissa funktioner persontrafiken påförav gemensamma
länsjärnvägarna.
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Trafik Táqnardvqn Kommentarer

Nattág pá övre Norrland Två tågpar3
inklusive Malmbana Vännäs-Boden.

tágparTre
Kiruna-Narvik
under
högsäsong

Östersund-storlien Två tågpar3
Duved-
Storlien

Borlänge-Mora 4

Gáv1e-Borlänge- 3 Plus ett
dagtågHallsberg, tågpar Gävle-

Borlänge
Gävle-Avesta Krylbo 2

dagtágHallsberg,

Västerås-Katrineholm, 5
dagtág

Eskilstuna-Stockholm, 2 kombinationI
fjärrtåg med 15

dubbelturer
med buss

Hallsberg-Mjölby 4
dagtåg

Karlstad- 2
Charlottenberg, dagtág

Uddeval1a-Herr1junga- 6
Borås

Nässjö-Falköping-Skövde 8

KalmarKar1skrona— 4 Plus fyra
Göteborg tágpar

Kalmar
Karlskrona-
Alvesta

tágparMed tur- returkörningoch tágsätt.med ettavses en
angivnaDet trafikutbudet i princip tágparantalavser permåndag-fredag.dygn under Från veckosluts- och

helgvariationer bortses. Ytterligare trafik förekommer på
vissa sträckor, trafikhuvudmandär tågtrafikupphandlar
eller bedriver egentrafik. vissaSJ I fall körs



34

tágbussar vilka tågtaxakompletterande för tillämpas.sJs

Trafikens omfattning4.8

i trafikAntalet resande den upphandlas statensom av
uppgick till år vilket sjuunder5 300 motsvarade000 1990,

samtliga trafi-procent resenärer.sJs upphandladeDenav
ken Påunder beräknas resenärer.T 93 omfatta de4 800 000
olika varierar trafikunderlagetdelsträckorna mellan

och resenärer.175 000 890 000

Privatresorna tåg påverkats negativtmed har sedan moms
infördes på inhemska minskadeårResandet under 1991resor.

jämfört året innan. årmed med12 procent Under har1992
konjunkturella nedgångenden i ekonomin påverkatäven

på järnväg i minskadresandet än omfattning jämfört medom
år trafikenden olönsamma1991. Inom har resandeunderlaget
minskat i motsvarande grad.

är uppgick inomUnder persontransportarbetet den1990 av
tilltrafiken miljonerstaten upphandlade personkm,950

vilket trafikarbetemotsvarade utförtprocent totalt17 av
pá järnväg. Under beräknas köp persontrafikstatensT 93 av

trafikarbete på miljonermotsvara ett totalt personkm.860
iMedelreslängden är trafik.km resenär denna180ca per

genomsnittliga tág uppgår tillDet resandeantalet 80per
på variation fråndet nätetupphandlade med 30personer en

till på enskilda150 resande de bansträckorna.

Beläggningsgraden, tåg iuttryckt antalet resandesom per
förhållande till sitt-tillgängliga liggplatser,eller
uppgår i genomsnitt till påprocent det olönsamma nätet.35
Beläggningsgraden varierar påmellan och de20 50 procent
olika banavsnitten.

ersättning trafikför i relationstatens köp sättsOm av
till varierar subventionenresandeunderlaget resenärper

enskildaför ide banorna mellan knappt kronor och30
genomsnittliga subventionenextremfallet kronor.185 Den

för trafiken uppgår tillden upphandlade drygt kronor80
vilketresenär, innebär genomsnittligför närvarandeper en

subventionsgrad procent.50per resa om ca

Trafikhuvudmannareformen4.9

år finnsSedan särskild för1979 lag ansvaret denen om
kollektiva persontrafiken i länen. gälldeAnsvaret
inledningsvis linjetrafikenenbart med buss omfattarmen

år ocksåsedan regionaladen lokala1985 och
järnvägstrafiken. lagen 1978438 huvudmannaskap förI om
viss kollektiv persontrafik ocksåsägs att
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trafikhuvudmannen ägna uppmärksamhet åtskall taxifrágorna
i länet tillfredsställandeoch förverka en
taxiförsörjning. bestämmelse gällerDenna fr.o.m. den

juli1 1990.

tillBakgrunden huvudmannareformen främst behovetvar av
trafiken iatt samordna årlänen. Före planerades1979 den

trafikenlokala för sig regionala Någraoch den för sig.
gällande inte,gemensamt vilkettaxor fanns försvarade för

resenärerna olika linjer.att byta mellan åtskilliga länI
fanns över bussföretag linjekoncessioner.100 med Iegna

utredningden föregick riksdagsbeslutet år 1979som
Länskort i kollektivtrafiken, ocksåSOU 197643 betonades
behovet länskort låga priser.medav

iHuvdmannaskapet länen utövas landstingetgemensamt ochav
kommunerna. I stockholms län är landstingetdock ensamt

ihuvudman och Gotlands län enbart kommunen. Malmöhus länI
åvilar huvudmannaskapet landstinget Malmöoch kommun.

Grundregeln är uppgifteratt huvudmannens handhas ettav
kommunalförbund. iär överensOm länet uppgifternakanman
i stället handhas ett ägt aktiebolag. Sågemensamtgenom

ocksåhar blivitregel fallet. iEndast lånKronobergssom
ombesörjs länstrafiken ett kommunalförbund.genom

huvudmannaskapslagenI ocksåregleras hur underskottet
skall fördelas landstingetmellan och kommunerna.
Landstinget såledesskall täcka hälften och kommunerna
hälften. Varje enskild kommuns andel iskall bestämmas
förhållande till trafikarbetet i respektive Ävenkommun.
här gäller att kan komma överens ett sättannat attman omfördela underskottet. blivitDet har särskilt vanligt att
tillämpa särskilda regler för täckaatt iunderskottet
stadstrafiken.

Lánsjärnvägarna4.10

års trafikpolitiskaI 1979 beslut trafikhuvudmännengavstrafikeringsrätten för de intebandelar ingick i detsom
riksnätet.s.k. Huvudmannen fick då själva stå för

finansiering materiel.rullandeav
Enligt års trafikpolitiska1988 beslut delades
järnvägsnätet i stomjärnvägar länsjärnvägar.ochupp
Berörda trafikhuvudmän övertog föransvaret
länsjärnvägarna. Enligt avtal mellan staten och berörda
trafikhuvudmän ersätts huvudmännen för tagitatt de har
över vissaför länsjärnvägar.ansvaret ersättningStatens

i principmotsvarar kostnadSJs för den trafikenaktuella
i års prisnivå1987 och tioutbetalas årunder årligmed en
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prisomräkning enligt konsumentprisindex. Utbetalningen görs
juli januari. ersättning1 och är inte1 Denna dock kopplad

till trafikhuvudmännen måste bedriva tågtrafik,att
trafikhuvudmännen är fria välja trafikslagatt andra om

sigdetta fördelaktigtter kostnads- ochmer ur
tillgänglighetssynpunkt. Från sidastatens är kravet att
trafikförsörjningen upprätthållas påskall en
tillfredsställande nivå.

års gjordes också specialavtalI reform1988 ett för
materiel, trafikhuvudmännenrullande fick utan kostnad

överta tågenheter från Affärsverket fick då60 göraSJ. en
direktnedskrivning miljoner i200 kronorom
balansräkningen.

utnyttjande järnvägenFör trafikhuvudmännenerläggerav
banavgifter. står underhåll. NyinvesteringarBanverket för
finansieras via så vilketdet kallade LTA-anslaget, skall

både investeringar itäcka järnvägar, statskommunala vägar,
länsvägar kollektivtrafikanläggningar.och LTA-planen
upprättas fastställesoch länstyrelserna.av

följande iFör driftvarande länsjärnvägar med-
persontrafik finns statliga ersättningavtal om

Hällnäs LångseleLycksele Sundsvall- -Malung Borlänge Ludvika Västerås- -Kil Gárdsjö HåkantorpTorsby - -Borås Varberg Strömstad Göteborg- -Nässjö NässjöHalmstad Oskarshamn- -Linköping LinköpingHultsfred Västervik- -Kristianstad-Karlskrona Malmö Ystad-

övriga länsjärnvägar persontrafikmed-
ÅsedaNässjöTorup Hyltebruk- -Jönköping SimrishamnVaggeryd Ystad- -
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S SJs NUVARANDE ROLL TRAFIKFÖRETAGSOM

5.1 uppgifterSJs måloch

uppgifterSJs mål framgåroch trafikpolitiken,avinstruktionen regleringsbrev.och

Enligt det trafikpolitiska beslutet fastslogs1988 följandemål för 1990-talet

övergripandeDet målet för trafikpolitiken skall attvaraerbjuda medborgarna näringslivetoch i landets olika delartillfredställande, säker miljövänligen och
trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska
kostnader.

års trafikpolitiska1988 beslut lade tillgrunden
förutsättningarna för verksamhet.SJs viktigasteDet målet

att inteSJ längre finansieraskullevar infrastrukturen,
utan betala avgifter för att utnyttja páden sättsamma somvägfordonen.

Enligt års1988 beslut skall genomgåSJ enrekonstruktionsperiod tillfram slutet 1992. viktigtEttavmål i denna är att via internaSJ åtgärderprocess skallförbättra sitt resultat miljardmed 1 kronor. Underperioden vissahar förutsättningarna ändratsav för SJ.Bl.a. har utvecklingsbidraget för godstransporter tagits
bort och införtshar pá Vidaremoms harresor. SJskoncernstrategi modifierats, vilket innebär att SJ, somfrån början enbart skulle koncentrera sig på
järnvägstrafiken, har strategi i praktikennu en sominnebär att ett heltäckandeman trafikföretag.opererar somEnligt instruktionen är SJs huvuduppgift dock att bedrivajärnvägstrafik.

mål preciserasSJs ytterligare i regleringsbrevet för
199293

mål försom järnvägarsStatens verksamhet skall för
budgetåret gälla följande199293

SJ-koncernen iskall förhållande till sina kunder-
kännetecknas hög servicegrad, komfort, kapacitetav och
effektivitet.
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sin järnvägsverksamhetSJ-koncernen skall koncentrera- blitill sådan trafik tillkan utvecklas attsom
rationell och lönsam.

får inneha dotterbolag kan skapaSJ-koncernen som- olikarationella, lönsamma därtransporter
så lämpligtdär bedöms förtransportmedel samverkar att

järnvägen.stärka kärnverksamhet,SJ-koncernens

utveckling kombitrafiken såeftersträvasskall attEn av- år uppgår minst miljonertillgodsvolymen 2000 10
uppnåstonår. förutsättning är volymen skall medattEn

marknadsmässig avkastning.

ekonomiska successivt förbättras.resultatet skallDet- åtgärderinterna förbättraAffärsverket skallSJ genom
finansnetto år minstsitt förresultat efter med1992 en

tidigaremiljard jämfört med resultatprognoser.kronor
vägtrafikmodellenEffekten den s.k. samtav av

bidrag inteförändrade former för köp och skallstatens
resultatförbättring.påverka bedömningen internaSJsav

Soliditeten, relationen redovisatmätt egetmellansom- uppgåkapital, till lägstoch totalt skall procent40
för affärsverket för koncernen underoch procent35
återstoden rekonstruktionsperiod dent.o.m.SJs 31av
december 1992.

i järnvägssystemetSJs5.2 ansvar

ligger idag påinfrastrukturenför Banverket.Ansvaret SJs
påbedriva järnvägstranporterärroll att enbart

företagsekonomiska således ingenhar generellgrunder. SJ
trafikeringsskyldighet. Persontrafik bedömsSJsom av vara
företagsekonomiskt till samhälletolönsam skall offereras

trafiken.då får eventuellt upphandlabesluta attomsom

sitt på följande sätt.har formuleratSJ ansvar

Vid godstransporter

såavtalat transportuppdrag utförs godset hämtasAtt att- påpå tidpunkt avlämnas avtaladavtalad plats och och
tidpunkt skick.iplats och Kundens krav kanoskadat

vidare bestämda volymer, regelbundenhet,avse
lastningsteknik, vagnutformning.

Vid persontransporter

enligtolikaAtt kan genomföras mellan orterresor-
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på tillgänglighet,kundens krav bekvämlighet serviceoch
vid stationerna, restid,samt turtäthet, rättidighet,
säkerhet, servicekomfort tågresan.och under

funktionerEtt antal krävs för att skall kunnaSJ ta detta
kundenmotansvar

ProduktutvecklingO
transportsystem-

och lokvagnar-
bana-

Produktionsutveckling
trafikteknik; och lokvagnar-
bana-
personal-
trafiksystem-

Marknadsföring försäljningoch

Operativ planering
transporter-

personal, fordonresurser- trafik- utnyttjande bankapacitetav-
Operativ ledning

transporter-
personal, fordonresurser- trafik-

utnyttjande bankapacitetav-
operativt terminalarbete

terminaltåg gods- terminalväxling gods- tágsammansättning person-
stationer person-

Operativt undervágsarbete
lokförare- tågmästare person-
service ombord person-
energi- rangering gods- färjeöverfart-

Underhåll fordonav

Förvaltande fordonav

Underhåll banaav
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Underhåll trafikanläggningaro av

funktionersåledes för alla utomSJ ansvarar
infrastrukturen, anläggningarde fasta krävs fördvs. som

nationella tågtrafiken.den

tillsyn, serviceutför förebyggandemerparten ochSJ av
underhåll reparationer trafikhuvudmännens,och ochSJs,av
privatvagnsägarnas Tillsyn, service lättfordon. och
underhåll Maskindivision påutförs SJsav

renoveringtrafikverkstäder. underhåll,Tyngre av
reservdelshållningfordonskomponenter och handhas TGOJav

ingår i swedcarrier. underhåll reparationerochTungtsom
Maintenance.privatautförs även bolag, främst ABBav

Underhållet idag, därvid till vissdärförupphandlas redan
idel konkurrens.

underhåll tillTillsyn, service och lätt delstorsom-består demontering monteringoch komponenterav av som
på koppling tillnäraeller harTGOJ ABBrepareras en-trafikproduktionen.

i huvudspårenBanverket för ochstort settsvarar
rangerbangårdarna i sidospår,förmedan huvudsakSJ svarar
stationer terminaler. sidospår då industrispårfrämstoch -delvis industriföretagägs ellerofta helt eller av-
kommuner.

åren påhar under de lagt stora beloppsenasteSJ upp-ner
rustning exploatering stationsfastigheter.och av

åren.finns även för de närmaste FörOmfattande planer
stationer Vidarenärvarande har ett 60-tal rustats harupp.

olikaträffatssamarbetsavtal med kommuner26 om gemensam
utveckling stationer tillplanläggning för av nya

olikaför transportmedel.resecentra

Underhåll stationer godsterminaler inte särskiltärochav
till järnvägsdriften utförs därförkopplat och ofta av

externa entreprenörer, bl.a. Banverket.

Signalsystem direkt tilltelenät är koppladeoch
trafikledningen.säkerhetssystemet äroch Ansvaret uppdelat

tekniskaför ochmellan Banverket, de systemensvararsom
driften anläggningarna.förSJ, som svarar av
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6 INFRASTRUKTURHÅLLAREBANVERKETS NUVARANDE ROLL SOM

uppgifter6.1 Banverkets måloch

Banverkets banhållarenuvarande roll sig pågrundar detsom
trafikpolitiska frånbeslutet skiljerHär1988. bl.a.manpå samhällets hålla infrastrukturatt ochansvar
trafikföretaget drivaroll trafik.sJs att

enligtBanverket är sin instruktion SFS 1988707 central
förvaltningsmyndighet frågorför järnvägar.rör verketssom
huvuduppgifter är främja järnvägensatt utveckling, att
driva förvalta spáranläggningar,och statens att ha hand omsäkerhetsfrágor spårtrafikför iall landet samt förverka

miljöanpassad järnvägstrafik. liggerdettaIen bl.a.
planering, projektering och byggande järnvägar samtav nyadrift vidmakthållandeoch befintliga banor.av
Verksamhetsidé är tillhandahållaatt ett bansystem sommöjliggör järnvägstrafikenatt blir konkurrenskraftig,enmiljövänlig trafiksäkeroch del transportsystemet. Förav

innebärBanverket detta att verksamhetens övergripande mål
är inomatt givna genomföra åtgärder inomderesursramar
järnvägssystemet möjligastörsta samhällsekonomiskasom ger
nytta.

Utifrån trafikpolitiskade delmålen tillgänglighet,
effektivitet, säkerhet, miljö regionalgod och balans har
Banverket utvecklat Verksamhetsmål.egna

Banverkets Verksamhetsmål infrastrukturenför indelas i
Hastighet, Kapacitet,nxellast, Drittsäkerhet,
Trafiksäkerhet Miljö.och målDessa har valts för att
de välsammantaget mot omvärldens krav och behov,svarar
samtidigt tydliggörde verksamhetsidén inomsom
organisationen gör uppföljningsbar.och den

i järnvägssystemet6.2 Banverkets ansvar

idagBanverkets roll har verket delats i olikaav upp
ansvarsroller

Planeringsansvaro

Hit hänförs infrastrukturensansvaret för omfattning och
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frågor nyinvestering, reinvestering,standard, rörandedvs.
underhåll nedläggning olikaeller delarav av

åtgärder,infrastrukturen, avvägningen mellan dessa
tidpunkter för när genomförasde skall m.m.

på långtidsplanering investeringarexempel detta är förEtt
investeringsplaneri Långsiktigastomnätet. upprättas

utifrån övergripande nationella behov och omfattar de
Utgångspunktstomnätet. föroch ombyggnaderny- avsersom

planeringen riktlinjermål iär de och lagts fast detsom
trafikpolitiska Inriktningen är säkerställabeslutet. att

allsidig bedömning samhällsekonomisktoch grundaden en
prioritering objekten. Vid prioritering och valav av
teknisk välja åtgärdär strävanstandard att den som ger en
tillfredställande transportlösning till lägsta förkostnad
samhället.

Genomförandeansvaro

infrastrukturensdetta förMed att de planermenas
utveckling, drift underhålloch fastställtssom av
planeringsorgan verkligenocheller statsmakterna

projekteringgenomförs. Detta omfattar bl.a. och
beställning utförandet.av

Produktionsansvaro

Produktionen ligger inom på bandistriktBanverket eller
ifråga i tid definierade objekt påstörre välochom rum

projektorganisationer. produktionenseparata Delar av
vissautförs entreprenörer.externa För verksamheterav

begränsas säkerhetsskäl.dock detta bl.a.av

planering produktionBanverkets och6.3 produkt,

Produkto

utgångspunkt från uppgifterMed Banverkets kan verkets
beskrivasprodukt som

i tid definierad enligtoch avtaladeEn farbar banarum
villkor.

Tiden vilket upplátesär tidsfältdet under banan-
för trafik enligt banupplåtelseavtal BUA.

linjeär den sträckaRummet eller som-
överenskommelsen gäller.

villkorAvtalade banans standard ochavser- tillförlitlighet.
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Planeringo

utgångspunktMed från verksamhetsidén tilloch denna
kopplade verksamhetsmál beskriver i årligtBanverket en

treårsplanrullande vilka medel behövs för attsom
åstadkomma banhállning medger effektiv ochen som en
konkurrenskraftig jårnvägstrafik. Treårsplanen innebär
också operationalisering långsiktigade investerings-en av

driftplaneroch sammanfattar verkets samhällsekonomiskasom
analys.

Genomförande och produktion.o

åstadkommaFör att effektiv banhållning arbetaren
Banverket efter riktlinjer.ett antal ärDessa

Decentralisering- Ökat utnyttjande entreprenörerav- Målstyrning med utvecklad resultatmätning-
Förbättrad planering-
Integrering tidigare teknikbundna kompetenserav—
för effektivtett och störningsfritt underhållmer

bananav
Ökning driftsäkerheten attav- genom
förskjuta underhállsresurser från
felavhjälpande förebyggandemot underhåll

Planeringen Banverkets genomförande produktionochav sker
förutom på huvudkontoret påäven regionerBanverkets fem

huvuduppgifter ärvars

Resultatansvar för banhållning-
lángtidsplaneringUnderlag för- Teknisk projektering-

Projektledning för nyinvesteringar- Årsvisa banupplåtelseavtal trafikutövareför-
på regionalSamverkan nivå-

Det operativa banhållningenföransvaret ligger hos 20
distrikt. huvuduppgifterDeras âr

Tekniskt ekonomisktoch för- ansvar
befintliga bananläggningar
Produktion underhåll reinvesteringarochav-

för iAnsvar egenregiarbeteresurser-
på nivåSamverkan lokal-

På distrikten såvälutförs planerade reinvesteringarstörre
underhållsarbetenoch växelbytentyp eller

kontaktledningsrevision korta felavhjälpande insatser.som
är iDessa banupplâtelseavtalavtalade idels tidform av
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banhållaren, idisponerasbehöver dels form avavsom
upprätthållaspådefinierad standard banan ska sesom

banupplåtelseavtal.vidare avsnitt 6.4 om

besiktningunderhålletlöpande är denför detGrunden som
tidscheman. Utgångspunktenligt olika förutförs

vidbesiktningsintervall upptäcksär säkerheten. När det
kortsiktigbesiktning åtgärder behövs, krävsatt en
tillfälligtplanering och lokalt avtal medett SJ om

åtgärder inte påverkarpå Smärrebanan.utrymme som
iintetrafiken därför behöver planeras gradoch samma

trafikledningen innantill utförs.dagen deanmäls
på till distriktenuppstår anmäls ellerNär banan dettafel

till eldriftsledningen,vissa tider påvid dygnet som
trafikledningscentralerna.i anslutning tillsitter

idagsin uppgift banhållare använderFör fullgöraatt som
såväl externa Banverket harBanverket egna som resurser.

omfattningstudie i vilkenför klargöragenomfört atten
i regiolika utfördes eller medarbetentyper egenav

entreprenörer under 1990.

iindelning Banverkets verksamhetMed aven
reinvesteringar underhåll sågnyinvesteringar, och

fördelningen enligt följande. Andelsvárden och belopput
exklusive material.entreprenöreravser

entreprenörer BeloppAndel

Nyinvesteringar % Mkr1 23068
Reinvesteringar % Mkr15 120
Underhåll % Mkr31016

% MkrTotalt 36 1 660

nyinvesteringar sigfördelar andelenBanverketsInom
tvådelområden.olika inom olikaentreprenörer deInom

områdena, ärstörsta banunderbyggnader och elkraftsystem,
respektive procententreprenörer procentandelen 65100

signalsystem ärför banöverbyggnader ochmedan andelarna 20
respektive procent.4

intehuvudsakliga till entreprenörerskälen attDe
inom delområdenutnyttjades vissa är att det saknades
tillräckliga tekniskaaktörer och kompetens.med resurser

utbildning ierbjuderDärför entreprenörerBanverket
i Ängelholm.järnvägsspecifik teknik vid Banskolan

satsning inomUtgångspunkten är den kommer att skeatt som
årenjärnvägssektorn närmaste skall klaras medunder de

hjälp entreprenörer.av
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6.4 Ansvarsfördelning banupplátelseavtalgenom
Samordningsprocessen påmed regionalSJ och lokal nivå skerutifrån centrala bedömningar vilka trafikföretagensom avbehov Banverket möjlighethar tillgodose.som att
Trafikföretagens och intressentersandra bedömning vadavbör prioriteras vägssom emot vad är praktisktsomgenomförbart rimligtoch utifrån kostnadseffektivitet ochsamhällsekonomi.

den situationenI med SJ ochnya Banverket har blivitdetnödvändigt att reglera samordningen mellan trafik ochbanarbeten strikt. idagDetta görs imera de s.k.banupplátelseavtalen se även bilaga Då2. Banverket åröverens trafikoperatörernamed när dessa skall fåomtillgång till banan vilkenoch standard denna bana skall hasluts ett banupplåtelseavtal BUA. Banverkets avtalsparterär trafikeringsrättsinnehavare ellerSJsomtrafikhuvudmännen.

Avtalet är uppdelat i tre delar

ett ramavtal-

årligtett för varjeBUA linje-

ett korttidsavtal på fyra veckor- för varje
bandel KBUA.

Ramavtal tecknas ochBV ÅrligtSJ centralt.av BUA tecknasregionalt ochBV Persontrafik.SJav Inom SJ samordnar SJPersontrafik ansvaret sigmellan och SJ Gods.
KBUA tecknas pá nivåsamma för att kommasom näraovan menproduktionen utnyttjas oftast rätten att delegera till BVdistrikt respektive trafikledningscentral.SJs

Med Banverket systemägare isker,som samarbete med SJ, ettantal utvecklingsprojekt för att underlätta och analyseraden iutmynnarprocess ett banupplåtelseavtal.som
Bland annat är system prövar olikasomkapacitetsförändringar under utveckling. Tidtabellsförslag
kan inmatas för att störningar uppstår. Tidtabellerse varkan utvärderas. Effekten olika investeringsátgärderav

tágensavseende framkomlighet kan prövas. En mycket snabbparallell internationell utveckling inom simuleringsomrádet
möjliggör tidtabellsläggningatt inom framtid fåren snarkvalificeratett kraftigtoch förenklande stöd.
Driftsäkerhetsprojektet har skapat ett gemensamtregistreringsinstrument för störningar så att samband samtprimära och sekundära störningar bättre kan studeras.
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ersättningingen ekonomiskutgåravtalsskrivandedagensI
störningar.vid
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7 FÖRORDNINGAR PÅLAGAR JÄRNVÄGSOMRÅDETOCH

Nedan kort översikt frånde konkurrenssynpunktgors en av
relevanta lagar och förordningar förekommer pásomjarnvägsomrádet. avsnitt beskrivsI regleringen20 avjärnvägstrafiken Där framförs också de förslagnarmare.
till ändringar bedöms aktuella för säkerställasom attvara
konkurrensneutraliteten på marknaden. Där äventas uppsådana ändringsförslag motiveras harmoniseradsom av enlagstiftning inom EES-området. Samtliga här nämnda lagar
och förordningar återfinns i bilaga 3 12.-

järnvägssäkerhetslagenI 19901157 isamt förordningen
19901165 säkerheten vid järnväg, tunnelbanaom och
spårväg gällande sakerhetsbestämmelseranges för spárbunden
trafik. ingårDär bl.a. regler for tillståndsgivning och
tillsyn samt straffbestämmelser för den överträdersomTillståndreglerna. kravs for den driversomspåranläggningar, spårtrafik eller särskild
trafikledningsverksamhet.

Järnvägstrafiklagen 1985192 främst inrikesbehandlarsomjärnvägstrafik reglerar ansvarsförhållandet mellanjärnvägen å sidan och transportköpareena och ápassageraresidan.andra Trafiken mellan Sverige och utlandet reglerasi övrigt lagen 1985193,genom senast ändrad 19901167 ominternationell jarnvägstrafik.

Myndighetsutövningen på järnvägsomrádet regleras bl.a.
förordning 1988626 instruktiongenom med för statens

Järnvägar förordningsamt 1988707 instruktionmed för
Banverket. Av central betydelse för det nuvarande
järnvägssystemet är även förordningen 19881379, senaständrad 19901166 spáranläggningarstatensom reglerarsomtrafikeringsrätten samt den gällande uppdelningen avjárnvagsnatet. har trafikeringsrättenSJ på hela nätet för
godstrafik medan tillratten persontrafik delas mellan SJtrafikhuvudmännen.och förAnsvaret trafikledningen på helaliggernätet på SJ. förordning,Samma tillsammans med
förordningen 198967, ändradsenast 19911228 plan föromstomjärnvägar innehåller även regler för
infrastrukturplaneringen vari trafikutövarna visstettgesinflytande i beslut nyinvesteringar i och nedläggningarominfrastruktur. Slutligen återfinnsav regler banavgifteromoch dess utformning i förordning 19881378 avgifteromför trafik pá statens spåranläggningar.
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KOSTNADSANSVARTRAFIKGRENARNAS8

Inledning8.1

diskuterastrafikpolitiska oftadebattendenI
Företrädare för näratrafikgrenarnas kostnadsansvar. nog

drabbasframhäva attvarje trafikgren brukar man av
konkurrensvillkor alltför höga skatter ochorättvisa genom

argumentationenintressentervägsidans byggsavgifter. Från
statsfinansiellt ärbilismenvisa attmed attofta upp

till dekostnadsansvaretBegränsasöverbeskattad.klart
ocksåintäkterna är det ettdirekt kostnaderna ochmätbara

överstigervidavägtrafikens intäkterfaktum att
järnvägen däremot motsatsen.gällerFörkostnaderna.

sju miljardernärvarandeårliga är förkostnadStatens ca
underhåll bannätet medaninvesteringar ochförkronor av

miljonerbanavgifteri är endastintäkterna 700form caav
kronor.

till andraradtrafiken upphovattGenom enger
offentligaåterspeglas idirekt denintekonsekvenser som

sådan avfärdatslänge analysdock sedanharbudgeten somen
relevantdet ansettsstället haralltför begränsad. I som

också faktorerbeakta andravidga ochkostnadsansvaretatt
råder dockmiljö- olyckskostnader. Detocht.ex.som

kostnadsberäkna dessamätaoenighet skall ochhur manom utredningarflertalmjuka trots att ettfaktorer,s.k.
frågan.studerat

riktlinjer förredovisas gällandeföljandedetI
tillprinciperutformning, legatdekostnadsansvarets som

påtillämpningfåtthärför detta haroch hurgrund
studieredovisasVidare aktuelljärnvägsområdet. omen

diskuteras hursamttrafikgrenarnas kostnadsansvar
vidareutvecklas.kankostnadsansvaret

rättvist kostnadsansvarärVad ett8.2

rättvist harkostnadsansvarFrågan är ettvad somom
i gällandeutgångspunkt detcentralbehandlats som en

år vägledandefråntrafikpolitiska beslut 1988. De
därvidhartrafikgrenarnas kostnadsansvarprinciperna för

enligt följandeangetts
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skatter avgifterDe och tas ut ersättning för- som somnyttjandet infrastrukturen skall påav grundas välett
definierat kostnadsansvar.

Grundprincipen skall avgifteratt de- vara tas utsom avtrafiken ersättning för utnyttjandetsom avinfrastrukturen skall täcka de totala samhällsekonomiska
kostnader trafiken till.upphovsom ger

Kostnadsansvaret skall utkrävas pä så låg nivå- sommöjligt i transportsystemet ioch form fasta ochavrörliga avgifter.

rörligaDe trafikavgifterna skall motsvara de-
kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Defasta trafikavgifterna skall i princip motsvara
mellanskillnaden mellan marginalkostnaderna och
trafikens totala samhällsekonomiska kostnader.

Sådana skatter avgifteroch inte är trafikpolitiskt- sommotiverade skall utformas likformigt för olika
transportalternativ.

Avgiftssystemet för järnvägstrafiken har mot denna bakgrundfastställts sä trafikutövarnaatt betalar dels rörligenavgift bestående spår-, drift-, diesel-av och
rangeravgifter, dels fast fordonsavgift. Avgifternaen
baseras på beräknade marginalkostnader för spárslitage,
slitage kontaktledning och omformare,av luftföroreningar

driftsamt vissa bangårdar. inräknasav Dessutom
olyckskostnader i samband järnvägstrafik,med till
huvudsaklig del hänförliga till kollisioner bilarmed vidjärnvägsövergángar.

avsikternaEn med att fastställaav ett kostnadsansvar förtrafiken enligt det trafikpolitiskavar beslutet uppnåattsåett effektivt utnyttjande samhälletsavtransportresurser möjligt. viaGenom att avgiftersompåverka transporterna så att de planeras och utförs medminsta möjliga totala resursinsats samtidigt somefterfrågan tillgodoses, avsågs uppnåatt effektivitet itrafiken från samhällets synpunkt. Genom ett väl definierat
kostnadsansvar ocksåskulle ett decentraliserat
beslutsfattande i investeringsfrágor möjliggöras. Syftet
med trafikavgifterna således åstadkommaattvar eneffektivare trafik på marknadsekonomiska villkor. Detta
skulle b1.a. ske decentraliserade beslutgenom där varje
trafikant skall incitamentha att ta hänsyn till trafikens
samlade kostnader.

Till grund för beslutet låg således samhällsekonomiskenmarginalkostnadsprincip på vilken trafikavgifterna skulle
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pris densätta motsvararatt ettbygga. Genom som
marginalkostnadensamhällsekonomiskakortsiktiga
rörligatrafikberoende kostnadåterspeglas den ensom

ordsamhället. Med andraorsakarellertransport resa
attmarginalkostnaden valet mellanpåverkas beslut omav

ytterligare transporter.avstå från utföraeller att

på renodladavgiftssystem byggerEtt ensom
frånintäktermarginalkostnadsprissättning medför dock att

underhållsamtliga för bl.a.trafiken ej kostnadertäcker
rörligainvesteringar. Därför kompletteras deoch

i principavgifter skall motsvaraavgifterna fastamed som
trafikensmarginalkostnaderna ochmellanskillnaden mellan

samhällsekonomiska kostnader.totala

samhällsekonomisk effektivitetprincipenEnligt om
styrmedelsavgiftermarginalkostnadsansvaretinbegriper

miljö, olyckoravgifter effekterför externaträngsel,
infrastrukturhállarens kostnadervissa delaroch av

avgifternautrustning. skallpåslitage räls fastaoch De
icke-marginellainfrastrukturhållarensprincipi motsvara

finansiellai praktiken kostnaderna.dekostnader,
på ärväsentligt kostnadsansvaret attkravEtt

i tiddifferentierad ochavgiftsstrukturen är rum.

påtrafikpolitiska framhölls kravetbeslutetdetI
sådanatrafikslag beträffandelikabehandling olikaav

trafikpolitisktinteavgifter ärindirekta skatter och som
väsentligt försågs framföralltmotiverade. Detta krav som

där det förekommertransportmarknadende delar av
transportalternativ.olikamellankonkurrens

bedömningar än kostnaderinnebära andraattDetta skulle om
infrastrukturrestid, drivmedel, säkerhet ochför fordon,

önskvärttrafikavgifterna är att denpåverka detskall
effektivbibehålls.trafikekonomiska profilen Om en

upprätthållas därförbörskattepolitik skall kunna
minst störningseffekter.beskattningen där dentas ut ger

subventionering trafiken, därPå sätt börmotsvarande av
samhällspolitiskamotiverat skäl, utformasärdet somav

påverkasDärmedåtgärder till transportköpare m.fl.riktade
ieffektiviteten inom transportsektornkostnadsansvaret och

utsträckning möjligt andraså liten avsom
samhällsintressen.

sigtrafikmedlen rätt förGör8.3

prissättningtrafikpolitiska principerna för externaDe av
påutsträckning fåtti viss genomslaghar endasteffekter

behandlas hellertransportslagtransportmarknaden. Alla
väsentligtvilketpå likartat ärinte sättett om

olikakonkurrensneutralitet gälla mellanskall
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framgårtransportalternativ. bl.a.Detta av
departementspromemorian Trafikavgifter på
samhällsekonomiska villkor därDs 199244 sökt göraman

jämförelse sjöfart vägtrafikjärnväg,mellan flyg, ochen
då gäller utformningen rörliga avgifterdet fasta ochav

infrastruktur, avgifter miljöför för trängsel, och olyckor
övriga skatter.samt

jämförelsen framgår samtliga påtrafikslag olikaattAv
sätt för infrastrukturen. järnvägen inte påbetalar Medan
långt när sina statsfinansiellatäcker kostnader för
investeringar underhåll järnvägsnätet såväloch täckerav

sjöfarten trafikavgifterluftfarten i stort settsom genom
sina infrastrukturkostnader. Vidare vägtrafikenbetalar
trafikavgifter utnyttjandet infrastrukturenför i formav

drivmedelsskatt viaoch fordonsskatt sedan avräknasav som
statsbudgeten.

nedanstående redovisas inbetalningenI tabell den samlade
avgifterna. fördelning rörliga avgifternade förEnav av

miljö järnvägstrafik.och olyckor kan göras för flyg- och
vägtrafikFör sådan särredovisning intekan göras meden

koldioxidskattenundantag för på diesel.

Tabell avgifterInbetalda skatter8.1 och 1990 Mkr

SjöfartFlyg Järnväg Väg

fasta 375 4 000- rörliga 2 859 365 3 130 27 563-
varav

miljö 260 10 2 073- -olyckor 175 ..— - -trängsel ..- - - - -
Källa Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor,

Ds 199244

sammanställningen framgår järnvägstrafikenAv att belastas
avgifter såväl miljömed för olyckor medan varkensom

vägtrafikenflyget, sjöfarten direktaeller betalar
olycksavgifter. När det gäller samhällsekonomiskade
kostnaderna för inte någotträngsel betalar trafikslag
direkt för möjligendessa, med för flygtrafikenundantag

vissa avgifterbetalar landnings-för starttider.ochsom
Detta trots trängselkostnaderna, iatt isynnerhet
stadstrafiken inom vägsektorn, torde betydande.vara
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Visserligen biltrafiken på indirekthävdas sättkan att ett
bidrar till bilskatten.även dessa kostnader genom

indirekt prislapp enligtärProblemet med dock att denen
vetenskapliga teorin på området inte nödvändigaden ger

incitament trafiken påverkasför skall ochatt
minskas.trängselkostnaderna

promemorian också faktiska miljö-framkommer att ochI
olycksavgifter olika ejför överensstämmertransportslag

avgiftermed de skulle resultatetsom vara av om en
enhetlig värdering ligga tillskulle förgrund
beräkningarna. lastbilar utgår inteFör och bussart.ex.

frånbeskattningen emissioner sjöfart utgårfördagens och
inga avgifter alls för de externa effekterna.

Sammanfattningsvis således olikakan konstateras att de
trafikslagen viss utsträckning bidrari till de
samhällsekonomiska framgår intekostnaderna. Däremot klart

promemorian i vilken avgiftergrad dessa skatter och ärav
på nivå. enligt promemoria,rätt Dock kan, samma

råder ivisskonstateras det obalansatt en
avgiftssystemen, såtillvida olika trafikslag betalaratt
olika sina samhällsekonomiskaandel kostnader,stor av

vägtrafikentotalt gäller framförallt med busssett. Detta
lastbil, därigenom konkurrensfördeloch gentemotges ensom

trafikslag.andra
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JÄRNVÄGEN9 AVREGLERING AV I ETT INTERNATIONELLT
PERSPEKTIV

Inledning9.1

avsnittdettaI presenteras kort redogörelse skildafören
järnvägssystem organisatoriskaoch deras utformning någrai
olika länder. tillRedogörelsen vissbaseras pådel en
rapport framtagen pris-Statens1991 och konkurrensverk,av
Järnvägstrafik. Förutsättningar för konkurrens SPK

jämförelsen framgår19917. finnsAv att det vissa
likheter i järnvägssystemen i tillhörandeländer samma
världsdel. sannolikt på såvälberor detta geografiskaatt

demografiskaoch politiska förhållanden i hög gradsom
inverkat på järnvägens utveckling. faktor förEn gemensam
de allra länder svårigheterflesta är dock beträffande
finansieringen järnvägen vilket i många också varitfallav
avgörande för beslut avreglering privatiseringochom avjärnvägssektorn.

Järnvägstrafiken bedrivs i på järnvägsnätde flesta länder
organisatoriskt ligger i företagförvaltningsom samma somtrafikerar spåren. likhet med tidigareI vad igälldesomSverige finns i iEuropa regel endast statligtett företag

eller förvaltning påhar monopol järnvågstrafikall isom
landet, förutom viss trafik på industrispår och delenprivata järnvägar. Utanför ärEuropa det däremot mervanligt privata järnvägsföretagmed trafikerarsom egnajärnvägsnät.

.
vissa bedrivsfall trafikenI företag påett geografisktav

avgränsade inät, trafikerarandra fall flera företag sammaspår i mindreeller omfattande system. Syftet med dettamer
är oftast ihopknyta trafiknätetatt således inte någotoch
uttryck för konkurrens. Järnvägssystemen kan t.ex. varakringuppbyggda järnvägsföretagstörreett bedriversominterregional trafik matningstrafikmed från mindreflera
företag på likartadeeller järnvägsföretagatt betjänar
olika delsträckor nät i viss månett överlapparav som

sydamerikanskavarandra. Flera länder har system närmarsomsig den svenska modellen med organisatoriskten separerad
infrastruktur.

Där konkurrens förekommer sker främst olikaden mellan
spárkorridorer. t.ex.I konkurrerarUSA de större
trafikföretagen godstransporter mellan städernade storaom
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páoch hamnarna öst- och västkusten. Ett annat exempel kan
från privata persontrafikföretagenhämtas där deJapan

statliga inom respektive regionkonkurrerar med de och med
snabbtáget passagerströmmarna större städermellanom som
t.ex. Tokyo-Kobe, Yokohama-Osaka etc.

Fördelningen spárkapacitet isker regelav genom
förhandlingar järnvägsföretag ägermed det som
infrastrukturen, ivilket också naturligtär ett system som

pá än Förekomstenbygger samarbete konkurrens.snarare av
banavgifter varierar. Banavgifteroch för dessasystemen

i till spárägarenkan förekommat.ex. form hyra ellerav en
utnyttjandet spárkapacitet kvittasatt mellangenom av

företagen.

Till frånskillnad europeiska idet och synnerhet det
järnvägssystemet järnvägstransporterna isvenska är

mindre specialiserade páländerna utanför ellerEuropa mer
antingen persontrafik.gods- eller

Nordamerika9.2

finns privata järnvägarett antalI USA stort som
huvudsakligen utgjordetransporterar gods. 1987
persontrafiken två den totalaendast procentca av
järnvägstrafiken. små,är företagallra flesta lokalaDe

regionalafinns ävendet mellanstora,ett antalmen
företag. mindrehundratal företagen har färre änEtt deav
tio fåtal såanställda. företag ärEndast ett stora att de
omsättningsmässigt railroads.räknas s.k. Class 1som

iJärnvägssektorn avreglerades Staggers1980 Act.USA genom
tillätsstället pristariffer,förI fastagemensamma

järnvägsföretagen priskonkurrera. Vidare underlättadesatt
fusioner justeringmellan företag. lagenGenom 1983aven
tilläts järnvägsföretagen också driva åkeriverksamhet.att

möjlighetlagändringen järnvägarnaSyftet med att gevar
frånmötaatt konkurrensen vägtransporterna. I

sammanslagningaravregleringens spår följthar raden av
utförsäljningarföretag nedläggningarsamt eller av

järnvägslinjer.olönsamma

järnvägsföretagenstörreDe konkurrerar med varandra om
pådestinationer respektivegodstransporter mellan öst-

På innehavetvästkusten. motsvarande sätt ger av
spárkorridorer i nordsydlig riktning konkurrensfördelar.

Företag trafikerar spår i viss utsträckningförutom egna
även vanligtvisandras. För detta företagetbetalar en
nyttjandeavgift tågkilometer. Vissa spår lagtsper nersom

trafikföretagen övertagits respektivede stora harav av
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delstat. stället för att hyraI staten har företag oftaav
föredragit spåren.köpaatt Fordonsparken hyrs eller ägs av
respektive företag.

Affärsidén små järnvågsföretagenför de liknas vidkan den
för flexibelt ákeriföretag.ett trafikerarDessa
matarlinjerna tillfram knutpunkt där de storaen
trafikutövarna vid.tar

positiva produktivitetsutvecklingenDen i järnvägstrafiken
i möjliggjortsharUSA rationaliseringar ochgenom
kostnadseffektiva transportlösningar. Besparingar harnya

gjortst.ex. ägande driftatt kombiterminalerochgenom av
har flyttats tillöver separata bolag, friståendeärsomfrån järnvágsbolagen.

Persontrafiken bedrivs huvudsakligen i statligtett ägt
järnvägsföretag, TrafikenAmtrak. subventioneras staten;avuppgickunder subventionerna till1990 tredjedelca en avkostnaderna för trafiken. Målsättningen är dock att
verksamheten skall täcka sina årkostnader Trafiken2000.
bedrivs till största delen utnyttjaatt privatadegenom
järnvägarnas infrastruktur, för vilket Amtrak betalar enavgift varierar hänsyn tillmed olikade företagenssom
prissättning. Utöver nationelltett basutbud
tillhandahåller Amtrak även persontrafik för delstater
eller delstatsregioner. myndigheternalokalaDe betalar enviss andel de fasta kostnaderav dennasom genereras avtrafik. Regional persontrafik inom delstaterna bedrivs
också regionala järnvägsföretag enligtav entreprenadavtal.

Vissa järnvägsbolagen i ocksåäger järnvägarUSA iav
Kanada och bedriver gränsöverskridande godstrafik i
konkurrens med de kanandensiska företagen. Även idetomfinnsKanada järnvägsföretag,flera bedrivs den
interregionala godstrafiken tvåendast företag ägerav someller kontrollerar järnvägsnätet.90 procentca avPersontrafiken, likt i årUSA uppmättes till1987som catvå procent den järnvägstrafiken,totala drivs hjälpav med

subventioner i statligtdet Viaägda Rail påav Canada
godsjårnvágarnas infrastruktur.

På motsvarande sätt i järnvägssektornUSA avregleradessom
i Kanada järnvägarna1987 att tilläts självaattgenom
sätta sina priser. Även järnvägarna därigenom ökadom gavsmöjlighet att konkurrera de gränsöverskridandeom
transporterna återstår regleringar kanadensiskasom gerjärnvägsföretag vissa konkurrensnackdelar i förhållande
till USA-företagen. Till skillnad från i står inteUSA det
järnvägarna fritt att besluta rationaliseringsátgârderom

t.ex. att lägga olönsamma järnvägslinjer.som ner
Järnvägarna i Kanada har inteheller uppvisakunnat likaen
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produktivitetsutveckling igod Däremot har denUSA.som
fria prissättningen prispress pá järnvägsfraktermedfört en

minskade vinstmarginaler följd.med som

Sydamerika9.3

Även beståri Sydamerika järnvägstrafiken till största
Enligt frånuppgifterdelen godstransporter. 1987av

varierade persontrafikandelen med mellan och10 40ca
i Argentina, persontrafikandelprocent. Endast med en av ca

utgjorde persontrafiken övervägandeprocent, den delen60
trafiken på järnvägsnätet.av

i MellanamerikaNär gäller länderna Syd- ochdet tycks den
politiska instabilitet generellt betecknar dessa ländersom

i svårigheter föraresultera att konsekventen
järnvägspolitik. Många också hjälpaländer försökthar upp

statsfinansiella situationen säljaden att ut helagenom
statliga järnvägsnätet.delar det äreller Detta t.ex.av

Argentina, givit möjlighetfallet med försedan 1987som
privata intressenter via få trafikeringsrätten påatt anbud
vissa statligt järnvägslinjer banavgift. juniägda mot Ien

trafikeringsavtal privathade tecknats med ett1990
järnvägsföretag. trafikerar linjenFöretaget att delagenom
spårkapaciteten statliga järnvägsföretaget.med det

Colombia, uppskattningsvisdär procentI 80 av
järnvägstrafiken består hargodstransporter,av en
omstrukturering järnvägssystemet.skett Detta skedde motav

sjunkande intäkter ibakgrund bl.a. volymer ochav
underhållgodstrafiken, järnvägsnätet,ett eftersatt av en

kraftig skuldsättning ineffektivt statligtettsamt
järnvágsföretag. järnvägssystemetgörasyfte attI mer
konkurrenskraftigt likvärdiga villkortillskapaoch

över förgentemot andra transportslag tog staten ansvaret
infrastrukturen.

halvstatligatrafikeras privataJärnvägsnätet ellerav
banavgifter till statligt ägdaföretag betalar densom

sjö-banhållaren på sätt väg-,Ferrovias motsvarande som
utvecklingföreller flygtransporter. Ferrovias ansvarar

underhåll infrastrukturen, villkor föroch av
banfördelningen trafikledning. Finansieringensamt av
infrastrukturen banavgifter och andelsker genom en av
intäkterna från bensinskatter. Vid fastställandet av

nyttjande alternativabanavgifterna avgifter förbeaktas av
infrastruktur. Banavgifterna bestårtransportmedels av en

avgift trafikledningavgift avstånd, förton ochper en
avgift rangering.församt en
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För trafikeringen trafikföretaghar ett Sociedad Colombiana
de FerroviarioTransporte bildatsSTF ägs till 51somprocent staten, att successivtav säljas tillmen som avsesprivata intressenter. För att säkerställa att företaget
drivs kommersiellt skall majoriteten intestyrelsenavkomma från statliga myndigheter eller organ.

Australien9.4

Australian National AN, ägs den australiensiskasom avstaten, är det största landets järnvägsföretagav vad
gäller innehav järnvägsnät och fordonspark.av driverANtrafik över hela landet, både inom regionen och mellan deolika staterna.

olikaInom geografiska områden bedrivs dessutom trafik avflera delstatsägda järnvägsföretag med föransvarinfrastruktur trafikeringoch inom respektive region.
Företagen arbetar vanligen på rent kommersiella grunder.Regionalpolitiskt motiverad trafik direktsubventioneras i
förekommande fall respektive delstatsmyndighet.av IAustralien transporteras mest på järnvägarna,gods år 1987bestod järnvägstransporterna75 procentca av avgodstransporter. Persontrafiken är genomgående olönsam,
subventionerna till denna uppgår i vissa fall till änmer50 procent omsättningen.av

börjanI bildades järnvägsbolaget1992av National Rail
Company NRC med staten samt tre delstaternaav somaktieägare. överNRC tar stora delar den mellanstatligaavgodstrafiken och skall bygga koordineratettnu uppnationellt järnvägssystem i syfte inomatt årfem bedriva
konkurrenskraftig och lönsam järnvägstrafik. tvåResterandedelstater möjlighethar bli jämställdaatt delägare i NRCinom femårsperioden.

9.5 Japan

1987 delades NationalJapanese Railways i olika företaguppunder beteckningen RailwaysJapan Group JR.
Passagerartrafiken infrastrukturenoch delades geografiskt

i olika företag. samtligaupp ärsex offentligt ägda men enprivatisering planeras. finnsDet dessutom lokala
privatbaneföretag i blandad form offentligten ochavprivat ägande. I Japan utgör godstransporter mindreenandel, eller tio järnvägstransporterna.procent,ca avGodstransporterna pá samtliga områden utförssex JapanavFreight Railway JFRC.Co JFRC äger lok, ochvagnarterminaler samt spárkapacitetenhyr från de sexpassagerarföretagen. Företaget ingahar rangerbangårdar och
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kombitransporter.utför endast bulk- och Främst satsar JFRC
på heltág olikaköra terminalerna.att mellan de

japanska snabbtágsystemet ShinkansenDet ägs ettav
Shinkansenföretag, Corporation. TrafikenProperty utförs

på speciella spår skilda från övriga järnvägsnätet.det
Trafikering underhåll järnvägsnätberörtoch utförsav av

persontrafikföretag regionerde genom vars
Shinkansenlinjerna går nyttjandetFörfram. fordon ochav
infrastruktur persontrafikföretagen tillbetalar hyra
Shinkansen PC.

9.6 Europa

Storbritannien pågår för närvarandeI arbetet med en
privatisering järnvägstrafiken.avregleringoch av
Bakgrunden till privatiseringen liksom i mångaär, andra
länder, skuldsättningen dåliga lönsamhetoch den som
järnvägstrafiken i statligt British Raildet ägda BR
uppvisar. persontrafik bedriver idagden ärAv BR detsom

interregionalaendast trafiken,den bl.a. med
höghastighetståg, större städerna ärmellan de lönsam.som

övrigt persontrafiken, i pendeltågstrafikärI synnerhet
omkring i kraftigtLondon och sydöstra England,
subventionerad godstrafik bedrivs pástaten. detDenav som
brittiska järnvägssystemet mindre omfattning,är dessav

till sjuandel kan uppskattas procent den totalaca av
trafiken.

vitbok från juli brittiskaI s.k. har den1992en
regeringen till privatiseringformulerat förslag deten av
statligt ägda förmodell ett avregleratBR samt en
järnvägssystem. iFörslaget enligtkan korthet sammanfattas
följande

järnväg i framtidenGodstransporter med skall helt-
överföras till privataden sektorn.

Privata järnvägsföretag franchisesystem,skall ettgenom-
inomdvs. koncessioner geografisktform avgränsadeen av

områden, överta för persontransporterna.ansvaret
till börja tillämpasSystemet skall regionalatt med för

trafik.och lokal Intercitytrafiken inteskall
privatiseras Franchiserättenförrän skallsenare.
tilldelas trafikföretaget iefter ett anbudsförfarande
konkurrens järnvägsoperatörer.med andra Uppgiften att

trafikenupphandla franchiseföretagenövervakaoch
tilldelas myndighet, Franchises.k.en ny en
Authority. Avsikten trafiken iär största möjligaatt
utsträckning sinaskall bära kostnader. Där detegna
bedöms nödvändigt för att kunna uppfylla kravsom om
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trafikenst.ex. omfattning servicenivåeroch skall dock
statliga subventioner utgå.kunna

Tillgång till järnvägsnätet skall garanteras alla- järnvägsoperatörer uppfyller fastställda kravsom omsäkerhet miljömässigaoch standarder. Banavgifter,
villkor och beslut trafikeringsrätt skall övervakasom

nyinrättad myndighet, Railav en annan Regulator.en
delas i tvâBR delar; banhállningsmyndighet,upp- en

Railtrack, drift,för underhållsom ochsvarar
nyinvesteringar i infrastrukturen samt ett
trafikföretag. Trafikföretaget blir under enövergångsperiod ansvarigt för driva sådanatt
persontrafik inte ännu lagts påut privatettsom
franchiseföretag. framtidenI när franchisesystemet är
helt bemannat såledeskommer BR endast beståatt avbanhållningsverksamheten inklusive de funktioner somingår i infrastrukturen.

Staten skall också tillse tillgångenatt till stationer-
garanteras för alla operatörer. Alla operatörer skall

möjlighet inatt köpa sigges eller hyra hela eller
delar stationerde är nödvändigaav för driften.som Om

operatör är att utnyttjaen stationen inom sittensam omfranchiseomráde, skall t.ex. biljettförsáljningskontoret
överlåtaskunna påhelt operatören.

Franchiseföretagets trafikeringsrätt inklusive tillgång- till nödvändiga funktioner regleras igemensamma ett
avtal Railtrack.med Där specificeras också den
bastrafik kontraktet omfattar. franchisetagarensom Om
önskar tillhandahålla trafik utöver basutbudet kan hanantingen via bjudaanbud på ytterligare bankapacitet
eller, han är viljaatt trafikeraom banan,ensam omförhandla Railtrack.med

framtidaDet brittiska järnvägssystemet såledesbygger till
pådelstor geografiskt avgränsade trafikområden med ettlokalt eller regionalt trafikföretag operatör.som ensamAvsikten är dock ävenatt interregionaladen trafiken på

sikt skall upphandlas enligt franchiseavtal. Förutom
passagerartrafik visskommer godstrafik trafikeraatt
järnvägsnätet, även ocksådenna i framtiden kanom
förväntas bli relativt marginell. Railtracks verksamhet
skall påbedrivas kommersiella Finansieringengrunder. avinfrastrukturen ske banavgifterna tillavses genom somfullo skall kostnadstäckande. Railtracksvara rullande
planeringsprogram för underhåll investeringaroch kommer
således bygga páatt helt trafikföretagens efterfrågan på
bankapacitet. Staten är dock beredd tillhandahållaatt
subventioner för vissa större investeringar kansom anses
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frånlönsamma samhällsekonomisk synpunkt.vara

På lång sikt brittiska sälja såden staten att utavser
möjligt järnvägen. Målet därvidmycket är attsom av

privatisera järnvägssektorn, såväl trafikföretaghela som
infrastruktur.

Ännu återstår i brittiska järnvägssystemet detaljerdet om
principer villkor tillgången tillföroch banan, dvs.
banfördelningssystem banavgifterförsamt hur systemet

i detalj. Regeringen emellertid aviseratskall utformas har
sin avsikt att presentera dessa försnarast att
järnvägssystemet i sin genomfört ihelhet skall ochvara

från aprilbruk 1994.

På järnvägsnätet sigdet tyska fördelar gods- och
persontrafiken relativt jämnt övervikt pámed lätten
godstrafiken. godstrafikens tilluppmättes andel1987 60ca

omstruktureringprocent. Tyskland planerasI dennu en av
statliga järnvägsförvaltningentyska Deutsche Bundesbahn

dragits svåra finansiellalängeDB sedan med problem.som
Situationen ocksåförvärras sammanslagningen medgenom
Östtyskland medföljandeoch det för den östtyskaansvaret
järnvägen, Reichsbahn Beräkningar frånDeutsche DR. en av
regeringen tillsatt kommission, visarBundesbahn, bl.a.

förbundsregeringen måste tillskjuta miljarderatt 400 DM
till sekelskiftetfram ingen åtgärd vidtas för attom

järnvägarna. prognostiserasreformera Dessutom mycket
kraftiga ökningar passagerartrafiken pågods- och ettav
till stora delar redan överbelastat vägnät.tyskt Detta

iökar sin ytterligaretur behovet föra överattav mer
trafik till järnvägen. ocksåAvsikten järnvägensär att

marknadsorienteradmarknadsandelar skall öka genom en mer
styrning DB.av

juli förbundsregeringenbeslötDen 15 att
strukturrationalisera järnvägen.den tyska Reformen skall

i troligen början januarigenomföras tre steg, med 1994.1
innebär slås tillförstaDet steget att ochDB DR samman

statsägt aktiebolag,ett Deutsche Bahn DBAG. BolagetAG
i infrastruktur,skall persontrafikdelas tre enheter;upp

godstrafik. tvåoch steg skall dessa tre enheter efterI
år i självständiga inomaktiebolagtre delas tre famenupp

för holdingbolag. sistaett Det steget, beräknas tassom
år, innebär holdingbolagetefter fem upplöses.att

lagförslag i enlighet regeringsbeslutetEtt med kommer
för förbundsdagen. Förslagetsnarast att presenteras är för

närvarande januari remissbehandling.1993 under
diskuterasBland hur för regionalannat ansvaret lokal och

trafik ursprungligenskall fördelas. tänktDet attvar
detta skulle övertas delstater och kommuner, attav men
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förbundsregeringen skulle bistå finansieringmed för t.ex.samhällspolitiskt motiverad trafik. Finansministeriet harmotsatt sig detta och i stället bidragetattanser förtäckande trafiken skall täckasav att delstaternagenomerhåller ökad andel statens momsintäkter.en av Tanken ärdärvid bidragetatt skall komma all lokal regionaloch
trafik till intedel och enbart järnvägstrafik.avse
Vad beträffar kombitrafiken inom Europa har även på dettaområde vissa institutionella förändringar inträffat.
Hittills påhar den europeiska marknaden gällt klarenuppdelning mellan kombitrafikens olika slag avtransportbärare.

Union Internationale des sociétés de Transport CombinéRai1—Route UIRR, är internationell organisationsom enför kombitrafikföretag, har hittills haft påmonopol deninternationella kombitrafiken trailer.med SverigeI ärföretaget Swe—Kombi, marknadsför ochsom samordnarkombitransporter trailermed och växelflak, imedlemorganisationen. Företaget ägs, förutom Kombitrafikavekonomisk förening och också ákeriföretagSJ, ochavspeditörer. Vad gäller de gränsöverskridande
kombitransporterna med container sköts dessa uteslutande avIntercontainer ägs gemensamt desom europeiska25avjärnvägsförvaltningarna. Således är internationellall
kombitrafik trailermed och container monopoliserad.
Växelflakstrafiken kan däremot utföras helst.av vem som

konkurrenslagstiftningEGs har emellertid framtvingat enavreglering tvåde påmonopolen internationelladenavkombitrafiken. Eftersom de organisationer UIRR ochIntercontainer är uppbyggda kring utgår från utprägladenmonopolmarknad, med de mindreeller utpräglademer ochinneboende trögheter betecknar sådan, ärsom det dockenfortfarande svårt för aktör att etablera sig.en nyUtvecklingen denna marknad går därförav också mycketlångsamt och företag med alternativanya transportlösningarär sällsynta.

finnsDet emellertid också andra former samarbete mellanavjärnvägarna vilkaför EG-kommissionen överväger deomskulle kunna betraktas konkurrensbegränsningarsom enligt
EGs konkurrenslagstiftning. Detta gäller bl.a. bildandet

samarbetsbolag, joints.k.av ventures, mellan deeuropeiska järnvägsförvaltningarna. Det första samägdabolaget skall bildas mellannu SJ och tyska DB med start1993. Ett samarbete byggs inomattupp bolagetgenom
gemensamt marknadsföra och bedriva direkttrafik för
godstransporter på järnväg mellan Sverige och Tyskland. Meddet bolaget följergemensamma också samordningen avlastninglossning och anslutning, tidtabeller,gemensamma
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framtidenvagndirigeringssysteminformations- och Im.m.
bilda liknande även med franskabolag SNCFattSJavser

italienskarespektive FS.

bildamöjlighetenframtiden kan attI
tillträde tilljärnvägssammanslutningar varandrasmed

för utvecklat samarbeteinfrastruktur utgöra basen ett mer
gränsöverskridandede transporterna. Dennanär gällerdet

stimulanssåvälutveckling ökad motkan enavse en
europeiska järnvágssystemen ökadeharmonisering de somav

geografisktincitament marknadenför att dela genomupp
samarbetsbolag.slutna

pågår diskussioner inom EG-kommissionen hurFör närvarande
Fråganjoint ärfrågan skall hanteras.dessa venturesom

stå stridbolagsbildningarna idärvid medkan EGsansesom
trafikenkonkurrenslagstiftning att konkurrensengenom om

följdtilltvå samarbetet.stater begränsasmellan av

järnvägspolitik9.6.1 EGs

målsättningen förövergripande arbetet medDen
påinom åstadkommatransportfrågor helhetssynär attEG en

innebäreuropeiska atttransportsystemet. Det bl.a. EGdet
transportpolitik,skall utforma en somgemensam

på lika villkor olikatillförsäkrar konkurrens mellan
olika komparativatillvaratar derasochtransportslag som

Riktlinjen transportpolitik vidareärförfördelar. EGs
möjliga såvälfrihet gälla förstörsta skallatt

transportköpande företagen.transportörer desom

järnvägsomrádet pá årPå förstär dockdet somsenare
sig ihar börjat närma hurmedlemsstaterna en samsyn

järnvägstransporternautformningen skall ske och enav
EG-kommissionenjärnvágspolitik börjat form.tagemensam

förändringtillvåren förslagfram omfattandelade 1991 ett
Innehållet ijärnvägstrafiken inomutvecklingoch EG.av

på tidigarejárnvägspaketet, förslagbaserasdet s.k. som
ministerrådet,från och andraEG-parlamentetoch synpunkter

markering EG-länderna attär attEG-organ, avseren nuav
på gränsöverskridande skall bl.a.transporter. Dettasatsa

utveckling nät förettske gemensam avgenom en
höghastighetståg satsning påi ökadsamtEuropa en
kombitrafik järnväg inom Förslagetmed och mellan staterna.

ministerrådet i julidirektiv ii 44091formantogs ettav
införliva direktivet iockså tagits attBeslut har1991. om

mellan EFTA-länderna.EES-avtalet ochEG

trafikeninternationellaDirektivet främst berör denson
inte begränsasjärnvägsföretag verksamhetgäller alla vars

direktivetregionalatill ellerlokala transporter. I anges
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riktlinjer för utformningen järnvägssystemen. åvilarDetav
sedan medlemsstaterna i nationell specifiseraatt lag
villkor och regler för direktivetshur mål skall uppnås i
praktiken.

Enligt direktivet varje internationellskall grupp avjärnvägsföretag ietablerade medlemsländerna för
internationella transporter tillträde tillgaranteras
järnvägens infrastruktur i länder där ärde etablerade.
Sådana också transiträttskall garanteras mellangrupper
berörda medlemsstater. Järnvägsgruppen skall bestå minstavtvå järnvágsföretag från olika medlemsstater samt uppfylla

villkorde uppställts medlemsstaterna. Medsom av
järnvägsföretag såväl framtida, privatanuvarandeavses som
eller statliga företag verksamhet ärvars
järnvägstransporter. Vidare järnvägsföretagattanges somerbjuder internationella kombitransporter skall garanteras
tillgång till alla infrastrukturmedlemsstaters på rimliga
villkor.

Beträffande infrastrukturen vidare direktiveti attangesjärnvägsföretagen skall betala för nyttjandet pá sättsammaandra transportslag. Avgiften påskallsom baseras
principer icke diskriminering jämlikaochom
konkurrensvillkor. Åtskillnad skall göras mellan drift och
underhåll infrastrukturen transporttjänstenoch iav den
ekonomiska redovisningen. Åtskillnad ocksåkan göras
organisatoriskt, ägandethur infrastrukturen skallmen av
utformas tilllämnas medlemsstaterna avgöra.att deI fall
trafik infrastrukturoch ligger i företag bör docksamma
verksamheterna organiseras i divisioner.separata
Medlemsstaterna vidtaskall nödvändiga åtgärder för att

infrastrukturenutveckla speciellmed tillhänsyn EGs
internationella transportbehov.

Järnvägsföretagen bedriva sinskall páverksamhet
kommersiella grunder. Detta gäller sådanäven trafikering

samhället åläggakan företagen. befintligasom Nu statliga
järnvägsföretag skall ha finansiellsund struktur ochen
verksamhetsunderskotten skall minskas. dettaI syfte kan
statliga bidrag enligt konkurrensneutrala villkor beviljas.

juniI 1992 presenterades preliminärtett förslag till
ändring direktivet där dels förtydligande,ettav dels enutvidgning beträffande direktivets omfattning föreslås.
Enligt förslaget skall järnvägsföretagmed privatettavsesoffentligteller företag huvudaffär är erbjudaattvars
järnvägstransporttjänster. Företaget behöver enligt
definitionen inte ha dragkraft. Vidare definierasegen
tillhandahällandet dragkraft järnvägsaktivitet,av som envilken utförs s.k. rullandemateriel-företag.av En
internationell järnvägsföretag därmedkan bestågrupp av
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sådanatraditionella järnvägsföretag, ävenförutomav,
rullandemateriel-företag.

tilltillträdetidigare marknadenreglerna förUtöver de
följandeföreslås även

tilltillträdejärnvägsföretag skall garanterasAlla- bedrivasitt iinfrastrukturen i land syfte atteget
förutsättningpersontrafik, attundergods- eller

förbättring järnvägssystemetsbidrar tilltrafiken en av
utbud.

tillträde tillRullandemateriel-företag skall garanteras- i bedrivaiinfrastrukturen syfte attalla medlemsstater
persontrafik. Förgodstrafik icke tidtabellsbundenoch

reguljär persontrafiktillträde krävs dessutom attför
järnvägssystemetstill förbättringtrafiken bidrar en av

utbud.

bedömaframgår direktivförslaget skallinteDock vem somav
på vilket ske.trafiken sätt detta skallellernyttan av

också tillförslagVid tillfälle presenterades ettsamma
järnvägsföretagetableringsreglerförordning förmed nya

innehållerrullandemateriel-företag.respektive Förslaget
fördelning infrastrukturtrafiktillstánd, samtregler avom

prissättning infrastruktur.av

Trafiktillstánda

licensjärnvägstrafik utfärdadbedriva krävsFör att aven
i Sverigevilken ärtillståndsmyndighetennationelladen

järnvägsföretag uppfyllerJärnvägsinspektionen. Alla som
till licens. Företagetvissa rättuppställda krav har en

uppfylla kravenskall kunna om

trafiksäkeren- lämplig organisationen- uppföljninglämpliga förtillfredsställande eller system- utbildningunderhålloch kontroll, samt
tillräckligt försäkringsskyddett- visardetaljerad företaget haraffärsplan attsomen- trafik idrivatillräckliga för kunna 24attresurser

sina kostnadermånader möjlighet förattsamt svara
månadernaförstaunder de tre

tillståndsmyndighetentills vidareLicensen gällaskall men
revision jämnamed mellanrum.bestämmakan om

Fördelning infrastrukturb av

optimeringfördelningen infrastrukturenVid skall avenav
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järnvägssystemet göras. Därvid finns möjlighet att
uppställa restriktioner till följd viss trafikattavtillåts prioritet. vissDetta gäller samhällspolitiskt
motiverad trafik trafiksamt betjänar vissa integreradesom
transportsystem, t.ex. systemtransporter enligt bundna
tidtabeller. Övrig kapacitet iskall första hand fördelas
till reguljär trafik, därefter till onannan the spot

Vidrequests. fördelningen får ingen diskriminering ske
mellan nationell internationelloch trafik.

Medlemsstaterna skall etablera oberoende myndigheten somför kapacitetsfördelningen. Uppgiftenansvarar ocksåkan
tilldelas infrastrukturhållaren, banverket. Vidare skall

oberoende skiljenämnd upprättas.en Nämnden skall granska
och ta i frågorbeslut någondär överenskommelse inte kan
nås. Beslut skall meddelas intesnarast tvåänmen senaremånader efter att all nödvändig information förelagts
nämnden. Beslut gällande fördelningen internationellaavlinjer kan överklagas till EG-kommissionen.

Prissättningc infrastrukturav
Vid prissättningen infrastrukturen skall gälla,av förutom
principer icke diskriminering skälighet,ochom att full
kostnadstäckning uppnås.skall Därmed att allaavseskostnader hänförliga till infrastrukturen skall balanseras

intäktermed från infrastrukturavgifter statligaoch
subventioner. Priset iskall princip avspegla
infrastrukturkostnaden respektive stat kanmen genomsubventioner prisnivåetablera överensstämmeren medsomvärderingar vad miljöt.ex. socialaoch faktorer.avser
Nyttjandeavgiften för infrastrukturen innehållaskall enrörlig avgift för slitage- energikostnaderoch samt fastenavgift möjligskall differentieraattsom vara med hänsyn
till den aktuella efterfrágesituationen.

I EGs återfinnsregelverk även generella regler sompåverkar transporter järnväg.med Här kan nämnas t.ex.
regler offentliga stöd, vilkaför bl.a.om krävs att de är
konkurrensneutrala, samt regler upphandlingom avsamhällspolitiskt motiverad trafik. finnsDessutom
specifika regler behandlar kombitrafik där järnvägensom
ingår idel transporten. närmare beskrivningsom Enen avdessa iregler görs kapitel 19 behandlar EES-avtaletssomeffekter på järnvägsomrádet.
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FÖRSLAGUTGÅNGSPUNKTERFÖRALLMÄNNA UTREDNINGENS10

trafikpolitiskt medelKonkurrens10.1 som
påsinklarlägga deUtredningen vill först kort syn

utredningsuppdraget.förutsättningarna förtrafikpolitiska
förutsättningar ochfastlägga konkurrensensattGenom

konsistentocksåjärnvägsområdetpåmöjligheter skapas en
utredningsuppdragetdelfrágorna inomolikapå hur desyn

bör lösas.

inrymmer flertaletttrafikpolitiska medelsarsenalenDen
trafikpolitiskaolika karaktär. detIstyrmedel av

utveckling frånåren skettutvecklingsarbetet underhar en
olikaregleringaradministrativa ochpåtyngdpunkten förlita sig påtillstándskrav till alltmeratt

samtidigtlösningar. roll harmarknadsmässiga Statens
trafikensifrån direktförskjutits ett engagemang

ochfastställa taxorutforming, attt.ex. gegenom
infrastrukturtrafikenskoncessioner, till föratt svara

påaktörernaförspelreglernagrundläggandedeoch att ange
fungerande konkurrensdär vältransportmarknaden, ansesen

förutsättning.viktigvara en
sin iriktlinjerna grundtrafikpolitiska harnuvarandeDe

Riksdagenfrån årtrafikpolitiskariksdagens beslut 1988.
trafikpolitiken fördå 1990-förfastställde grunderna

trafikpolitikenmålet förövergripandetalet. Det angavs
näringslivet i landetserbjuda ochmedborgarnaattvara miljövänligsäker ochtillfredsställande,olika delar en

möjliga Dettrafikförsörjning till kostnad.lägsta
delmålividaremålet vidareutvecklades femövergripande

effektivitet, godsäkerhet,tillgänglighet,gällersom
miljö regional balans.och

också grundläggandeårs attfastladesbeslut1988Genom en
människornaenskilda ochprincip att deskall vara

själva avgöramöjlighet hur deattföretagen skall ges
iskall sättassina Kundens behovordna transporter.skall

olikamellaninnebär att konkurrensenDetcentrum.
transportlösningar betraktas etttrafikutövare och som

uppnå effektivaviktigt trafikpolitiskt för attmedel
organisatoriskatekniska, och andraföroch atttransporter

tillvara.utvecklingsmöjligheter kunna tasskall
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Utvecklingen iefter har flera1988 fall än markeratmera
den betydelse konkurrensen tillmäts trafikpolitisktsom som
medel. som exempel kan nämnas avregleringen taxitrafikenav

inrikesflygetoch liksom avregleringden inletts inomsomlångvägaden busslinjetrafiken. Genomgående för dessa
varitbeslut har grundtanken frittatt ett människorval avtrafikföretagoch uppkomsten effektiv ochgynnar av enkundinriktad transportmarknad.

Enligt trafikpolitiskadet beslutet skall de skatter och
avgifter tas olika trafikgrenarut påutformassom av
samhällsekonomiska grunder. Därmed avgifteratt demenas

tas ut skall täcka de totala samhällsekonomiskasom
kostnader trafiken till.upphov rörligaDesom ger
trafikavgifterna skall kortsiktigamotsvara de
samhällsekonomiska marginalkostnaderna. avgifternafastaDe

i principskall mellanskillnadenmotsvara mellan
marginalkostnaderna trafikensoch totala samhällsekonomiska

Vidarekostnader. gäller sådanaatt skatter avgifteroch
inte är trafikpolitiskt motiveradesom skall utformas

likformigt olikaför transportalternativ kapitelse även 8
trafikgrenarnas kostnadsansvar.om

Enligt utredningens uppfattning tillmäts i många fall
storleken de skatter avgifteroch tas ut alltförav som enförklaringsrollstor när det gäller hur transportmarknaden
utvecklas över tiden. Kundens olikaval mellan
transportalternativ påberor rad faktorer, prisetdäreninte alltid har den avgörande iblandroll hävdas i densomtrafikpolitiska Prisetdebatten. har givetvis idock många
fall avgörande betydelse. Utredningen förutsätteren därför

fråganatt trafikgrenarnas kostnadsansvar ägnasom
uppmärksamhet i det fortsatta trafikpolitiska
utvecklingsarbetet. Även kunskapen många faktorerom omfortfarande är dunkel och outvecklad är ingetdetta skäl

inteatt fortlöpande söka efterfölja riksdagens påkrav
rättvis samhällsekonomiskt kostnadsansvar.

vad beträffar villkorde i övrigt gäller för SJsom somstatligt affärsverk kan konstateras iatt SJ stort sett kan
de transportföretagagera enligtsom verkarsomaktiebolagslagen. Vissa begränsningar i förhållande till

aktiebolag finns dock. Utredningen utgår från att dessa
frågor behandlas inom för den beredning pågårramen som ombolagisering helt eller delvisen UtredningenSJ.av- -har därför avstått från att närmare behandla frågor.dessa

Direktiven för utredningen är tämligen kortfattade när det
gäller vilkaatt förväntningar påharange ökadman enkonkurrens inom järnvägen vilkaoch slutliga resultat manvill uppnå. Det konstateras att stora belopp påsatsasnujärnvägens infrastruktur och att det är angeläget att den
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effektivtutnyttjas såinfrastrukturenfärdigställda som
sägs främstavreglering och konkurrensmöjligt. medSyftet

effektivttillstimulera etti allmänhetattvara också sinresursutnyttjande. Departementschefen somanger
järnvägssektorninommening ökad konkurrensatt geren tillledakanförutsättningar för förnyelse nyasom

trafiklösningar.

på järnvägstransporterKrav10.2

frågakvalitetutformning ärochJärnvägstransporternas en
itrafikpolitiska ochi debattendenär central somsom närförmår väcka medborgarnassärskild attgrad engagemang

viktiginom transportsystemet.avvägningar Engällerdet
tillmöjligheter ökadavreglering ochförutsättning för en

skerdärför att dettajärnvágssektorn ärinomkonkurrens
positivalångt möjligt säkerställer desåformerunder som stårslutlige dvs. denkonsumenten,för deneffekterna som

i för annatjärnväg stället ettanvändainför valet att
gälla t.ex. ettpositiva kaneffekternatransportmedel. De
priser, bättrelägrejärnvägstransporter,utbudbättre av

på tågen.komfort

från har ettockså statsmakternautgår attUtredningen
ävenjärnvägssystemetpåövrigt svenskai detantal krav -ocksådirektiven. kani Detinte angettshardessaom iäven ettrestriktioner bör beaktasfinnas antalett som

anledning planerafinns attdetochavreglerat system som
frånutredningenutgår attförstaFörför. det

framkomligheten ochjärnvägssäkerheten,
vidinte får försämrastrafikledningsfunktionen en

utredningen attavreglering. andra antarFör det
så långttrafikutbudetuppläggningeninäteffekter av

tredje förutsättertill För detmöjligt skall tas vara. tilltillgångbör kunna haresenärutredningen att man som
biljettsystemintegreratprincip riksomfattandei somett

sköterbiljett oavsettmöjligt köpaattgör det vem som
trafiken.

på järnvägsmarknadenkonkurrensEffekter10.3 av
ärtransportmarknadenpå delarattkan konstateraMan av

förhållanden uppfyllersvårt att skapadet som
kännetecknapå börvadteoriböckernas krav ensom

ekonomiskalångsiktigaJärnvägenskonkurrensmarknad.
högastordriftsfördelar,förutsättningar, vissa

utträdeshinder, begränsatinträdes- ochtröskelkostnader,
itrafikrelationer systemeffekterochmångai gerunderlag

antalstortförutsättningar för ettattintemånga fall
medkonkurreraskall kunnaaktörerjämnstoranågorlunda
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påvarandra längre sikt. Transporter är också till skillnad
från många andra produkter färskvara inte kanen lagrassommåsteutan konsumeras isom stund den produceras.samma somTill bilden hör också att samhällets förutsättningar för
att bygga kostsam parallell infrastrukturupp begränsar
konkurrensförutsättningarna.

järnvägssektornFör finns också tidigaresom-diskuterats vissa krav gäller järnvägssystemet isom dess-Ävenhelhet. sålundadet möjligtvarken ärom eller
lämpligt fåatt marknaden järnvägstransporterför att heltefterlikna konkurrensmarknad finnsen ren det enligtdock
utredningens uppfattning vinster att hämta attgenom som-direktiven skapa förutsättningaranger för ökad- enkonkurrens. All erfarenhet säger också att enbartmöjligheten att aktörer kan inkomma pånya marknaden
regelmässigt stimulerar till ökad effektivitet ochkundinriktning hos företag finnsredan på marknaden.som
Aktuella erfarenheter på den järnvägsmarknadensvenska gerbelägg för detta. Genom konkurrens på olika marknadsavsnitt

också möjlighet förges att konkurrensens positiva
drivkrafter spridaskan till andra sektorer. Med en meraaffärsmässig upphandling samhällsunderstödd trafik,avinsatser för att begränsa de trösklar finns för attsominkomma på järnvägsmarknaden etc., också vidgadegesmöjligheter stimuleraatt till konkurrensmiljö påenjärnvägsområdet. Det kan i sammanhanget tillfogas attjärnvägstransporter till viss del redan är utsatta förkonkurrens från andra transportslag.

10.4 trafikföretagSJ som

harSJ under de årensenaste utvecklats i positiv riktning.
Nya produkter har lanserats på marknaden, verksamheten harrationaliserats och lönsamheten har ökat. ärSJ det heltdominerande företaget pá den svenska marknaden förjärnvägstransporter. frånsett konkurrenssynpunkt skullesjälvfalletdet önskvärt med flera, någorlundavara
jämnstarka järnvägtransportföretag på marknaden. Ett sättåstadkommaatt detta skulle att delavara nuvarandeupppersontrafik- och godstrafikdivisioner inom iSJ fleramindre ekonomiskt juridisktoch fristående- enheter, somfritt fick konkurrera med påvarandra marknaden. De

funktionerna inomgemensamma ikundeSJ sådantett
alternativ överföras till ett omorganiserat Banverk. Medfunktionergemensamma här funktioneravses ärsomnödvändiga järnvägstrafik,för sådan karaktärmen av attendet skulle sigte mycket kostsamt och därmed ineffektivt omvarje operatör skulle bygga funktion. sådanupp en Enegenlösning ligger i vissa avseenden nära de planer finnssomför avreglering privatiseringochen järnvägsmarknaden iavStorbritannien och utredningen redovisat tidigaresom se
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också uppläggliknar detavsnitt 9.6. Den som
påhåller genomföraLokaltrafik attSLStorstockholms AB

i fritrafikprodukterolikasinaupphandlaför att
konkurrens.

iomstrukturering denSJUtredningen attkonstaterar aven
redovisats, såvitt bekant,hypotetisktriktning härsom

diskussion i denaktuellatill dentagitsinte nuupp utgårvårt Därföri land.trafikpolitiska debatten
från förutsättningenföljandeiutredningens förslag det

önskemål ettkvaratt ha SJär statsmakternasdetatt som
rationellteffektivtlivskraftigt, ochsammanhállet, men-

transportföretag.konkurrensutsatt -

olikajärnvägensförFörutsättningar för konkurrens10.5
produkter.

tillteorinjärnvägstrafiken i ledakanavregleringEn av
två konkurrenstyper av

föranbudskonkurrensdvs.marknaden,Konkurrens en1. enom
nätet.trafik avgränsad delviss ellertyp avenav

trafikföretagpå fleramarknaden, dvsKonkurrens2.
itrafik, riktad moti parallellbedriver konkurrens

princip kundgrupper.samma
marknaden förligger öppnautredningen attdirektiven förI

Avsikten får attantasbåda konkurrens.dessa typer varaav
faktisktsedanfå avgöra vadsjälv skallmarknaden som

inträffa.kommer att

i görasig inte uppdrag atthafti förUtredningen ochhar
intresset hos andramarknadsundersökning beträffandenågon

När detitågtrafik medkonkurrens SJ.företag att ta upp utredningenåtgärdertill vilkaställninggäller att ta som
bildasökaintressegivetvis attföreslå är det dockbör av

förutsättningarna förekonomiskauppfattningsig deomen
olika marknadssegment.påkonkurrens

anläggerutredningen här kanFrån synpunkterde som
på följande sättindelasjärnvägens produkter

Persontrafik

persontrafiksådanegentrafik, SJdvssJs som- företagsekonomisktpåregibedriver i och egetegen
ansvar

trafiktrafik, SJdvs.upphandladstatenAv avsom- företagsekonomiskt olönsam,förklarats sommenvara
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statsmakterna önskar bibehålla samhällspolitiska skälav

trafikhuvudmännen trafikAv upphandlad-

Godstrafik

systemtransporter, tåg idvs. slutet system för kund- en
Kombitransporter, tåg bilanpassadedvs. med lastbärare-
Vagnslastsystem, tågdvs. sammansatta rangeringmed för-

störreett tillräckligaantal kunder utan förvolymer
systemtág

Utredningen bedömer förutsättningarnaatt för nyajärnvägsoperatörer in påatt komma imarknaden är bäst
fråga upphandlad persontrafik påoch de delarom av
godsmarknaden finnsdär det starka och kompetenta

Påupphandlare. områdendessa kan dessutom de upphandlande
instanserna själva verka för att konkurrens uppkommer.
Mycket ocksåtalar för äratt det för operatörerna lönsamma
marknadssegment. Tröskelkostnaderna för inatt påkomma
marknaden och det företagsekonomiska risktagandet ocksåär
begränsat för operatörer. Utredningen bedömer attnya
matartrafik i mindrevagnslastgods företags regi ocksåav
är områdeett där operatörer sigkan göra gällande. Närnya
det gäller järnvägens i övrigtprodukter måste
etableringskostnaderna bli betydligt större och det
företagsekonomiska risktagandet utpräglat. ärDetmera
också svårt att bedöma långsiktigaden företagsekonomiska
lönsamheten.
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FÖR FÖRDELNING BANKAPACITET11 FORMER AV

Sammanfattning utredningens förslag11.1 av

begränsningar bör möjligheternaske attInga av
bankapacitet itilldela enskildaform av

tåglägen. innebär företagDetta bl.a. att flera
få trafikerabör möjlighetparallellt att samma

bansträckor.

finnashinder bör för även andraattInga
järnvägsaktörer trafikföretagän renodlade skall

tåglägen.ansökakunna om

inga begränsningarbör hellernormalfalletI
får påfinnas olika järnvägsaktörer uppträdavar

bannätet.

iBanfördelning priselement bör eftersträvasmed
administrativframtiden modell byggermen en som

på trafikslagsindelning väljasbörutveckladen
i första steg.ett

förslåsBanfördelningsfunktionen, vilken läggas
i uppgiftbörBanverkets attunder ansvar, ges

vilka kriteriernärmare fastställautveckla och
vid fördelningbör styrandesom vara av

kriterierbankapacitet. övergripandeDe som
banfördelningsfunktionen vid sinatt beaktahar
bedömning bör dock statsmakterna ochanges av

på riksdagens trafikpolitiska beslut.grundas

administrativtför ettInom ramen
också införas vissabanfördelningssystem bör

sådanaprisstyrning.inslag Införandet avav
föremålbli ytterligarepriselement bör fördock

studier innan förslag förpresenteras
ställningstagande.statsmakternas

på banfördelningsfunktionattavvaktanI en
regeringen särskildbildas bör utse meden grupp

redovisa detaljeratettuppdrag att snarast
administrativaförslag modellen skallhur den

ingåockså uppgiftenböruppdragetutvecklas. I
till inslaglämna förslag huratt av

införas inom förprisstyrning kan ramen en
administrativ modell.

iBanfördelningsfunktionen bör även uppdragges
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att vidarearbeta på underlaget för hur enprissättningsmodellrenodlad kan utformas och
vilka konsekvenser därvid uppstår.som
BanavgifternasG nuvarande utformning bör prövas i ensärskild utredning. Därvid bör utvärderas gällande

förmetod räknaatt fram marginalkostnaden,
alternativa sätt att utkräva kostnadsansvar för
olyckor samt ett slopande de fastaav
fordonsavgifterna.

11.2 samhällsekonomiskt effektiv banfördelning

Järnvägssystemet kan betraktas ett nätverk beståendesom avbanor, stationer, terminalanläggningar etc. Kapaciteten för
att klara tågtrafiken iberor första påhand hur detta
systems olika komponenter har utformats dimensionerats.och
Det faktum att drygt 90 procent bannätet utgörsav avenkelspår är därvid viktig begränsande faktor.en
Kapaciteten beror också på hur trafiken ut. Enserblandning tågtrafik med t.ex. snabbtågav och merlångsamgående godståg ställer andra krav på spårutrymme äntågtrafik med hastighet. Till bildensamma givetvishör attäven järnvägssystemet totaltom sett kan hantera betydandetrafikmängder så uppstår kapacitetsbrister vissaundertider på vissaoch länkar med hänsyn till att efterfrågan
är koncentrerad tidsmässigt och geografiskt. Dettanödvändiggör koordinerad fördelningen spårkapaciteten.avDet bör dock sägas att bankapaciteten därvid betraktas somgiven. Därmed möjlighetenatt till åtgärderavses
beträffande infrastruktur trafikledningeller för attåstadkomma ökad kapacitet och förbättrad framkomlighet inte
behandlats i utredningen.

Fördelningen banutrymmet kan betraktasav ett stortsomoptimeringsproblem. Givet visst järnvägssystemett gällerdet fåatt sådan bananvändningen den störstasom gernyttan. järnvägssystemetsGenom olika begränsningar finns
såväldet i tiden i rummet ett trångaantalsom sektorerdär avvägningar måste göras såvälmellan olika

trafikintressenter mellan trafikintressentersom ochbanhållare. Denna grundläggande uppgift för
banfördelningsfunktionen gäller oberoende det ärav om eneller järnvägsaktörerflera uppträder på marknaden.somBanfördelningsfunktionen och dess uppgifter beskrivs
närmare i kapitel 14.

järnvägstrafikenFör innebär bundenheten till fysisktett
bannät, oftast utgörs enkelspår,som att kapacitetenav påvissa avsnitt är starkt begränsad. Vidare finns sådanadet
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järnvägstrafikeniömsesidiga attsambandstarka
i principtågförbindelse ytterstuppläggningen endaav en

tågföringen i landet.påverka helakan

begränsningardessatill att tro attligger nära handsDet
trafikstarkasig tillinskränker dekonflikteroch mer

tidtabellsuppläggningen för ettstuderarbandelarna. Om man
i begränsadlandet medperifera bandelarantal mer trafik isig storvisar att dennatågtrafik dockdet

övriga nationellatillutsträckning denär uppbunden
låg idå efterfrågansituationen ärÄven itågtrafiken.

vanligtkapaciteten därförtill är detförhållande
trafiktidtabelläggning typförekommande att av en av

påtrafik läggsbanapåverkas andra typerhur sammaavav låta få sinasvårt allaär attdetAnnorlunda uttrycktupp. innebärsamtidigt.tillgodosedda faktorerönskemål Dessa
finnas beslutmåste samordnatettdetsammantaget att om

olika verksamheter.kapaciteten mellanfördelasskallhur

banfördelningeffektivpå kanbör ställaskravDet ensom
tågtrafikviktigare skallformuleras attenkelt gessom

mindre viktig. Vilkentrafik ärframförföreträde som
på fråga bör ytterstdå viktigast dennatrafik Svaretär

trafikpolitiska målfrån riksdagenssökas om en
Påresursanvändning. sätteffektivsamhällsekonomiskt samma

påbannätet-underhålls för att denoch byggs ut ta varasom ocksånaturligtsamhällsekonomiska är det attnyttan
princip.frånbananvändningen utgår samma -

banfördelningsbeslut fattasskallsådanabetyder attDetta
näringslivetsfrämjar ochmedborgarnasattsom

tillfredsställandepåtillgodoses ettkantransportbehov
enskildadärvidprincip är deattgrundläggandesätt. En

möjlighet själva avgöraattmänniskorna företagenoch ges
skallKundens behovsina transporter.skall ordnahur de

således isättas centrum.

järnvägstrafikenvidare skallutgångspunkt är attEn
tekniska,på sådant sätteffektivt attettutföras och

iutvecklingsmöjligheterorganisatoriska och andra
därmedtillvara. Järnvägen kantransportsystemet kan tas

viktig ettförutsättningar rollspelaatt somenges energisnáltmiljövänligtkonkurrenskraftigt, och
vidareeffektiv skallkonkurrenstransportmedel. En

trafikoperatörerolika ocheftersträvas mellan
tillanslutningtransportlösningar. vår EES-avtaletGenom

integrationeneuropeiskaförutsedda fortsattaoch den
behandling.diskriminerandeickepågäller även kravet en

trafikupplägg skalllikartadeinnebär attDetta ges en
förhindradärvidbehandling. är attattlikartad Syftet

på järnvägtrafikutövningenvillkor förojämlika ställs upp
tilljärnvägsoperatörertillsåväl i förhållande andra som
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andra trafikslag.

11.3 Konkurrens enskilda tåglägenom
Banfördelningen principielltkan ske dels för olika
banrelationer eller banomráden, dels för enskilda táglägen.

det förstaI fallet sker konkurrensen mellan olika
operatörer vid fördelningen geografiska koncessioner.av
Denna metod att fördela trafikrättigheter tillämpas både i
Sverige internationellt.och finnsDet dock utvecklingeninom transportsektorn införamot att nyanseraden merfördelning trafikeringsrätter ellerav att slopa
koncessionskravet helt. utredningensom finnsdetserheller ingen anledning intaatt avvikande ställning tillenverksamheten inom järnvägssområdet. Med hänsyn till detövergripande målet att största möjliga framtidaom geförutsättningar för ökad konkurrens inom järnvägssektorn
bör därför möjligheten att konkurrera enskilda tåglägenominföras över hela bannátet i mån inte gällande avtal läggerhinder i vägen för detta. innebärDetta bl.a. att flera
operatörer parallellt fåbör möjlighet trafikeraatt sammaspårsträckor. Vid fördelningen táglägen bör dockavberoendeförhállandet olikamellan táglägen beaktas.

11.4 Konkurrensmöjligheter för alla

frågaEn har aktualiserats under utredningsarbetetsom är
skall kunna ansöka táglägen.vem som En ansatsom kan här

att endast järnvägsoperatörervara erbjuds konkurrera. Medjärnvägsoperatörer eller operatörer företag elleravsesutövare tågtrafik fåtthar någonav formsom avauktorisation eller på sätt visatannat sin behörighet ochkompetens inom området. För sådan begränsningen avaktörerna till dem är verksamma inom branschensom talarjärnvägsoperatörernaatt därmed klar kundinriktningges enmot resenärerna och godskunderna, dvs. den slutlige
förbrukaren transporttjänsten.av
Principiellt bör ingadock hinder finnas för ävenatt andrajärnvägsaktörer bör kunna ansöka tåglägesutrymme.omjärnvägsaktörerBegreppet eller aktörer är därvid atttolka vidareett begrepp än järnvägsoperatör,som närmastlikställaatt med trafikeringsrättsintressenten eller-innehavare. Förutom järnvägsoperatörer enligt ovaninrymmer definitionen även transportförmedlingsföretag,
speditörer, trafikhuvudmän m.fl. för planering,som svararsamordning och organisation trafiken utan att för denavskull utföra själva driften trafiken. Detta betyderav attdessa aktörer, förutom bedrivaatt verksamheten i egenregi, i sin tur kan vända sig till olika
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utförd.trafiken Storafåför atttrafikentreprenörer
speditörer,transportförmedlingsföretag,godskunder,

gårindustriföretagmindreliksom t.ex. somtrafikhuvudmän
tåglägensjälva anskaffamöjlighetfå attdärmedkansamman på definns atttågtrafiken att kravorganisera utanoch

Förjärnvägskompetens.tágmaterial harellerdisponerar
i derasattsåledes resulteradettajärnvägsoperatören kan

transportföretag ellerdirekta är andrakund
utredningensammanfattningsvistrafikhuvudmän. anser

järnvägsaktörer,fritt förskallsåledes detatt vara
tåglägen.ansökadefinition attenligt omovan,

situation sägaskaninte dennautanprincip ärsådanEn ny därlänsjärnvägarna,påpersontrafikenförråda redan nu trafikeringsrätten,inneharsedan 1989trafikhuvudmännen
tilldelatshardär fr.o.m. 1993LKABför malmbanan,och

vissa insatsvaror.ochmalmprodukterförtrafikeringsrätten
ansöker dockeller LKABtrafikhuvudmännen omVarken

ombesörjs dennormalti tiden dettautantåglägen av
trafikentreprenören.aktuella

detuppmärksammaattfinnas orsaki sammanhangetkanDet
inom hurdiskuteras EG,närvarandeförförslag som

spåren garanteras. EGstill skalltillträdet
tilljärnvägstrafiken ansluterfördirektivförslag mer

ellerjärnvägsföretagendastdäransatsnämndaförst
krävamateriel kanrullandedisponerarföretag som bedömt detUtredningen dockspåren. har varatilltillträde

spårentillgång tillkonkurrenssynpunkt attfrånvärdefullt
järnvägsoperatörer.renodladeaktörer änandraävenkan ges tillkomstenstimuleradärigenomär av nyaattSyftet

därförbörtransportlösningar. Detalternativaochföretag gåfinnas attorsakkanpå punktdennaframhållas detatt
änlängre EG.

järnvägsaktörernasföruppställasbördockkravEtt som trafiken harärtill atttillgång bananfåmöjlighet att
diskuterasDärvidförutsättningar. kanekonomiskastabila

erläggsdepositionsavgift avanvändamöjligheten att somen
ansökani medsamband-aktöreroch omjärnvägsoperatörer

tåglägen.

páverkligen skall fungera enkonkurrensenFör att
kommersiellaväsentligt allaattär detmarknadavreglerad

bedriva alla typerattchansjärnvägsoperatörer har samma
utredningens förslag,enligt setrafik. vagnbolagOmav bedrivaspå siktmateriel kunderullandeavsnitt 15.2 om offentligtinblandningkommersiella grunder utanpå av

användssedandemindre problemkapital är det ett om
trafik. Allakommersiellsubventionerad ochförparallellt

därtotalverksamheterbygga endå attchanshar uppsamma trafik förekomma.kanupphandladkommersiell ochmix av
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Trafikhuvudmännens för service dåköp har störreansvar av
möjligheter bibehållas iatt kunna neutral form mellan
olika järnvägsoperatörer. ocksåsammanhanget bör kravetI

åtskild redovisning kommersiellmellan ochom en
trafiksamhällsstödd uppställs i upphandlingsreglernasom

enligt framhållas.EES-avtalet

naturlig avregleringenkonsekvens börsom docken av
principer pá trafikeringsråttighetermonopol upphöra förom

järnvägsnätet, såvälhela länsjärnvägarnastomnätet sesom
kapiteläven ändringar förordningar.lagar och20 om av

följerDärmed även gränsöverskridandeden trafikenatt
släpps fri för tillkonkurrens. Med hänsyn gällandeden
principöverenskommelsen mellan bådastaten, ochSLTF de
kommunförbunden, bl.a. reglerar huvudmännenssom
trafikeringsrätt på länsjärnvägarna, förutsätter ett
slopande ensamrätten att nuvarande avtal omförhandlas.av
Utredningen därvidförutsätter trafikhuvudmännenatt är

enligt principerberedda utredningenatt, de förordar,
släppa trafik päfram ingår ide bandelar huvudmännenssom
trafikeringsansvar.

Däremot trafikhuvudmännensbör skyldighet upprätthållaatt
persontrafikförsörjningen inom länet kvarstå. Eftersom

skyldighet inte innebärdenna trafiken nödvändigtvisatt
på järnvägbehöver utföras finns inte, enligt utredningen,

tilldelaheller behov att huvudmännen särskildav en
till järnvägstrafik.ensamrätt månden operatörerI andra

önskar bedriva trafik, trafikhuvudmännensutöver tågtrafik,
således ståbör frittdet dem göraatt det detoavsett

gäller länsjärnvägarnastomnätet eller kapitelse även
12.

Banfördelning priselement11.5 med bör premieras i
framtiden

finns tvåDet principiella föransatser att fördela
olika tågföretag.banutrymmet mellan ärDen ena en

marknadsmässig på olikamodell grundad de aktörernas
betalningsvilja, administrativden andra i vilkenmodellen
beslut vissa givnafattas efter beslutsregler. Mellan dessa
båda ytterligheter olika varianter finnaskan inslagmed av
både ekonomiska administrativaoch element.

utformningtänkbar prismodellen11.5.1 En av

på direktivensMed utgångspunkttanke ökad ärkonkurrensom
naturligt idet förstaatt hand pröva en

banfördelningsmodell på någongrundas formsom av
marknadsmässig prissättning banan. Detta betyder att detav



78

trafikvilken ärbetalningsviljan avgörär somsom
prioritet. enligtDärmed kanviktigast böroch som gesvem

banfördelning främjas.effektivsamhällsekonomisk teori en
fördelningvidprismekanismviktig medfördelEn aven

tillgångbanhállaren fåbankapacitet samtidigt kanattär
vilkaavgöraförtill beslutsunderlag attförbättratett

ividtasverkligen behöver bansystemet.investeringar som
prissättning trängsel, banansinföraattGenom aven

utnyttjassåledes inte bannätetattraktivitet barakanetc.
infrastrukturplaneringenockså förbättras.effektivare utan

insatser på attUtredningen därför betydandelagthar ner
på någonbanfördelningsmodell grundad formsöka utveckla en

ocksåutredningsrapportprissättningsmekanism. harEnav
Jan-Eric Nilsson bilagasetagits i ämnet expertenfram av

banfördelningsprocessenpreliminär för hurstruktur13. En
påi korthetenligt Nilssons utformas utmodell kan ser

följande sätt

intresseanmälansteg I;

intresseanmälan. sträckadennaoperatörerna lämnar I anges
hastighet.tågmålpunkt, antal dag samtstart- och per

kapacitetsbedömningpreliminär samtgöraSyftet är att en
finnasmånga operatörer kommer attfastställa huratt som

i fördelningen.med

priseradministrativasteg II;

varjeiin och sektorJärnvägsnätet delas sektorer
lågmedelhögtidsindelas i perioder hög, ochmed

tidfinns medvissa andelbelastning. storsektorerI en
hårt.ilåg trafikbelastning andra huvudsak belastasmedan

enligtadministrativa priserBanfördelaren fastställer
prisbelastning högre ochprincipen ju destohögre

kapacitetsproblemfinnsiidentifierar bannätet detvar
tidtabellutifrån två samt degällandekällor;

Därvid måsteikommit inintresseanmälningar steg I.som
priserna inte för högt med resultat attsättsbeaktas att

ilågt resulterandeuteblir förintressenterna eller
överefterfrágan.fortsatt

ideala tidtabellersteg III;

önskemål sina ideala tidtabellerinoperatörerna lämnar om
samtliga stationerankomsttider till medavgångs-med och

möjligideala tidtabellen attskallstopp. Den vara
spåret.trafikeraringet företaggenomföra annatom

justeringarsteg IV;

efterfråganlågsituationeridentifierar medBanfördelaren
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i förhållande till trafik i tidigare tidtabell bedömersamt
finnsdet behov att sänka administrativadeom priserna.av

Banfördelaren ocksåskall identifiera situationer smådär
tidtabelljusteringar kan lösa alla kapacitetsproblem på enlinje.

Steg slutlig fördelningV;

också för de banor för vilka intesteg I-IV genererat enfärdig tidtabell mäste lösning tas fram. Ett sätten att
göra denna slutliga kapacitetsfördelning kan attvarautnyttja optimeringsprogramett innehåller tvåsom
huvudkomponenter.

a Banfördelaren fastställer för varje operatör enextra avgift påbaserad hur trafikden somrespektive operatör vill påverkarköra
möjligheterna för andra köra.att

b operatörerna reviderar sina tidtabellönskemál på
grundval dessa avgifter.av

Processen fortsätter till dess att alla förklarat sig
nöjda. Utgångspunkten är därvid att operatörerna strävar
efter minimeraatt avvikelser från idealaden
tidtabellen. Slutresultatet steg är färdigVav entidtabell samt uppsättning priseren skall erläggas.som
steg VI; eftermarknad

Efter det tidtabellenatt fastställts finns utrymme för attvia förhandlingar trafikföretagenmellan göra förändringar
under löpande tidtabell. Därvid behöver heller inte nyaträngselavgifter erläggas.

1l.5.2 tänkbarEn utformning administrativ modellav en
syftet med banfördelningsprocessen är redan berörtssomprimärt åstadkommaatt effektivtett utnyttjande avtillgängliga banresurser. Detta betyder i situationeratt
där kapaciteten inte är tillräcklig för tillgodoseatt allaönskemål så skall den med större nytta ha företräde framför
den mindre.med Därför skall järnvägsoperatörden harsomstörst tillgångnytta till banan företräde.av ges
Utgångspunkten för utformningen administrativ modellav enär åstadkommaatt effektiv järnvägstrafik frånen
samhällets synpunkt dels kommersiella trafikupplägg,genom
dels offentlig upphandling sådangenom trafik ärav somföretagsekonomiskt olönsam motiveradmen andrasom anses avskäl.
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därvidförefaller naturligt banfördelningenDet mest att
på samhällsekonomiskgrundas avgörandenytta. Etten

sådan princip svårighetenproblem med är att mäta dennaen
måste prioriteringen på någonnytta. Därför baseras form av
approximerar sådant mått. Primärttumregler ett kansom

åtminstone två sådana tänkas;typer tumreglerav
prioritering trafikslag frånutgåendeefter typ SJsav

utgångspunktprioriteringnuvarande eller medsystem en
från förväntade volymer gods.ochav passagerare

Utredningen därvid diskuterahar valt att modellen som
på trafikslagsindelningbygger utvecklad meden

utgångspunkt i teknik idag.tillämparden SJ harSJsom
vilken prioritetformulerat förett antal regler derassombanfördelningen.skilda tágprodukter inormalt sett bör ha

snabbtåg går traditionellaföre IC-tåg i sins.k. tursom
persontág. Också godståghar företräde framför andra av

olika kategorier tilldelas prioritetsordning.en

Vid principerfastställandet för avregleradav en
järnvägstrafik regeringär föredradet att att varken eller
riksdag detaljreglerar prioritetsordningen. ibörDet

åligga banfördelningsfunktionenstället att med
utgångspunkt från vissa riktlinjerallmänna närmare

prioriteringen särskiltutveckla hur bör ske. aspektEn som
i tilldelabör tågetbeaktas beslut att detom ena

prioritet främjandetframför är effektivdet andra av en
konkurrens.

viktSamtidigt är gälladet att de regler skall förav som
banfördelningen både är tydliga väl aktörernaoch kända av
i utgångsläget. för hindra misstankar uppstårattDetta att

någon diskrimineradblivit på någonatt eller gynnadom
är därför nödvändigt avvägningbekostnad. Det attannans en

målen marknadsanpassning flexibilitetgörs ámellan ochom
sidan tydlighet,och transparans ochena

åkonkurrensneutralitet sidan. åstadkommasandra Detta kan
från börjanbäst sättaatt redan ochreglergenom upp

utformningenklargöra systemet.av

visas på prioriteringsordning iNedan exempel hurett en
i administrativskulle kunnafyra klasser utgrova se en

banfördelningsmodell

Godståg tidsstyrningKlass med och färskvaror1
snabbtåg tidtabell imed snäv flygkonkurrens
Lokaltåg regionaltág arbetspendling ioch med
högtrafiktid

Godstág tidspassningKlass med2
Fjärrtág i persontrafik lågmed turtäthet
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Regionaltåg i persontrafik lågmed turtäthet i icke
högtrafiktid

.
ÖvrigaKlass tåg3 efter persontrafik- resp.godstransportarbete

Klass Planerat4 banunderhållsarbete m.m.
Vad gäller prioritetden banunderhållsarbetensom ärgesviktigtdet att totaloptimering eftersträvas.en Detbetyder inteatt det primärt är fråga fåatt sådanom entidsperiod för banarbetenas förläggning dimensioneringoch

minimerar Banverkets produktionskostnad.som Med hänsyntill de samhällsekonomiska mál Banverket har uppnåattsomförutsätts här att övervägandena i stället grundas även påtrafikmässigade konsekvenser uppstår olikasom avstörningar i bankapaciteten.

Eftersom administrativtett banfördelningssystem endast gerett approximativt värde pá nyttan kan överväga attmankomplettera systemet vissamed inslag prismekanisner.avSådana priser bör styrsignaler tillge samma alla aktörer.Därmed skulle även banhållaren i aktuella fall betala enavgift för få tillgångatt till banan för utförande avbanunderháll. Detta skulle också kunna underlätta
Banverkets underhållsplanering ioch ökad utsträckning
styra banunderhållet till tider i minsta möjligasomutsträckning inkräktar på trafiken.

Ett sätt kombineraatt administrativa principer priserochkan priseratt införsvara för åtskiljaatt tågtrafik inomprioriteringsklass. Önskarsamma exempelvis två godståganvända sig spárutrymme inomav samma tidsperiodsammautgår särskild banavgift fören skiljaatt önskemålen åt.
Den har störst betalningsviljasom får därmed bedömas varaviktigast. Banavgiften skulle i detta fall beroendevara avi månvad trafiken tar strategisk bankapacitet i anspråk.

variantEn detta skulle ocksåav att införa avgiftvara endå konflikter uppstår tågtrafikmellan inom olikaprioriteringsklasser. Aktörerna skulle därmed möjlighetgesatt köpa sig högre position i hierarkin.en

Ett annat sätt införaatt priset instrumentett ärsom attsärskild banavgiften vissaavseende tidsperioderanges förtrånga sektioner i bansystemet. Avgiften skulle därmedstimulera främst godståg till att välja tidsperioderandra
eller alternativa transportvägar.
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administrativpris- modellProblem med11.5.3 enen resp.

i fråganUtredningen utförtsbedömer att det arbete som
användningen prisrutinervisar idén bärkraftharatt om av

invändningarfinns samtidigtinför framtiden. radDet en
järnvägspolitiskai motanföras debatten attbrukar densom

kritikprismekanism. Utredningeninföra dennaattanseren
ibland vilar påalltidinte denär relevant samt att

invändningar för övrigtfelaktiga kanMotsvarandegrunder.
administrativaockså riktasi flertalet fall mot hur

modeller fungerar.

vanligenföljande brukarbehandlas de argumentdetI som
prissättningsfördelning övervägandenanföras samt demot en

Likasåanslutning tillutredningen i försgör dessa. ensom
iuppstådiskussion kring samband medde problem kan ensom

administrativ banfördelningen.förmodell

få trångatrafikunderlagBegränsat och sektorer

marknadssituationen påibland tänkbarahävdasDet att den
framtidenjárnvägsomrádet gör attnärmasteunder den

förhållandevisblibanfördelningen enkel att hantera,torde
måsteåtminstone aktörergäller antalet hanteras.vad som

uppfattning inte inomVi alltså enligttorde denna en snar
iframtid få jämbördiga järnvägsaktörerflera opererase

inomintegrerade trafiksystem bannätet.hela Detta anses
inte finns någotegentligen attför behovtala att det av

införa något banfördelningssystem.helt nytt

ingår inte i utredningens bedöma denuppdrag att hurDet
påsigframtida marknadssituationen kan komma att te

visar ocksåjärnvägsområdet. att storAll erfarenhet
måste iakttas gäller att dra slutsatservarsamhet när det

från olika framtidsprognoser hur transportmarknadenom
frihetiställetbör attMarknadenkommer att utvecklas. ges

banfördelningsjälv så flexibelhjälputvecklas med av en
förmår ställas.möta kan komma attatt den de krav som

vanskligtsåledes det kan attkan konstatera attMan vara
konkurrenssituationen.sig framtida Trotsuttala denom

inledningsvisuppfattningenutredningendetta delar om en
relativt begränsad typ transporterkonkurrens avom samma
på järnvägsnätet. måsteDäremot förutses den konkurrens som

trafikprodukteruppstå olikakan komma att mellan om
táglägen, såväl godstransporterdärt.ex. person- som

sinspår. itillgång till kräverkräver Detta tursamma
möjligtnågon styrinstrument göraför det attattform av

åt, vilket övrigtskilja önskemål för gälleraktörernas
nytillkommandesig endaäven bara skulle röradet enom om

vidareUtredningenaktör. konstaterar att en
i sådanprissättningsmodell, också begränsaden mer
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marknadsmodell, mångahar klara företräden t.ex. som-signal till banhállaren vid investeringsprioriteringen.

Utredningens slutsats är därför att även detta argumentomi sigoch för bör beaktas, intedet kan betraktas som eninvändningstark mot användaatt prissystemett för
fördelning bankapacitet.av

Långsiktiga låseravtal trafiken

ställningInnan tilltas införaatt form fören nyfördelningen bankapacitet bör också i vilkenbeaktasav
omfattning systemet kan komma applicerasatt i
verkligheten. Utredningen konstaterar härvid finnsatt det
ett antal mycket trafiktunga långsiktiga avtal som mermindreeller låser påbanan tämligen läng sikt. Detta

innebära mindreatt det är meningsfulltanses diskuteraatt
prissättningsmodell.en ny åberopasSom exempel brukar det

långsiktiga avtal träffats för lokaltrafiken isom
Stockholmsområdet mellan Stockholms läns landsting, SJ och
staten SL-avtalet, inomdvs. regionden där enprismekanism torde mest relevant diskutera.attvara
Motsvarande trafikavtal, intefast med trafikalasammaomfattning, ocksåhar träffats för storstadsområdena
Göteborg och Malmö.

Avtalen reglerar bankapaciteten rätt till visstettgenomtågantal vissaunder timmar. Rättigheten intedockavsertáglägen.exakta Ett sätt påatt rättighetdenna är attseinvesteringsbidragdet trafikhuvudmännen lämnatsom utgör
förtida intäkt rätten under ett år.antalsom ger En annanaspekt är att finnsdet statligtett önskemål attomkommunerna tar del det totala finansiella vidav ansvaret

uppbyggnad lokaltrafik på statliga spår. Därigenomav avseskommunerna att finansiellata det exklusiveansvaret
statsbidrag infrastrukturenför för tunnelbana, kommunala
vägar etc. Rätten är därvid närmast liknaatt vid ett
delägarskap i infrastrukturen.

Utredningen kan också konstatera finnsatt det s.k.enprincipöverenskommelse, träffad 1988 mellan staten, SLTFbådaoch de kommunförbunden. överenskommelsenI utgörsomhuvudpunkt i det gällande trafikpolitiskaen beslutet
regleras ansvaret för lokal regionaloch persontrafik på
järnväg. Trafikhuvudmännens lokala regionalaoch tågtrafik
på såväl länsjärnvägar på stomjärnvägar får enligtsom
överenskommelsen inte belastas med trängselavgifter. Detta
betyder att banfördelningen under avtalstiden för flera
tunga trafikuppgifter inte kan pågrundas renodladenprissättningsmodell.

Även del godstrafiksJs utförs enligt långsiktigaen av
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itrafikavtal. gäller synnerhet förDetta
ocksåsystemtågtrafiken, vilket till viss begränsardel

tidenförutsättningarna införaför den närmasteatt under
prissättningsmekanism. de flesta fall torde det dockIen

i intresse följertransportköparnas avtalen denattvara
rådande marknadssituationen. avtal kan därförtypDenna av

tillförmodas kunna det marknadslägetanpassas nya genom
förhandlingar mellan parterna.

Utredningen självfallet ingångna förpliktelserattanser
hållas. regionala intressenternaDärskall de lokala och

ekonomiskt infrastrukturen,medverkat för att bygga ut
Stockholmsområdet, ocksåi är naturligtdet dessat.ex. att

intressenter långsiktig sina insatser.förvalutages
inte till intäktGällande avtal bör dock förtas att

viktiga restriktionblockera reformer. dessa avtalDen som
onekligen innebär enligt utredningen i sig påbör föroch
sikt delvis omförhandlingarklaras ellerkunna genom
särskilda övergångsbestämmelser. Det t.ex. attsenare avser
trafikhuvudmännen tillträde tillkan garanteradevara

spårutrymme på tidigare.sitt sättsamma som

framhållas invändningenAvslutningsvis bör att byggersom
på tågtrafik riktas såväläratt betydande avtalsbunden kan

prissättningsmodell utformningenmot moten som av en
förutsättningslös administrativ fördelningsmekanism. Vidare

påpekas långsiktiga i mångabör även äratt avtal fallom
långsiktiga investeringarbra de trygghet förattgenom ger

finns samtidigt risk begränsaratt de önskvärden en
dynamik förfångtill godstrafiken.och är framförallt för

tillkan knappast nackdel operatörerDet att ochanses vara
trafikhuvudmän igörs medvetna de kostnader formom av
hinder trafik till. insiktför ärde upphov ökadEnannan

bidra tilldessa kostnader skulle starkt förbättradom en
planering inför framtida trafikutbud investeringar ioch
samband med detta.

Utredningen vill sammanfattningsvis framhålla vikten attav
samtliga järnvägsaktörers trafik inordnaskan under samma
banfördelningssystem. Utredningen vill därmed detbetona
väsentliga i trafikhuvudmännen ingår iävenatt ett

på någorlundabanfördelningssystem lika premisser som
övriga Vidare utredningenaktörer. förutsätter att nya

låser på lång sikt föregåsavtal banutrymmetsom av en
allsidig prövning bankapaciteten trafikalaoch deav
konsekvenserna.

påBanfördelningsmodeller prismekanismer finnsbaserade
inte järnvägsområdetännu förutvecklade

någonDiskussionen införa prissättningatt formom av av
trafiksystemets utnyttjande inte Särskilt inomär ny.
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vägomrádet finns lång vetenskaplig traditionen när detgäller s.k. road-pricing. Praktiska påexempel enutvecklad prissättning gatuutrymmet är dockav begränsade.lösningarDe hittills prövats grundassom huvudsakligen pånågon form vägtullar. intressantEttav utvecklingsarbete
pågår inomdock området införandemed modernavinformationsteknologi RTI. I sammanhanget kan också
nämnas de ansatser gjorts inom luftfartsområdetsom med atttillämpa trängselprissättningen landningsrättigheter,avs.k. slots.

järnvägsomrádetInom har motsvarande utvecklingsarbete
hittills inte kommit till stånd. finnsDet alltså ingeninternationell erfarenhet utveckladeavprissättningsmodeller för fördelningen bankapacitet.avUtredningen att det skulleanser förenat med betydandevarasvårigheter att med kort införavarsel oprövade
marknadsmässiga lösningar för det järnvägssystemet.svenska
Rent praktiska skäl talar därför för att det för närvarandeinte är möjligt införaatt prismekanism.en Detta år utantvekan det starkaste argumentet mot banfördelningsmodellengrundad på prissättningsrutiner.

I konkurrensneutralitet är viktig trafikpolitiskenprincip

viktigEn fråga vidareär de trafikpolitiska konsekvenser
kan uppstå olikamedsom banfördelningsmodeller. Genominförande trängselavgifter blir tågtrafikenav vissaundertider påoch vissa sträckor onekligen dyrare. Därmed kommerjärnvägssektorn att andra regler änges andratrafiksektorer.

Det bör dock enligt utredningen framhållas att medbegreppet konkurrensneutralitet att alla aktörer påavsesmarknaden skall formella möjligheterges samma attkonkurrera på villkor.neutrala vid formulering regleravför olika verksamheter måste därför beaktas skildadeförutsättningar för att konkurrera olika företagsom ochverksamheter har, t.ex. vad gäller storlek, finansiell
styrka eller andra specifika egenskaper. skillnaderDe ikonkurrenskraft ändå föreligger mellansom olika företagolikaoch verksamheter kommer därmed inte att bero påskillnader i ramvillkorde samhället ställersom föruppkonkurrensen.

järnvägenFör innebär detta måsteatt beakta detman faktumtágrörelseratt är bundna till järnvågsspár och därmed istörre utsträckning är begränsade i sina möjligheter attmötas och köra än vad t.ex. vägtrafikenom är. För attjärnvägsoperatörerna skall ha möjlighet att konkurrera,ensåväl inom sektorn mot andra trafikslag,som är det därför
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någonförutsättning medmarknaden utrustas formatt aven
kapacitetsbegränsningarna.för att kunna hanterastyrmetod

transportomrädet avvikandepå attAllmänt gäller dock
på rådandesvårförankrade med tanke denmodeller kan vara

trafikgrenar intekonkurrenssituationen med andra som
intesina eller harbetalar trängseleffekter

Kritik ocksåträngselkonflikter. befaras modellkan mot en
banavgifternasnivåerskilda geografiska försom ger

storlek.

kritik i viss månmeningEnligt utredningens bör denna
intäkter marknadmodellbemötas att dekunna som engenom

tilldirigeras tillbakatill kanupphovger
ocksåjärnvägssektorn. understrykasbör att medDet en

marknadsmässig prissättningutvecklingfortsatt avav
sannolikttrafikgrenarkapaciteten inom kommerandra en

naturligasigprissättningsmodell den mestatt te som
förutspåslösningen inom järnvägssektorn. Därmedäven en

framtidai längresådan förankra ettlättareatt attvara
perspektiv.

-aktörer.järnvägsoperatörerFrämja tillkomst ochi av nya

förutsättningarnautredningsuppdraget är ökaattSyftet med
inom järnvägssektorn. är dennamotför konkurrens Det

väljs förangeläget modellbakgrund att den som
utvecklingeninte försvårarbanfördelning etablerandet och

-aktörer.järnvägsoperatörer ochav nya
farhågangång väckts förutredningsarbetets attharUnder

prissättning bankapacitet kanmarknadsmodell med aven
aktörer.utnyttjas finansiellt överlägsna Genomav

dominerande därmedbetalningsstyrkan aktören hämmashos den
ekonomiskamindre begränsademedaktörernyetablerade mer

dominerandepåförutsättningar. Farhågan grundas att den
vidtaktisktintresseaktören har ett att ageraav

potentiellasåpå trängaauktionsförfarandet sätt undanoch
Pâ vis hävdatsdet attmotsvarande harkonkurrenter. en ren

tillprissättningsmodell leda otryggakan
långsiktigaplaneringsförutsättningar ochmotverkarsom

trafiklösningar.sunda

farhågorUtredningen talarnämndaatt snarareanser ovan
finnstilltill prismodellens än nackdel. Detfördel dess

möjligheter läggainom prismodellför större attramen en
pådominerande sättin begränsningar aktör att dettaför en

administrativutnyttja sin marknadsposition än vad en
Visserligenvidare bilagaerbjuder jfr kanmodell 13.
på sigfinansiellt aktör köpa flerstarkkanske en

táglägen motiverat rentän vad kansom anses av -då intekommersiella måste kalkyleraskäl. han baraDock
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engángskostnadenmed för dessa. Genom att fastställa krav
köptaatt táglägen också måsteom utnyttjas ställs haninför det faktum att han måstedessutom bedriva

kommersiellt olönsam trafik pá ett antal sträckor.
Administrativa påregler konkurrensutsatten marknad

Även i administrativ modellen kan dominerande aktörensöka utnyttja sin ställning och andra skäl änav rentkommersiella ansöka táglägen i syfte hindraattomkonkurrens. administrativaDen modellen kan tänkas hanteradenna situation på två sätt. Dels att banfördelarengenomsöker bilda sig uppfattning affärsmässighetenen iom detdominerande företagets önskemål. innebärDetta givetvis
betydande svårigheter. Dels att aktören finnergenom somsig utestängd från påvara banan grund den dominerandeavaktörens kapacitetskrav kan vända sig till övervakandeenmyndighet och begära prövning i saken. Detta ställer i sintur stora krav på snabb behandling i fråganen för att enliten aktör utan alltför mycket finansiell intestyrkaskall riskera gåatt iomkull väntan på ett avgörande.

administrativI en modell motsvaras inte alltid idenförväg beslutade prioritetsordningen den praktiskasituationen skall lösas.som Detta kräver större inslag avad hoc-beslut objektivitet ivars stor utsträckningbygger pá neutraliteten hos banfördelaren. Det intekanuteslutas att dominerande aktör ien enförhandlingssituation har större möjligheter att singenombetydelse för järnvägsnätet vinna gehör för sina önskemål.Därmed kan administrativ införamodellen osäkerhet ibanfördelningsprocessen. Det kan då bli svårt för en nyaktör att förutsäga och kalkylera den affärsrisk han kommeratt ställas inför vilket sannolikt kan minska
etableringsviljan hos aktörer.nya
För att uppfylla krav objektivitet och neutralitetom ärdet nödvändigt att idet administrativ ien förvägprocesskan formuleras regler är klara och tydliga,som iblandockså relativt detaljerade. Ett grundläggande problem medadministrativen modell viktigtär diskuteraattsom år detinslag rigiditet sådantett tillvägagångssättav inför ibanfördelningsprocessen.

rigidMed administrativen här situationprocess avses endär varje tänkbar typ tåg på förhandav ges enprioritetsordning. Exempelvis kan ett lokaltåg med 30resenärer företräde föreges ett godståg. Till följd avdetta kan godståget tvingas avgå timmartre tidigare ännödvändigt för att bereda plats för persontáget. Dettamedför merkostnad, it.ex.en form personalkostnader.avHelt uppenbart kan det finnas situationer där denna
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tillkommandeän den nyttaär störremerkostnad som
påfå tillgång till sättpersontáget banan dethar attav

inteursprungligen definierats. medgersynnerhetIsom
jämkningarprioritetsordning görsattdenna absoluta av

vilket ärönskemål, totalt settbåda kanskeoperatörernas
interaktionsproblemet.förnuftiga lösasättet attdet mest

således begränsatAdministrativa lämna utrymmekanregler
kompromisser,avvägningar sökasmidigt attgöra ochför att

påfårlösningar berörda göra avkallsig till där allafram
därmedlösningar. Järnvägsaktörerna harsina bästa

iförutsättningar sökprocess,för delta denattbegränsade
föreslå kompromisslösningar, leder framattt.ex. somgenom

tidtabellen.slutligatill den

sig mindrenaturligtvis användaalternativ är attEtt av
inomprioriteringsregler. Idag arbetar SJheltäckande man

prioriteringsordningarprincipiella beskrevsmed de som
tillfrän närfall fallgör avsteggrund, mensomovan

rimligt.framstårdetta som

situationsvårare iemellertid med fleraärDetta en
flexibiliteten ochinnebär att storaktörer. Dels en

via sin storlek ochi övervägandendominerande aktör dessa
lättare atthelhet kan haför systemetbetydelse som

önskemål isina därmed störreochförargumentera
trafikeringsupplägg. Delsdriva igenom önskadeutsträckning

vilketflexibiliteten ökarosäkerheteninnebär att om
förväntasifördelningsprocessen allmänhet kanutfallet av

tillräckligsig föri attbli. osäkerhet kanDenna vara
i angivnatrafikeringsuppläggaktörer med som ovan

avstår från attvärdefulla, helt enkeltärbemärkelse
idelta processen.

påutredningen i pekavill med dettaSammanfattningsvis och
administrativ modellfinnsfrågetecken även medatt en

konkurrensmiljötill medhuruvida modellen kan enanpassas
ändåutredningen förordar attolika aktörer. Eftersom en

tills vidare användas är detböradministrativ metod
påmåste lösaansträngningar läggas ned attsjälvklart att

redovisats.härde problem som

förslagUtredningens överväganden och11.5.4

frågormening ochutredningens trots deattärDet
banfördelningkaninvändningar har rests ovan ensom

innebära fördelar.prisrutiner betydandepå Genomgrundad
ocksåkonstruktion börsådananpassningar i modellsen

svårigheterna bemästras.påtalade kunna Merdeflera av
fråganmåsteutvecklingsarbete dock ägnas om

varitbanfördelningsmodeller än vadmarknadsmässiga som
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möjligt inom för utredningsarbetet.ramen Frågor därvidsombör studeras är hur marknadsmässig banfördelningen kanutformas i praktiken vilkaoch de trafikmässiga ochtrafikpolitiska konsekvenserna är. inbegriperDetta arbetesåvälmed metodutveckling praktiska simuleringsprojekt.somMot denna bakgrund förordar utredningen att banfördslningonpå sikt bör ske efter prissättningsmodellen tillsattmenvidare administrativen modell bör väljas. För detta talarinte minst administrativaatt modeller tillämpas idagredanoch därmed relativt snabbt bör kunna ochanpassasorganiseras inför de kravom ställs påsom enkonkurrensutsatt järnvägmarknad. Till bilden hör också attvissa inslag prisstyrning bör kunna införasav inom ramenför administrativ banfördelningsmodell.en

För att arbetet med införaatt prissättningsmodellen skallkunna drivas skyndsamt målmedvetetoch är det dockangeläget att tidsplan läggs fast.en Utredningen föreslåratt banfördelningsfunktionen inom Banverket i uppdraggesatt vidarearbeta på underlaget för hur renodladenprissâttningsmodell kan utformas vilkaoch konsekvenser somdärvid uppstår.

I påavvaktan att utvecklingsarbetet med enprissättningsmodell drivs vidare och slutlig ställning tasi frågan återstår att den administrativaanpassa modellentill järnvägsmarknad.avregleraden För att modellen skallin i ettpassa avreglerat järnvägssystem är det viktigt attden utvecklas och förfinas. banfördelningssystemetI bört.ex. finnas utrymme för såväl regionala, tidsmässiga somtrafiktekniska anpassningar.

Det bör uppgift förvara banfördelningsfunktionenen attnärmare utveckla och fastställa efter vilka kriterier somtrafikslagsindelningen bör ske. Detta förutsätter attbanfördelningsfunktionen sådan organisatoriskges eninplacering eller sammansättning att rättvis ickeochendiskriminerande prioritering främjas. Viktigt såledesäratt olika intressen kan få inflytande och att olikasärintressen kan avvägas inom denna funktion.
övergripandeDe kriterier banfördelningsfunktionensom haratt beakta vid sin bedömning hör statsmakternaanges av ochpågrundas riksdagens trafikpolitiska beslut. Detta betyderytterst, vilket också berörts tidigare, att det är densamhällsekonomiska nyttan bör maximeras.som
utvecklingEn enligt vad föreslagitssom ovan avprismässiga inslag bedöms riktig åtgärdvara en för attfrämja samhällsekonomisken utveckling järnvägstrafiken.avFortsatta överväganden krävs dock bl.a. avgifternasomstorlek samt att analys de trafikmässigaen av
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enligt utredningenbör därförgenomförs. Detkonsekvenserna
banfördelningsfunktionenåligga närmarenämnda attden

sin bedömningfråga förstudera denna och avrapportera
statsmakterna.

således banfördelningsfunktionen närmarebörDet somvara
böravgöra verksamhet utformas ochhar att hur dess egen

förknippadevilka villkor medskall meddelandetvara avsom
trafikeringstillstånd. Vissa frågor sådanär dock av

i särskildstrategisk de bör behandlasbetydelse att
ordning.

lång tid tidtabellTill frågor börhör för hurdessa en
tidsperioden tágplanförgälla. omfattarnuvarande SJsDen

Förändringari sina år. ävensker dock underhuvuddrag ett
trafikbehov, introduceringtillåret förändrademed hänsyn

tágmaterielnytt etc.av

Å trafikeringstillståndsidan gällerhävdaskan att somena
förhållandevis tidsperiod premierarkortunder en

dynamiskt marknadsstyrtuppbyggnaden ochettav
Å förespråkastrafiksystem. sidan attandra kan

så långsiktigatágtrafikinvesteringar aktörernaär att
planeringshorisontmåste stabil Överhuvudtagetdeomges en

organisatorisktvåga på ekonomiskt ochskall satsa att
tågtrafiken. isig i gällerDetta synnerhet omengagera

till sig Frånaktörer.marknaden skall kunna locka nya
finnasockså fördelar med ettkundsynpunkt kan det

stabilt tiden.trafiksystem någorlunda överärsom

väsentligt förär därför att utrymme nyanseradDet ges en
tidsperiodens bedömningbedömning längd. börDennaav

investeringarpå trafikens vilkakaraktär ochgrundas och
trafikenkopplingar till verksamhet den aktuellasomannan

järnvägsföretag,betyder t.ex. etthar. Detta att enom
industri långsiktigttrafikhuvudman gör etteller en

ocksåjärnvägstrafikåtagande i skalluppbyggnad detav
kapacitetsmässig förhållandevisundertrygghetkunna enges

period i vissalång tidsperiod. fallDärmed somavses en
år.betydligt Förlängre än ett att motverka attkan vara

orimligt låsasådana på sättutfästelser skallett
vissa ventiler. Därviddiskuterasbankapaciteten kan dock

ersättning för det eventuellakan t.ex. attavses ges
innehavarenintrång åtagande förorsakarett annat avsom

avtalsperioden. itrafikeringsrätten Detta bör dockunder
förhandlingarförsta lösas mellanhand kunna genom

parterna.

frågansätt är attEtt annat att hantera
långbanfördelningsfunktionen gränser förfastställer hur

tidtid möjligen också tidtabellför kortoch hur en-- stågälla. gränser skulle det sedankan dessaInom
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operatörerna fritt självaatt tidsperiodensavgöra längd.

Ytterligare fråga viktigären att uppmärksamma vidsomvillkorsgivningen för trafikeringsrätt för persontrafiken
är påkrav att den aktuella trafiken kan samordnas
informations- och taxemässigt övrigmed kollektivtrafik.
Detta betyder att konsumentens intresse att kunnaavplanera och genomföra sin pá ett enkelt effektivtochresasätt tillgodosesbör olikatrots att färdmedel och
transportföretag kan inblandade i den totalavara resan.Detta kan tillgodosest.ex. bl.a. att uppställa kravgenompublicering trafikföretagensom tidtabeller.av

Sammanfattningsvis såledeskan sägas den administrativaommodellen att fördelningsmekanismen bör ske efter enuppsättning spelregler pågrundade trafikens karaktär.
Dessa regler skall ikända förväg för aktörernavara ochpåbygga riktlinjer sanktionerats regeringsom ochavriksdag. Ett påexempel hur administrativ modell skulleenkunna utformas ihar drag angivits i avsnittgrova l1.5.2

Därutöver behövs givetvisovan. formuleras ytterligare
regler samt klargöras hur modellen skall tillämpas i
praktiken.

påI avvaktan att banfördelningsfunktion bildasen bör ensärskild med företrädare förgrupp, Banverket ochtrafikledningsorganisationen, utses ioch uppdrag attgesför regeringen redovisa ett detaljerat förslag förmer hurden administrativa modellen skall utvecklas. samtidigt bör
denna lämna förslag till inslaggrupp hur priser kanavinföras inom för den skisserade administrativaramen numodellen.

11.6 Nuvarande system för banavgifter

11.6.1 Inledning

Utgángspunkterna beträffande vilket system för banavgifter
bör gälla på avreglerad järnvägsmarknadsom ären deriktlinjer för kostnadsansvaret fastställts i gällandesomtrafikpolitiska beslut

Rörliga trafikavgifter skall motsvara de kortsiktiga-
samhällsekonomiska marginalkostnaderna för att utnyttjaexisterande bannät. Därmed säkerställs effektivenanvändning infrastrukturen.av

Fasta avgifter iskall princip motsvara- infrastrukturhâllarens icke-marginella kostnader; avstegfrån kravet att täcka samtliga kostnaderom skall medges
endast efter särskild analys.
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frånintäktertill är attandra punktendenBakgrunden
otillräckligamarginalkostnadsprissättning för attkan vara

infrastrukturhållning.försammanlagda kostnadernatäcka de
intäkter täckaskanSkillnaden ochtotala kostnadermellan

på lämpligtåläggs sättattverksamhetenatt agenom
täckersamtliga b statentäcka kostnader,

kombination därav.mellanskillnaden eller c en

i realitetenjärnvägssektorntillämpas inomFör närvarande
vissa avgiftertrafikutövaren betalardvs.ansats c,

fordonsavgifterna,marginalkostnaden de fastautöver
viatillskjuts statsbudgeten. Iresterande medelmedan

års kostnader ochsammanfattastabell 199211.1
inomavgiftsbetalningar sektorn.

utgifterfrån förochInkomsterTabell 11.1
milj.infrastrukturjärnvägens 1992,

kronor

banavgifterUtgifter Inkomsteranslag

avgifterunderhållDrift Fasta 320och 2 200
avgifterRörligaReinvesteringar 400800

Nyinvesteringar 3 700

720Totalt 6 700

Källa Banverket

avgifter samhälletsTäcker dagens11.6.2
marginalkostnader

följanderörliga banavgifter komponenter;Dagens avser
marginalkostnaden förspáravgifter skall motsvara

marginelladriftavgifterbanslitage, skall motsvara
eldrivnapåslitage elnätet förolyckskostnader samt

dieseldrivnadieselavgifter skall motsvarafordon,
rangeravgifter motsvaramiljöpåverkan skallochfordons

rangerbangårdar.utnyttjandemarginalkostnader för av

banavgifterfrågan väcktsolika deharsammanhangI somom
infrastrukturensidag verkligen relevantamotsvarartas ut

genomförtmarginalkostnader. har BanverketBland annat en
påverkasunderhållskostnaderna bananattanalys hur avav
därvidtrafik atttillkommande och konstateratbelastas av

hållerfrånspáravgifter synpunktdennasettdagens en
låg nivå.alltför
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vidareDet har i olika påpekatssammanhang att dendriftavgift tas ut, och i huvudsaksom motsvararsom desamhällsekonomiska kostnaderna för olyckor i järnvägsnätet,
är hög; avgiften är exempelvis väsentligt högre för enrälsbuss än för buss kör på det närbelägnaen som vägnätet.
Kostnaden baseras i mycket stor utsträckning på de olyckorinträffar i plankorsningar.som Dagens utformning avdriftavgifter kommer emellertid att endast marginelltpåverka frekvensen sådana olyckor.av Det kan därförifrågasättas syftet med denna avgift,om dvs. att geincitament till att reducera riskerna för
plankorsningsolyckor, är uppfyllt.

Ett alternativt sätt att hantera dessa olycksrisker är attinföra någon form försäkringssystem. järnvägfordonav Detinblandatär i olyckansom tar det omedelbara föransvaretkostnaderna. också varjeOm vägfordon är försäkrat motolyckskostnader denna art, kommer trafikutövarenav påbanan i de fall vållandeansvardär ligger på vägfordonet,
att kunna kräva försäkringsbolaget pá kostnaderna. börDetövervägas detta någoteller alternativtom system bättre ändagens olycksavgift kan medverka till trafiksäkeren merväg- järnvägsmiljö.och

Trängsel, framförallt i storstadsomráden, har längediskuterats vägtrafikens marginalkostnader.som en av Medenda operatören har detta inte varit ett problem förjärnvägstrafik; operatören kan själv beakta interaktionen
mellan olika kategorier trafik i sin tidtabelläggning.avfinnsDet därför incitament för denne att synliggöra dennaaspekt att betrakta trängselngenom sigmed själv som enkostnad i internaden redovisningen.

Efter avreglering järnvägstrafiken,en innebärandeav attflera operatörer samtidigt bedriver verksamhet, kommerträngsel att bli extern kostnad också inomenjärnvägssektorn. Banavgifterna bör därför, och somutredningen redan berört, vidgas till att också beaktasådana trängselkostnader.

Förutom de rörliga avgifterna erläggs enligt gällande
system också fast avgift; olikaen typer fordon betalaravolika mycket år. Ursprunget tillper denna avgift är, somockså framhållits att idet sambandovan, med års1988trafikpolitiska beslut fastslogs järnvägsoperatörernaatt
utöver marginellade kostnaderna även skulle täcka delendet underskott uppstårav vidsom renmarginalkostnadsprissättning. Man beslöt därvid, i analogimed uttaget fordonsskatter inomav vägsektorn, att ta utdetta belopp fast avgiftgenom en fordon.per
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någoninteavgifter motsvarasdessa fastaEftersom av
motiveradeinteärkostnad deextern av

själva den fastaeffektivitetsskäl. verket kanI
hålla mindrefåfordonsavgiften operatören att en

optimalt. kandetta avseendeärän vad Ifordonspark som
järnvägstransporterrationellapåverkaavgiften utbudet av

naturligtvisavgiften kanpå sätt. fastaoönskatett Den
begränsademedockså sätt attettuppfattas som

tillin visst beloppeffektivitetsförluster ettdra
statskassan.

anledningsåledes finnas attSammanfattningsvis torde det
rörliga, isåvälbanavgifter, fastagällandeöver somnuse två olikaberör aspekter;översynavseenden.flera Denna

införandetmarginalkostnader, delsberäkningendels avav
beräkningentill förgrundkostnadskomponenter avnya

avgifter.

kostnadsansvaretvidareutveckling11.6.3 En av

frågantidigare berörtsutredningen harI om
olikaDär attkonstateradestrafikgrenarnas kostnadsansvar.

tillbidrautsträckning kantrafikslag i olika stor anses
förmodasatt det kansamhällekonomiska kostnaderna samtde

därför,i avgiftssystemen. kanviss Detråda obalansen
anledning överutredningen, finnas attenligt se

enligt gällandetillämpningen kostnadsansvaretav
trafikpolitiska beslut.

såledesavgiftssystem är attGrundprincipen för dagens
i sintäckas helhet.infrastrukturhållarens skallkostnader

infrastrukturhållarenstäckningfrån principenAvsteg avom
särskild analys.efter Idock göraskostnader kan

trafikpolitiskai dennämnas attkansammanhanget
risken för kravet fullattpropositionen framhölls1988 om

befintligatillkostnadstäckning attkan leda
prisetunderutnyttjas föratttrafikanläggningar engenom

förhållande tilli de extrablirenskild för högttransport
riskenÅ sidan påpekadessig. andraför medkostnader denna

samhällsekonomiskaunderstiger denavgifterför att som
tillledagenomsnittskostnaden kunnaskulle en

sin medföra alltför storaöverefterfrågan i kantursom
trafikanläggningar detransportmedel.investeringar i och I

samhällsekonomiskt kostnadsansvar kanfulltfall ett
lämnades därförtill effektivitetsförlusterberäknas leda

påtill kravet fullmöjlighet avkallatt omge
kostnadstäckning.

mindretrafikavgifterna delendasttäckerIdag aven
infrastruktur. deljärnvägens storHurförkostnaderna av

frånmotiveras kostnadsansvaretmed avstegunderskottet som
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framgår intedock trafikpolitiskadet beslutet. Iav
departementspromemorian Trafikavgifter på
samhällsekonomiska villkor 199244, rekommenderas enregelbunden samtidig justeringoch såvälav
infrastrukturavgifter avgifter för externa effekter.som

förordasDessutom frånatt marginalkostnadsansvaretavsteg
täckningen infrastrukturhállarensoch kostnaderav

redovisas och genomföres konsekvent. Därmed enligtskulle
promemorian kostnadsansvaret renodlas och strävan motenlikabehandling mellan transportslag fullföljas.

hänvisningMed till beredningden får förutsättas skesom
inom regeringskansliet promemoriaden tagits framav somutredningenhar avstått fråndock någraatt företa närmare
analyser frågan. Dock kan konstateras någon sådanattav
Översyn prövningoch inteännu ägt Samtidigt gällerrum.
att kunskapen trafikens s.k. externa effekter ökatharom
sedan trafikpolitiskadet beslutet skrevs Vidare1988. har

rad andra förändringar skett bl.a.en avtrafikförutsättningar. Därmed påbörjadet.ex. denavses
avregleringen långvägaden busstrafiken förändringarochav

de skatter avgifteroch fråntas trafiksektorn,av som upp
t.ex. slopandet kilometerskatten höjdaochav
drivmedelsskatter. Enligt kommitténs mening är därfördet
angeläget att omprövning görs kostnadsansvaretsen avutformning.

I sammanhanget aktualiseras även frågan hur systemet förombanavgifter bör utformas. redovisningenAv framgårovansåledes att det finnaskan orsak delvis ifrågasättaatt
banavgifternas nuvarande utformning. finnsFortfarande dock
ett antal oklara ipunkter studierde hittills gjortssomvarför det finnaskan anledning närmareatt utreda denna
fråga. Mot denna bakgrund föreslås därför vidareatt enutredning genomförs där nuvarande metod för räknaatt fram
marginalkostnader utvärderas. Vidare bör översesalternativa sätt att utkräva kostnadsansvar för olyckor. Enmöjlighet är därvid införaatt krav olycksförsäkradeomfordon. Slutligen bör utredas ett slopande de fastaavfordonsavgifterna eftersom sannoliktde motverkar
uppbyggandet effektiv dispositionav fordon.en av
Vad gäller trängselavgifter bör dessa emellertid införas

iredan inledningsskedet ett avreglerat järnvägssystem iav
syfte att öka styrningen i kapacitetsfördelningen. Somdiskuteratsredan finns pá avregleradovan marknad medenflera aktörer på spåret behov hjälpatt med prisetav avvidstyrmedel banfördelningen åtskilja.aktörernassom
önskemål tåglägen. bör framhållasDetom utredningenatt

intedock ställningtar beträffande avgiftsniváer eller
till vilken del de totala infrastrukturkostnaderna skallfinansieras avgiftermed respektive statliga anslag. Det
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istället åligga banfördelningsfunktionenbör att ta fram
avgifternaför kalkylera fram närmareunderlag att samt att

i detalj. påutforma dessa avvaktan attI
banfördelningsfunktionen bildas förslår utredningen att

trängselavgifternas utformninguppdraget att studera ges
till särskilt utsedden grupp.
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12 LÅNSJÃRNVÄGARUPPDELNINGEN I STOM- OCH

statligaDet bannätet är årssedan trafikpolitiska1988
beslut i tváuppdelat huvudgrupper, nämligen stomjärnvägar

länsjárnvägar.och Malmbanan och Inlandsbanan har dock med
hänsyn till särskilda inteskäl inordnats i bådadessa

Klassificeringen bandelarna hargrupper. betydelse föravtrafikeringsrättens utformning vilketoch
investeringssystem skall gälla.som

Erfarenheterna den nuvarande banuppdelningen ärav
blandade. positivt fårsom betecknas det ökade engagemangoch den páhelhetssyn trafikfrágor vuxit sig alltsompå regionalstarkare nivå. Kritik har riktatsdock mot att
vissa länsjärnvägar Boden Haparanda, Hargshamnsom - -Örbyhus och Malmö Ystad har sammanbindande funktioner i-internationelladet järnvägsnätet påbl.a. grund avanslutande färjetrafik. Enligt detta synsätt sådanabör

inlemmasbanor i stomnätet med den övergripande syn somdärmed tillämpaskan vid investeringsplaneringen. På
motsvarande sätt ifrågasättshar länsstyrelsernas möjlighet
att beakta investeringsbehovet för godstrafiken på sådana
länsjärnvägar iendast ringa utsträckning ärsom väsentlig
för länets trafik. Riksdagen har mot bl.a.egen denna
bakgrund förutsatt fråganatt banindelningen kommer attom
behandlas inom för den förestående utvärderingenramen avårs järnvägspolitiska1988 beslut TU bet. 19919219.
Enligt utredningen ifrågasättaskan den nuvarandeomindelningen är befogad investeringsprioriteringför och
kostnadsansvar. Kostnadsansvaret järnvägarför bör i större
utsträckning vilkastyras ändamål skall tillgodoses.av somlänsjärnvägOm viktighar funktionen start-en ellersomslutpunkt i interregionaltett nät är det naturligt att
Banverket, har övergripandeettsom medverkar ochansvar,täcker kostnaderna för den kapacitet och standard sombehövs för ändamål.dessa Vidare är godstrafik pá järnväg

lángdistantofta till skillnad från trafiken på väg- -varför iäven dessa investeringsbehovetfall bör bedömas på
nationell nivå.en

Detta talar för att den slutliga behandlingen avgodstrafikens investeringsbehov bör påske nationell nivå
Banverket samrådefter regionalamedav företrädare och

intressenter. gällerVad regionaladen



98

investeringsplaneringen persontrafiken börför denna ta
på trafikens funktion administrativaänfasta snarare

indelningar bannätet.av

utredningens förslag kommer detkonsekvenssom en av
finnas möjligheter tåglägen påansökaframdeles att att om

järnvägsnätet, såväl på länsjärnvägarna påhela som
Utredningen därvidstomnätet. förslagetkan konstatera att

till trafikeringen på järnvägsnätetensamrätten helaattom
inte i sig förändringmedföravskaffas behov av en

uppdelningen i respektivebeträffande stomnät
länsjärnvägar.

utredning, tillför med hänsyn dedenna tagenInom ramen
framkommit gäng,arbetetssynpunkter under harsom

emellertid inte några vägande skäl föruppdagats tungt ett
ibibehållande indelningen länsjärnvägsnät.ochstom-av

Utredningen föreslår indelningendärför att ett slopande av
framhållas förändringövervägs. börDet dock att en av

omförhandlingbanklassningnuvarande förutsätter denen av
principöverenskommelsengällande mellan ochstaten, deSLTF

båda påkommunförbunden, denna bl.a. byggereftersom
banklassningen.

banindelning,slopande denna börbeslut tas ettInnan avom
finansieringsfrágan hänsynutredas närmare, meddock bl.a.

till i framtiden.fördelas sätthur LTA-anslaget skall Ett
frågan i treårsplan förhantera framförs Banverketsatt

föreslårdär att den del LTA-anslaget1994-1996, man av som
tilljärnväg, föras överskall Banverket. Dettaavser

motiveras samordning rimlig avvägningbehovet ochattav av
på länsjärnväg respektivesatsningar på åtgärdermellan

inom myndighet.stomjärnväg utförs bäst skerdetta sammaom
påpekar ofta krävsDessutom Banverket att det betydande

olikatid för uppgradera deunder kort attresurser
nödvändig intelänsjärnvägarna till vilketstandard, kunnat

inrymmas inom länens LTA-ramar.
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PÅ13 ALLMÄNNAUTREDNINGENS SYN ORGANISATIONS- OCH
ANSVARSFRÅGOR

sig ingåroch för iI utredningensdet uppdrag att
analysera rollfördelningen trafikansvariga,mellan SJ,
banhállare intressenter.och andra Ansvarsfördelningen
mellan Banverket såoch slogs fastSJ sent Att1988.som nu
göra översyn är enligt utredningens uppfattning etten ny
mycket omfattande i sig.uppdrag sådan översynEn borde
också innefatta genomgång principerna för statensen av
styrning inteBanverket. varit möjligtDetta har attav

inomgenomföra för utredning ju idenna huvudsakramen som
behandlar frågan själva avregleringen. utredningenMenom

viktigtdet sådanatt översyn genomförs.anser en

När pådet gäller organisationsfrågorna frånsynen
konkurrenssynpunkt inför avreglering utredningenen anser

principielltatt det att föredra att del devore en avfunktioner i någon mån är försom gemensamma
järnvägssektorn för närmare definition, avsnitt 10.4se
bröts ut därvidkunde antingenSJ. De föras tillur
Banverket eller till självständig enhet.en

självständigEn enhet skulle såkunna fungera samtligaatt
järnvägssektornför funktioner förs ut ochSJgemensamma uriläggs driftsbolag.ett Detta bolag skulle ägas och styras

gemensamt trafikföretagenBanverket och på sådantettav
trafikföretagensätt att majoritetsinflytande,har detmenstörsta trafikföretaget mindrehar än hälften rösternaav

Påoch andelarna. detta sätt skulle uppnåkunna såvälman
konkurrensneutralitet inflytande från berörda parter.som

Av det underlag tillställt utredningensSJ förfogandesom
bilagase framgår järnvägssektorn14 att för i huvudsak

funktioner inom för iSJgemensamma svarar
storleksordningen fjärdedelartre totalaav
rörelsekostnader inklusive avskrivningar i
resultaträkningen. samtliga funktionerOm brytsgemensamma
ut skulle följandeSJ konsekvenser uppkommaur

tillgångarna iMerparten balansräkningSJs skulleav- försvinna ut affärsverket. Enbart mark ochur
fastigheter motsvarar tillgångsvärdeett bokfört ommiljarderdrygt fyra kronor. dåDetta skulle
allvarligt påverka soliditeten och följdsom en avdetta även kreditvärdigheten. självaI verket skulle
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kapital itransaktionsådan medföra att SJsen
hållasbalansräkningen skallskulle utraderas. om SJ

kapitaltillskottmästeekonomiskt intakt därför ett
tillgángarnassidafrån ägarens motsvarandeske

bokförda värde.

funktioner tillsamtliga BanverketFörs gemensamma
driftskostnader förasbetydande delskulle SJsaven

från direkt konkurrensutsatta verksamhetenbort den
innebär.från dettatryck marknadenoch det som

närvarandeför efterBanverket arbetar
mål. då,samhällsekonomiska översynAtt utan av

iföra över verksamhet huvudsakstyrformer somm.m.,
kriterier införetagsekonomiska idrivasskall efter

målkonflikter.organisation, kan orsakaBanverkets
funktionernaöver deFör merparten av gemensammaman

också återskapai praktikentill skulleBanverket man
SJ-organisation förefannsdelar denstora somav

uppdelning i ett och ett Banverk.nuvarande SJ

införUtredningen känner tveksamhet att utan starka
riskerar pååtgärder att kortskäl rekommendera som

störningarsikt slå sönder fungerande struktur. Deen
direkttill kommer drabbadetta upphov attger

på bådejärnvägens kunder gods- och
Utredningen intehellerpersontransportmarknaden. kan

kostnadsökningar tågdriftenrisken för förutesluta
drastisk förändringså störstadetmed pass aven

funktion.järnvägsföretagets ochstruktur

funktionernaVid diskussion dras oftade gemensammaom
såväldärLuftfartsverket, kontrollenparalleller med av

trafikledningenfastighetsbestándet på flygplatserna som
finnsDär dockaffärsverket Luftfartsverket.handhas av

inte blirsituationerna heltfaktorer gör attsom
jämförbara.

organisationen inom luftfarten harnuvarandeDen en
tilltradition,läng härledas ändakanmycket som

barndom.flygets

påaffärsverk levaär ett har attLuftfartsverket som
finansierarvillkor. verksamhetenmarknadens Man

påvia avgifterhuvudsakligen flygbolag och
passagerare.

ingripatrafikledning tvingasJärnvägens som
betydligtstörningsupplösare än äroftare vad som

Själva produktionen inominom luftfarten.fallet
komplicerad.järnvägen därför avsevärtär mer

utredningen frånSammanfattningsvis finner detatt
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konkurrenssynpunkt principiellt fördelaktigt vissavore omde funktionerna organiserasav gemensamma neutralt utanför
Samtidigt riskerarSJ. då andra negativa följdverkningar på

järnvägsverksamheten bli såatt allvarliga attpassutredningen iställetframöver föreslår lösningarandra för
uppnå tillfredsställandeatt konkurrensneutralitet. Skulle

järnvägsmarknaden pá sikt utvecklas mot ett stort antal
operatörer, följdmed att i järnvägsverksamhetenSJs roll
blir mindre idagän kan omvärdera utredningens förslagmantill organisation de funktionerna.av gemensamma

operatörerDe kommer nyttjaatt järnvägsgemensammaSJssom
funktioner givetviskommer att garantierha för
konkurrensneutral prissättning och hantering i övrigt. För

säkerställaatt förtroendet från dessa operatörer föreslår
utredningen därför deatt funktionerna jämnamedgemensamma
mellanrum utsätts särskildaför revisioner.

den händelseI att skall bolagiserasSJ utredningenanserdet starkt önskvärt från konkurrensneutralvara synvinkel
att de funktionerna hålls utanförgemensamma nybildatett
SJ-bolag. Funktionerna skulle då kunna kvarstanna i
affärsverket själva tágverksamhetenmedan bolagiseras. Enöverföring till bolagsform minskaskulle insynen, minska
tilltron till neutraliteten försvåraoch möjligheterna att

sådanagöra organisationsförändringarsenare somutvecklingen kan anledning till.ge
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BANFORDELNING TRAFIKLEDNING14 OCH

Sammanfattning utredningens förslag14.1 av

banfördelning förläggs tillförAnsvaret en
fristående inom Banverket.enhet

Funktionerna tidtabellskonstruktionför och
friståendetrafikledning organiseras inom SJs

beståendeorganisation, där separat styrgruppen av
olika intressenterjärnvägens föransvarar

inriktning.allmännaverksamhetens

Järnvâgsnämnd avgör ärendenstatens som
innebär överklagande beslut.av

Trafikledningsorganisationens nuvarande roll14.2

tågplaneläggning,idag forSJ ansvarar
operativatidtabellskonstruktion trafikledningen.samt den

investeringar i underhållför ochBanverket denansvarar av
tekniska trafikledningsutrustningen.
Trafikledningsorganisationen består ungefär 1 200av
personer.

på tiderBedömningar förmarknadens krav transporter ochav
tågplanerligger till tidtabeller.fordessa grund ochSJs

inommarknadsanalyserresultatettsom SJsav
uppstår påpersontrafiken krav

på restider, avgångstider,tágplanen med avseende
förbindelser resemöjligheternätverkantal och av

på servicekomfort,med avseendevagnarna

på dragformágahastighet,dragkraften med avseende
tillförlitlighetoch

på kapacitet, standardbanan med avseende och nya
resemöjligheter

serviceterminalerna på ochmed avseende
tillgänglighet

på prisstruktur,sáljprodukter med avseende rabatter
etc.
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operativaden ledningen med páavseende säkerhet,-
punktlighet och kostnadseffektivitet

godstrafiken blirInom resultatet marknadsanalyserSJsavriktadekrav exempelvis mot

tágplanen med pá avgångs-avseende och ankomsttider-
för godset samt nätverk med transportmöjligheter

med påavseende lastförmága,vagnarna lastning- och
lossning

dragkraften med pá hastighet,avseende dragförmága-
tillförlitlighet,och bärighet och nyatransportmöjligheter

banan med páavseende kapacitet, bärighet och-
transportmöjligheter

terminalerna med påavseende service och-
tillgänglighet

den operativa ledningen med påavseende säkerhet,—
punktlighet och kostnadseffektivitet

De flesta påverkarkrav såväl trafikföretag sombanhållning. Kundkraven intekan formuleras specifikasomriktadekrav mot enbart enskilda funktioner, såsom
tågplaneuppbyggnad, utan transportprodukternasavserutformning i dess helhet.

För närvarande sker årligstor revision tågplanenen avinför tidtabellsskifte i juni varje år, justeringsamt ienjanuari. Godstrafiken fordrar flexibilitetstor beroendeenpå kund-, marknads- konjunkturförändringar.och
Persontrafiken är inte lika beroende denna flexibilitet.avärDet så att kundernasnarare förmodas sätta större värdepå stabilitet i tidtabellerna. Utöver de kundkravenrenapåverkas tågplanen också ett flertal tekniskaav faktorerexempelvis

bantekniska förutsättningar och säkerhetskrav-

bankapacitet trånga sektorer och hastighet-

planerat banarbete-
stations- terminalkapacitetoch-
tågens hastighet, vändnings- och växlingstider-

Tágplane- tidtabellsarbetetoch isker samarbete mellan SJ
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banupplátelseavtal.ingår Is.k.Banverket. Parternaoch
respektivetrafiktider förspecificeras bl.a.dessa

hastigheter, axellasterbanarbete, m.m.
blir på sätt ettBanupplåtelseavtalet detta

banhållare ochtillgänglighetskontrakt mellan
tidtabell.iTägplanearbetet resulterartrafikföretag. en

företagsintern plan,iTágplanen huvudsakär en
itågrörelser, atttåg syfteochinnehållande antalbl.a.

på företagetsgrundadkravmarknadensmöta
på skullemarknadenmarknadsbedömning. företagMed flera

inom företagen.huvudsakligen Dessasketágplanearbetet
tidtabelltill förmåste samordnassedanolika tágplaner en

järnvägsnätet.hela

trafikledningen äroperativa roll attDen

uppgjordadentrafiksäkert sätt effektueraPå ett1.
tidtabellen.

prioriteringar itrafiksystemet göraiVid störningar2.
såspåret såpå atttrafiken fördela utrymmetför att

Påerhålls.möjligt daglösningaroptimala ensom
i trafikenstörningarolikagenomsnittuppstår i 500

frånåtgärdnågon formerfordrar avsom
trafikledningen.

från övriga transportslagskiljer sigJärnvägstrafiken
spår finnstill desåtillvida är begränsadatt somman hastighetbåde olikatåg medtillgängliga. Där ska samsas

intetåg körakanvikter.kmtim Ett snabbareoch60-200
vidtrafikledningenmindre än attlångsammare medettom itåget mötandeexempelvisdubbelspår över detleder ena

på linjen,gårtåg söndertekniskaUppstár feltågs spår.
uppstårsignal- växelfel m.mochkraftiga snöovåder,

ikedjeeffekter systemet.

trafikuppläggbåde vid ochuppgiftersinaFör klaraatt av trafikledningsfunktionenstörningssituationer behövervid
prioriteringarkundorienteradesåmarknadskännedom attdels

tekniskabananskunskapgöras och delskan om
aktivttrafikledningenförutsättningar. kräver attDetta

såvälplanering,trafikföretagensbanhållarensi ochdeltar
effektivt fungerandetågplan.teknik Engällervad som

punktligheten.påinverkantrafikledning storhar en
trafikföretag, heltSJ,stortnär ettFör närvarande

tidtabellsarbetet ochdominerar marknaden sker
Tillorganisation.inomintegrerattrafikledningen SJs

också lok-,närvarandeför SJstrafikledningen hör vagn-
renodlafattats attdockpersonalledning. Beslut haroch om

till enbartuppgifter attorganisationens avse
trafikledning.operativtidtabellsläggning och
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inledande14.3 Tänkbara alternativ till organisation

I situation,avreglerad där fleraen aktörer kan förekomma
på marknaden, kommer tilldet uppgift i förhållandeen nytill dagsläget, nämligen frågan hur bankapaciteten skallomfördelas mellan konkurrerande företag. funktionDenna
benämns i följandedet banfördelning. blirDet därvid
viktigt att arbetet med banfördelning,
tidtabellskonstruktion och operativ trafikledning kanbedrivas på konkurrensneutrala icke diskriminerandeoch
villkor. funktionerDessa mäste därför ges enorganisatoriskt oberoende ställning.

Det underlag tagits fram under utredningsarbetetsom visarpå att finnsdet starka samband mellan banfördelning,
tidtabellskonstruktion trafikledning.och Utredningen vill
därför inledningsvis diskutera tre organisationsalternativ,
där dessa funktioner hålls samman.
a Funktionerna förläggs till Banverket.

b Funktionerna ligger kvar hos den största
operatören, organiseras så att demen ges enoberoende ställning

c Funktionerna organiseras fristående från Banverket
och SJ.

diskuterasNedan fördelarna respektivemed alternativ ochdärefter följer utredningens överväganden och förslag.

a Funktionerna förläggs till Banverket

finnsDet operativa samband mellan banhållning,
banfördelning trafikledningsamt

Banhállning

Att förvalta driva järnvägenoch för tillgodoseatt
trafikoperatörenas behov infrastruktur.av
Banfördelning

fördela tåglägenAtt så infrastrukturenatt och
trafikresurserna utnyttjas effektivt för att
tillfredsställa kundernas behov.
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Trafikledning

effektivt sättpå trafiksäkert leda allaochAtt ett
tidtabelltågrörelser på i enlighet upprättadmedbanan

störningarså ividta åtgärder effektenattsamt av
trafikproduktionen minimeras.

Banfördelning banhållningoch

tid påBanhållaren också förbehöver banan att kunna
finnssina uppgifter. gemensamtfullgöra det ettOm ansvar

möjlighet tillbanfördelningbanhållning attför och ges
underhållaorganisationeninom sträva att banankan motman

ingetvid litet,tidpunkter när ellerdet ger
förmodligentrafikbortfall. underlättasskulleDetta om

till användning.ekonomiska incitament kom

trafikledningBanfördelning och

kontinuerligt behövs mellan banfördelare ochsamarbeteEtt
realistiskblitrafikledning tidtabellenför skallatt en

framtidadispositionsplan. framförgäller allt denDetta om
fördelning enskildabanupplåtelsen skall ske avgenom

planperiodtåglägen. uppstår gällande behovunderDessutom
extratåg dåexempelvis behöver planläggas snabbtsom avav

trafikledningen.banfördelaren och

trafikledningBanhállning och

frånTrafikledningen säkerhetssynpunkt. kanär central Man
i anslutning tillfunktionen bör läggasförargumentera att

då ingå ibanhållaren därför att obrutenatt den kommer en
inspektion anläggningarinkluderaransvarskedja samtavsom

kommunikationen vid påsäkerhetsmässiga arbeten banan.den
trafikledningen sistatrafikoperatörerna utgörGentemot en

säkerhetsmässigtpå tekniskt ärochbekräftelse att banan
ingår idag banhállarensutrustningen itekniskafarbar. Den

tekniskframtidaansvarsområde. Incitamenten för en
såvälblidå större förutveckling ansvaretskulle kunna om

lågteknisk utrustning samlat.användandet dennaavsom
banfördelningen ochskulleMed detta resonemang

tillsammansorganiserastrafikledningen medhelhetsom
infrastrukturen inom Banverket.

banhållningenfrånfortsättningen utgår diskussionen attI
följandeligger rördetkvar hos Banverket. I

banfördelning inklusiveargumentationen var
trafikledningtidtabellskonstruktion förläggas.skallsamt
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Funktionernab förläggs till störstaden operatören

Argumenten för att lägga ansvaret hos den största
operatören, i fortsättningen kallad huvudoperatören, bygger
pá grundfilosofi beträffande på i förstaen annan synen

trafikledningsfunktionenhand jämfört alternativmed a.
påkan formuleras följandeDenna sätt

Huvudsyftet banfördelning, tidtabellskonstruktionmed och
trafikledning skall att marknadens behovvara av

tillfredsställstransporter på ett kostnadseffektivt sätt.
Marknadskraven utgångspunktenskall därför för valvara av
struktur.

Kundens kvalitetenkrav styr omfattningenoch på tjänstden
trafikföretaget inlägger i tâgplanen, får sigsom

tilldelat tidtabellsläggningen tillhandahåller iochgenom
tågtrafik.form inteKunden ska behöva tvekaav om somvem

har föransvaret transporttjänstden han köper. För att
operatören skall kunna dettata byggeransvar
huvudoperatörsmodellen på trafikföretagetatt kan
kontrollera hela undervägsarbetet, dvs. även den enhet somtágrörelsena.leder och planerar Trafikledningen utgör
sista länken i transporttjänsten. Vid normala
driftsförhállanden tágföringsarbetetkan avtalsmässigt,ske

pábaserat trafikföretagens Vidkrav. större
trafikstörningar sätts tillämpningsbaradock direktiv urspel primäraoch det blir åter fåatt igång trafiken för

fåatt fram resenärer Trafikledningenoch gods. måste i
dessa lägen möjlighetha förfogaatt över i formresurser

dragkraft, och personal för att kunnaav ta beslutvagnar
exempelvisom

beordring hjälplokav- tágsättsvändningar- hänvisning till tågresande andraav-
beställning ersättningstrafikeventuell med bussav-
omledning trafik till linjeav annan— inväntandetider- frångående överenskommelse förtursordningav- om
mellan olika tåg

denna dåI bör också kontakt tas berördamedprocess
informationgodskunder och till persontrafikresenärer.ges

Alla ingrepp fårdessa pákonsekvenser trafikföretagens
ekonomi.

Tanken med huvudoperatörsmodellen är att den operatör somär inomstörst områdeett tar koordineringenansvaret för
trafikföretagens tágplaneförslag operativaav samt den

trafikledningen. Till början innebär detta att SJen
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påfortfarande är huvudoperatör nätet ochhuvuddelen av
BK-Tåg får trafikledning påför dett.ex. huvudansvaret

månbannät där operatörerde är huvudoperatör. denI nya
in dominerande påblir överlåtaskommer och kan ansvaret
Trafikföretagen också överlåtadessa. skulle kunna dessa

funktioner till affärsmässigavarandra avtal.genom
Tidtabells- trafikledningsenheten dåoch skulle l;gga kvar
inom trafikföretaget.det största Fördelen med denna modell

såförläggsskulle att hela verksamheten näravara
möjligt.marknaden som

Funktionerna i friståendeförläggac neutralen
myndighet iantingenenhet, ellersom aven

järnvägsföretagen samägd organisation

funktionernas iden här modellen ärI struktur densamma som
Funktionernahuvudoperatörsmodellen. bryts dock ut SJur

organisationoch placeras neutralt. sluterDenna
banupplátelseavtal nätet.med Banverket för hela avtaletI
specificeras tider, hastigheter Därefteraxellaster, m.m.

respektive järnvägsoperatöraktörsluts avtal med

finansieras via avgifter frånVerksamheten
får insynoperatörernaaktörerna. i och förDessa ansvar

via iverksamheten representantskap styrelse. ördelenen
förutsättningarmed denna ärmodell att den har stora att

bli såvälhelt obunden gentemot Banverket neutral motsom
olika operatörer.

Utredningens överväganden förslag14.4 och

tidigarenämnts anföras skäl förkan detSom att
funktionerna banfördelning, tidtabellskonstrultionför och
operativ trafikledning i organisationläggs eftersomsamma

intimt till Tågplanerärverksamheterna kopplade varandra.
tidtabeller ju banupplátelseavtaloch utgör förgrunden ett

järnvägsoperatör operativamed -aktör.eller Denen
trafikledningens blir möjliggöraroll sedan att
tågproduktion enligt tidtabellen.

funktionerna inom ansvarsområdeFör förläggaatt Banverkets
då möjlighet uppnåtalar att har samlatatt ettman ansvar

spárupplátelseför trafikledning.bana, samt sidanEn
lösning är också olikakonkurrensneutral gentemot
järnvägsoperatörer. finns dockFör närvarande det

sådanskäl lösningtalar emotsom en

infrastruktursatsn.ngarStatsmakternas starkt ökade- på tidpunktenmedför inte ärBanverket, varför denpress
rätta för ytterligare uppgifter påläggaatt verket.
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Utredningen inteatt utan starka skäl böranser man-
förändra fungerande organisationsstruktur.en

Utredningen stöder tankegången banfördelning,att- trafikledning tágdriftoch tillskall syfta att
tillfredsställa transportefterfrågan.marknadens
Särskilt när det gäller operativade trafikledningen

viktigtär det att de fårverkar där göra idetsom
organisatorisk ligger såstruktur näraen som

möjligt.marknaden som

När det gäller tanken läggaatt iverksamheten neutralenorganisation sigter denna den konkurrensneutralamestsom
lösningen. Visserligen finnaskan riskdet för att den
största järnvägsoperatören eller får-aktören endominerande ställning, detta lösaskan exempelvismedmen
restriktioner i röstetal i styrelsen. Utredningen dockserviss risk friståendemed organisation. Erfarenhetenen en
visar näratt bryter organisationut på detta sättman en
får oftast kostnadsökning, vid uppstartningen,delsman en

även i driften.den löpande måste juVerksamheten hamen
sitt ekonomisystem,eget administration Väljeretc.egen

associationsform där aktörerna blir delägare uppstårman
komplicerade varje gång operatörer in påträderprocesser

fråneller ut marknaden. ocksåkan ifrågasättaMan
lämpligheten iatt dagsläget starta organisationerav nyainom järnvägsdriften. finns riskDessutom för atten

blirverksamheten isolerad ö mellan operatör ochen
banhállare där personalrotationen motivationenoch blir
ohälsosamt låg.

Lägger ansvaret hos den störste operatören förman
respektive trafikledningsomráde iställetkan det uppstå

iproblem bristandeform konkurrensneutralitet mellanav
operatörerna. kommerDessutom verksamheten splittrasatt

mellan olika vilketoperatörer, försvårar detupp
övergripande tidtabells- trafikledningsarbetet.och
Utredningen förordar därför att strävar efter att samlamanfunktionerna i så få enheter möjligt för att underlättasom
samordningen. Med huvudoperatörsmodellen kommer dock kravet
på närhet till tillfredsställas.marknaden att

Eftersom utredningen föreslår tillträdet tillatt
järnvägsmarknaden frittskall för järnvägsaktörerallavara
för förutsättningaratt skapa till måstekonkurrens
konkurrensneutraliteten när det gäller banfördelning och
trafikledning tillmätas vikt.betydande görDenna aspekt
sig i särskild gällande i frågagrad föransvaretom
banfördelningen. Utredningen näratt det gäller dennaanser
funktion bör neutraliteten i förhållande till olika
järnvägsoperatörer inte ifrågasättas.kunna
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olika alternativenInget de kan väl heltav anses vara
optimalt. får i varje alternativDet accepteras attnog man

kompromissa olika variablerkommer mellanatt och
intressen. Utredningen strävar dock efter att
organisationen följandeverksamheten skall uppfyllaav
krav

icke diskriminerandekonkurrensneutral ochVara-
marknadentillnärhetHa en-

banhállarenshänsyn till önskemålta kravKunna och-
påverkaförmedla påoch marknadens kravKunna- spársystemen

Drivas kostnadseffektivt-
tillräcklig möjlighetaktörerna till inflytandeGe-

Agerande och beslut överklagasskall kunna snabbt och- effektivt

Utredningen påväga konkurrensneutralitethar att kravet
vinsterna samtliga funktionermot med iatt ha samlade en

Utredningen ocksåenhet. operativabeaktar att den
trafikledningen viktig beståndsdel iutgör en
järnvägsföretagens produktkvalitet. Då trafikledningen är
viktig järnvägens produktkvalitetför funktionen liggabör
nära marknaden, dvs. hos operatörerna. När gällerdet
banfördelningen väljabör lösningdäremotman en som
innebär ikonkurrensneutraliteten förhållandeatt till
olika järnvägsoperatörer ifrågasättas.inte kan ärDet

möjligt uppnåtveksamt är erforderligdet attom
konkurrensneutralitet förläggerom man
banfördelningsansvaret till trafikföretagen. Utredningen
förordar därför banfördelningenför förläggsatt ansvaret
till Banverket.

minskaFör risken intressekonflikteratt för mellan
tágföretagens tillträde till spårenBanverkets och behov av

banfördelningsansvaretbör organiseras fristående från
övrigaBanverkets verksamhet.

Banfördelningsfunktionen fådå följandeskulle
arbetsuppgifter

övervaka tidtabellskonstruktionensamordna och-
skiljedomare i banfördelningen,fungera fatta detsom-

slutliga beslutet densamma samt avtalspartom vara
trafikledningenoperatörerna igentemot och
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banupplátelseavtalet

Då självt intressentBanverket är stor när det gäller att
få tillgång till spåren är det angeläget att
incitamenssystem utvecklas för stimuleraatt tillBanverket

bedrivaatt sitt tiderarbete dåunder tågtrafiken påverkas
minst. iDetta kan framtid ske exempelvis atten genomlikvälBanverket operatörerna på villkor fårsom sammaavgiftererlägga få tillgångför att till spåren. Dessa
avgifter såkan utformas att incitamentBanverket tillges
att dels förlägga till lågtrafiktider,arbetet dels uppta
bankapacitet såunder tidkort möjligt. frågorDessasom
kräver emellertid ytterligare överväganden innan beslut kan
fattas även avsnittse 11.5.2.

Utredningen kommithar till tidtabellskonstruktionfram att
är mycket specialiserad verksamhet, kräver lången som
erfarenhet och nära trafikledningen.samverkan medav
Utredningen förordar därför specialisteratt dessa inordnas
i trafikledningsorganisationen självfallet utnyttjasmen aviBanverket dess arbete banfördelningen.med Resultatet avbanfördelningen blir ju tidtabell,en somjärnvägsoperatörerna har utgå ifrånatt och somtrafikledningen åta sigskall att genomföra.

förAnsvaret banfördelningen förläggs således till
Banverket. För att kunna utöva detta fordras delaransvarden kompetens framför inomallt områdetav -tidtabellskonstruktion finns inom trafikledningen.som-Trafikledningens blirroll dels att gentemot
banfördelningsansvarig klarlägga tillgängliga korridorer

tideroch samt därefter effektuera de mellan Banverket ochtrafikansvariga ingångna avtalen. Detta upplägg innebär att
operatörer skriver avtal med Banverkets
banfördelningsfunktion, då trafikledningens uppgiftmen
blir att effektuera ingångnade avtalen bör det även finnas
ett avtalsförhállande mellan banfördelningsfunktionen och
trafikledningen. För att systemet skall fungera är det
också önskvärt att parterna någonutarbetar form avsanktionssystem för tillfällende villkorennär i de
upprättade inteavtalen hållas.kan Även
banfördelningsbesluten skall kunna överklagas till Statens
Järnvägsnämnd.

Vad beträffar operativaden trafikledningen föreslår
utredningen att verksamheten tills vidare ligger kvar hos

nyligenSJ. harSJ omorganiserat sin trafikledningsfunktion
så att den tillrenodlats att ha enbart föransvartrafikledning tidtabellsläggning.och Denna strukturnyapåkan ett vidareutvecklasenkelt sättnu för bliatt
konkurrensneutral enligt följande
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fristående inomFunktionen läggs Verksamheten ledsSJ. av
ärcentral styrgrupp vars ansvaren

inriktningallmännaVerksamhetens1.

ekonomisk rapporteringBudget och2.

bestå frånbör representanterStyrgruppen av
banhållaren,järnvägsoperatörer -aktöreroch och t.ex. SJ,

länstrafikhuvudmän, upphandlareoperatörer, statensandra
persontrafik börBanverket. Styrgruppen utsessamt avav

regeringen.

finnas partsintressen iDå börstyrgruppendet kommer att
operativa chefden verksamheten ledas av en som

operativasjälvständigt alla beslut.fattar

trafikledningen ligga iorganisatoriskt attkommer SJ.
övergångsperiod så förlänge denUnder SJ ansvararen

Sveriges tågtrafik utredningendominerande delen anserav
behålla inflytande irimligt får stort hurdet ettatt SJ

itrafikledningen sina uppgifteroperativa fullgörden
prioriteringsordning.tidtabellenlighet fastställd ochmed

avsikt inflytande är underlättaUtredningens attmed detta
kvalitetsuppföljning tágproduktionen, eftersomSJs av

påjärnvägensviktig för styrkautgör faktordenna en
givetvisfår inte förekommadocktransportmarknaden. Det

diskriminerarställningsin dominerande andraatt SJ genom
till verksamheten.fördel för denoperatörer egna

bedriveroperatör änPå däravgränsade SJbanor annan
rimligtutredningentrafiken, det attmerparten anserav

trafikledningfårdå också fördenna operatör ansvara
föreslagits börenligt principer för DettaSJ.samma som

frånbedömning bör görasgrundprincipgälla även ensom om
möjligttekniskt praktiskttill är ochvadfall fall av som

samordningtill säkerhet.hänsyn ochmed

ekonomiskt självbärande,Trafikledningen skall menvara
finansieras vianågot börinte vinstkrav. Verksamhetenha

avgifter från operatörerna.

vissa interna serviceuppdragtrafikledning idagutförSJs
exempelvis sigfunktioner. röraåt övriga kanDetSJs om

vid tågfel.ersättningsbussar Andrahjälp till kunder med
välja via avtal medoperatörer bör dekunna om

tillvill sigtrafikledningen dessaansluta
ivillservicefunktioner sköta dettaeller egenom man

regi.

trafikledningsbeslut börBanfördelnings- kunnaoch
enligttill Järnvägsnämnd regleröverklagas Statens som
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utredningen behandlar i kapitel 16. Statens Järnvägsnämnd
skall också insynfull i hur trafikledningskostnadernages
fördelas intressenternamellan för förhindraatt eventuellmisstanke att bokföringsteknisktSJom exempelvis kanöverdebitera intressenter.externa

Uppfyller då denna struktur kraven i avsnittets inledning

Konkurrensneutral icke-diskriminerandeoch-

Vad beträffar banfördelning bör denna kunna betraktas somkonkurrensneutral i och med att ansvaret förläggs till enfristående inomenhet Banverket.

Vad beträffar trafikledningen är givetvisdet viss riskenförknippad med att förlägga verksamheten hos den stora
operatören, kraven bör kunnamen uppfyllas attgenom
1. En partsammansatt styrgrupp beslutar verksamhetensominriktning

självständig2. En chef leder den operativa verksamheten
Beslut3. kan överklagas till Statens Järnvägsnämnd

Närhet till marknaden inflytandeoch för- aktörerna
Dels trafikledningenattgenom är operatörsanknuten, delsden partsammansattagenom styrgruppen uppnås god närhetentill marknaden för den operativa verksamheten.

Hänsyn till banhállarens krav och önskemål-

Genom att självaBanverket får påverka utnyttjandet avbanan via banupplátelseavtalen och därmed får kontroll övertider för trafikering kontra banarbeten deras kravansesoch önskemål tillgodosedda.vara Banverket finns dessutom
irepresenterade trafikledningens styrgrupp. måsteDocksäkerställas neutral behandling utrymme för trafikavkontra banarbeten.

förmedlaKunna påverkaoch marknadens på- kravspårsystemen

Ett systematiserat samarbete mellan operatörer och
Banverket behöver etableras för att detta skallåstadkommas.

Drivas kostnadseffektivt-
Då verksamheten finansieras via avgifter från operatörernaoch styrgruppen har för budget- och ekonomiskansvar
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ieffektivitetstryckuppstå ettattrapportering detkommer
organisationen.

beslutMöjlighet överklagaatt-
järnvägsnämnd kommer dennatillskapandetoch medI av en

nämndenViktigt är dock attsäkerställas.rättighet att ges
sammansättning överklagandenattsådan ochstrukturen

behandlas.snabbt kan
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15 GEMENSAMMAFUNKTIONER

Sammanfattning15.1 utredningens förslagav

materielrullandeDen används för densom av
staten upphandlade persontrafiken ställs till
samtliga anbudsgivares förfogande vid
upphandlingstillfället. Haterielen kan
därefter disponeras i den upphandlade trafiken

kontrakterad operatör.av

För möjliggöraatt konkurrens inom
godstrafiken bör dragkraft inte längresom
används i dagligaden trafiken ställas till
andra operatörers förfogande för uthyrning.

Operatörer vill parallellkonkurrerasom med
övriga8Js persontrafik bör själva anskaffa

rullande materiel.

Ett bör bildasvagnbolag för att underlätta ooh
samordna nyanskaffning rullande materiel.av

operatörer börNya kunna tillgång tillges
stationsutrygme på konkurensneutrala villkor utan
att för den föraskull över förvaltningsansvar8Js
på på part.annan annan

För störrede stationerna med ett flertal
intressenter bör stationsrådlokala bildas somdå får för fördelningansvara utrymme ochavdrift.

För mindre stationer med intressenterenstaka
skall operatörer kunna hyra behövligtnya
stationsutrymme på konkurrensneutrala villkor
från fastighetsförvaltandesJs organisation.

andra operatörer än påskallSJ
marknadsmässiga villkor kunna upphandla
depåtjänster från SJ.

Utredningen förordar inte någon genomgripande
omfördelning föransvaret terminalerav och
bangårdar.

andra operatörer än påskallBJ dock marknads-
och konkurrensneutrala villkor få åtkomst till
tjänster vid terminalersJs bangårdaroch och
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också rättighetindustrispår, köpaattsamt
organisation.tjänster sJsav

förvaltningsansvaretavregleringen börInför
industri-, tillfarts- ochför landets

lokalspår förenklaöver med syfte attses
tillträde.förformerna

operatör ellerMark annansom
för sintrafikeringsrättsinnehavare behöver

på marknadsmässigajärnvägsverksamhet, skall
frånvillkor arrenderaskunna SJ.

förutsättning är berördaattEn
tillståndsmyndigheter godkänner
markanvändningsplanerna.

köpaoperatörer än skall kunnaAndra SJ
från organisation.verkstadstjänster sJs

ingenmarknadsmässigaVillkoren ochskall vara
förmåndiskrimineras till föroperatör skall

tágverksamhet.SJs egen
möjlighetän attoperatörer skallAndra SJ ges

tillsigtill självkostnad ansluta sJs
ocksåbiljettbokningssystem. skallDe ges

insyn i förtillfredsställande kostnaderna
verksamheten.

upprätthålla inäteffektenFör att
tidtabell börjärnvägssystemet med gemensam

idagsamordningsarbete sker mellandet som
till atttrafikhuvudmännen och utvecklasSJ

operatörer.införliva nytillkomnakunna

självkostnadspristilloperatörer skallAndra
informationssystemsig tillkunna ansluta sJs

stationerna.vid

säkerhetsmässigpätillgodoseFör kravenatt
aktörer,järnvägssystemets skallkompetens hos

utbildningsanläggningarBanverkets och sJs
för aktörer.öppna allavara

Järnvägsinspektionen bör fastställa och
debiteringenkompetensnivåerna ochövervaka

marknadsmässigapåutbildningenför skall ske
villkor.konkurrensneutralaoch

iviktigt detUtredningen attdetanser
ståndtill samordnadregisamhällets kommer en

järnvägsforskning ävenmarknadsnäraoch
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utanför SJ.

statens Järnvägsnämnd skall insyn iges
vidverksamheten samtliga gemensamma

funktioner och ha mandat att avgöra
tvister.eventuella Nämnden ocksåskall

ingripakunna vid misstanke någonattom
diskrimineras.part

15.2 Rullande materiel

Utgångspunkter15.2.1

Järnvägstrafik är förknippad med höga etableringskostnader
för rullande materiel. Lok och är i inköpdyra ochvagnarfinnsdet ingen fungerande andrahands- eller hyresmarknad
för lok och för det järnvägsnätet.svenskapersonvagnar
Även avreglering förenklar tillträdetom man genom tillen
marknaden kommer aktörer få svårtattnya att etablera sig

inte underlättar tillgången tillom man rullande materiel.
Detta ikan och för sig påske flera sätt, både på kort ochlång sikt.

På siktkort får konstatera att enbartman har denmanbefintliga parken rullande materiel till förfogandeav samt
att denna till övervägande del finns inom frågaSJ. Den somutredningen har att ställningta till är denna vagnparkomhelt eller delvis bör tillställas marknadens förfogande.

Kortsiktigt kan antingen skapa andrahandsmarknadman därenaktörerna får köpa materiel, eller skapa hyresmarknad.enFör få igångatt konkurrens är det troligen smidigareen
för operatörer med ett hyressystem,nya eftersom det
förenklar tillträde till och utträde från marknaden.

bör självfalletDet stå operatörer fritt självaatt
nyanskaffa rullande materiel. förMen långsiktigtatt
underlätta och inköpsamordna kan samarbetsorganisationenskapas övergripandetar ett försom anskaffningansvar avrullande materiel då antingen kan köpas ellersom hyras avoperatörer. Nyanskaffning är dock alltid förknippad med ettrisktagande och hur utredningen på diskuterasdettaserlängre fram.

För godsvagnar är läget bättre då finnsdet ett antal
privata vagnägare och vagnbolag. finnsDet heller ingarena
tekniska hinder för köraatt utländska på detvagnarsvenska bannätet.

Utredningen det angeläget föreslåatt åtgärderser som somförbättrar tillgängligheten till lok och förvagnar
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godstrafiken. förslagetpersontrafiken fördragkraft Isamt
på järnvägsmarknadenprioritera områdenutredningenvill de

bedömasförutsättningarna kanför konkurrensdär vara
trafikeninom upphandlade samtdenstörst, dvs.

systemtågstrafiken.

persontrafikegentrafik, dendvs. SJFör s.k.SJs som
utredningen ifinnerpå kommersiellabedriver grunder,rent

föreslåtillräckligt skäl för attinte starka attdagsläget
vidarematerielen utan skulleförvaltade rullandeden SJav

Motiventill förfogande. föroperatörersställas andra
i inte räckerde flesta fallär dels att marknadendetta

på spåret, ärdels dettill attför parallell konkurrens
likvärdigakonkurrensvillkoren är mellan SJönskvärt att

rimligt attoperatörer. kan knappastoch andra Det anses
tillmateriel förfogande förvidare ställautan SJs en

räkning parallellför denne skall startaattkonkurrents
riskerartillgångentrafik. alltför mycketFörenklar man

långsiktigafå in operatörerdessutom att utanman
ambitioner på marknaden.

förslagUtredningens överväganden och15.2.2

järnvägsnätet förFordonssituationen på densvenskadet av
trafiken itrafikhuvudmännen ärupphandlade en

såtillvidaförändringsprocess ägandet vagnparkenatt av
Trafikhuvudmännen ifrån hartenderar att flyttas ut SJ.

initiativ till inköpsjälva tagit och de harfallflera
materiel förockså sinsemellan för upphandlaattsamarbetat

trafikomrâdet. fåFörregioner attänstörre det egna
materiel inomägarspridning även statendenrullande avav

möjligt förtrafiken statensbör detupphandlade vara
operatörer däravtal medupphandlare att teckna

áterinlösaförbehåller sig rätten attupphandlaren
kontraktstidensmaterielen vid slut.

trafikenUtredningen för den upphandladefordonattanser
på sådant sätttillgängliga attför marknadenskall vara

tillgången säkerställd.priset ikänt förväg ochär

idagtrafik används främstFör upphandladestatens
tåg ingår i vagnomlopp.normala lok- ochlokdragna SJssom

successivt bliattplanerasdelar denna flottaStora av
utgångslägetimateriel motorvagnstyp,ersatt somavav ny

vissa trafikuppgifter. Förtillknyts
iregionaltågsverksamheten Mälardalen helt nyavses en

framtidenivagnpark kommertas fram.motorvagnstyp Denna
linjertill öronmärkt för de dedelstor somvara

tågtrafikerar. RC-lok meddagensLokdragna - trafikeninom upphandlade kommerdenpersonvagnar - nattågstrafikenpå tillfinnastroligtvis kvarbara att



Norrland.

För trafikhuvudmännens verksamhet används idag antingen
materielTHMs typ X9, X10, Y1 och inomegen Y2 eller enspeciellSJ vagnpark typ X1, X10, X12 och Yl. SJs

vagnpark bör relativt lätt urskiljaatt och görasvara
tillgänglig för inför återkommandemarknaden de
trafikupphandlingarna.

Materielen för staten upphandlad persontrafik börav
tillställas samtliga anbudsgivande operatörers förfogande

enligt i förväg prislista,fastställden kansomdifferentieras beroende på materielens ålder.standard och
Tillgången till materielen torde säkrad då den oavsettvarajuoperatör trafikeraskall förutbestämd linje. Skulleen

exempelvisSJ förlora tillett anbud konkurrent kommerendå fåSJ att ställa materielen till den utvalde operatörens
förfogande.

upphandladeDen trafiken på intarNorrland särställningendå staten tilläggsträckorupphandlar utöver SJs egenkommersiella trafik. bestårVagnparken ligg- ochav sov-,sittvagnar. Utredningen att även materiel,dennaanser med
påavseende typ, skall kunna ställas till marknadens

förfogande enligt villkor i övrigtdensamma som
upphandlade trafiken.

För få tillatt stånd konkurrens inom godstrafiken är det
önskvärt att säkerställa tillgången på dragkraft. Det är
dock knappast skäligt att SJ utan mycket starka skäl skall

tvingade att ställa dragkraftvara företaget självtsombehöver för trafik till eventuellaegen konkurrenters
förfogande. Utredningen föreslår dock att lok stårsomavställda påpermanent eller sätt inteannat nödvändigtvis

ibehövs dagligaden verksamheten skall göras tillgängliga
för andra operatörer på marknadsmässiga villkor. Detta

såvälgäller linjelok olika typer växlingslok.som Detavblir viktig uppgift för Statensen Järnvägsnämnd följaatt
hur denna rekommendation tillämpasupp därmedoch kunnaingripa.

taktI med att lok- och vagnpark förnyas bör principsomgälla innanatt eventuell utskrotning får ske skall
överbliven funktionsduglig materiel först erbjudas
marknaden. Detta kan ske antingen uthyrning ellergenomförsäljning. Priset för fåatt tillgång till materiel skall

skäligt i förhållande tillvara materielens ålder ochskick.

För att underlätta insyn beträffande priser och
tillgänglighet utredningen lämpligtdetanser att kostnaden
för rullande materiel inom redovisasSJ separat.
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Ekonomisk ersättning utnyttjandeför vagnmateriel förav
trafiken.den staten upphandladeav

Utredningen ämnar inte några detaljeradehär komma med
förslag viktigt diskutera vissa principer.det är attmen

tänka sig två möjligheter få tillgångkan tillMan att
materiel; hyresförhållande,rullande dels ett dels

Övertagande ägarskap.genom

Båda sätten möjliga. ibör sigkunna Det kan förochvara
enklare för operatör i uppstartningsskedeatt ettvara en
materielhyra kapitalinsats.eftersom köp kräver störreen

istället väljer materieloperatör måsteOm att äga deten
finnas möjlighet operatörenatt avyttra denna lämnarom

perioden alltidmarknaden. upphandlade är änDen kortare
materielens livslängd. operatör därför aldrigEn skulle
våga investera inte finns garantidet för attom en
materielen går realisationsförluster.att avyttra utan

Utredningen materieldärför att det föranser nyare som
rimligtoperatören äger bör att statenupphandlarenvara

inlöser på uppmaningdenna operatörens operatörenom
förlorar anbudsupphandling. givetvisDetta bör gällaen

förutsättningbara under operatören materielenatt skaffat
i samförstånd statenförhandlaren. Materielenmed kan sedan
överlåtas tilleller Ersättninghyras ut operatör.annan
vid överlåtande affärsmässigskall påmed tankevara
materielens ålder, skick anskaffningskostnad.och

ocksåOperatörer bör materiel, frånkunna hyra rullande
tidigare operatör.

trafik bestå långsiktigtFör skall hyressättningär medsom
återanskaffningskostnad lämpligabas den mest ochsom
vanligast idagförekommande. Staten upphandlar den
olönsamma trafiken kalkylmässiga kapitalkostnader.med För
trafik áterinvesterainte ämnardär kan baseraman man

tillgångsvärdenpå på såhyran bokförda fåoch sätt en
kapitalhyreskostnad. måstelägre då ihågkomma attMan

hyresintäkterna inte kommer tillräckligtatt generera
återanskaffning.kapital frånför Bortsett nyasteSJs
skillnadenär inomvagnpark mellan bokfört värde ochSJ

återanskaffningvärde till ärmycket stor. orsakerna detta
materielensbl.a. tidigare årålder samt att det under har

gjorts kraftiga nedskrivningar tillgångarnas värde.av

principallmän materielensåledes hyressättasSom bör med
återanskaffningskostnad materiel iför denbassom som en
framtid áteranskaffas.skall denProblemet med stora
skillnaden kalkylmässigamellan bokförda värden och
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kapitalkostnader kommer dock minskaatt i takt med attmateriel itasnyare bruk. Hyresniván bör dock kunnadifferentieras beroende pá materielens ålder. Om enoperatör däremot från övertarSJ överbliven materiel somsåledes ej áteranskaffasskall kan bokföringsmässigen merbas tillämpas.

Nyinvesteringar i rullande materiel

För järnvägenatt skall konkurrenskraftig ivara framtidenär viktigtdet inteatt infrastrukturenbara förnyas utanäven att det finns utrymme för nyinvesteringar i rullandemateriel. dagslägetI står förSJ merparten utvecklingavinvesteringaroch i rullande materiel. I avregleradensituation med flera operatörer intressenteroch är det dockinte naturligt att även iSJ fortsättningen skall ta dettaFör ytterligareattansvar. underlätta nyetablering avoperatörer vill utredningen förorda att det bildas frånettfriståendeSJ vagnbolag. uppgiftDess skulle attvaraför anskaffningansvara finansieringoch rullandeav nymateriel därefter kan leasassom eller hyras tillutmarknaden. Järnvägsteknisk kompetens i upphandlingen av nymateriel bör då köpas externt.

Nyinvesteringar i rullande materiel är dock förenade medekonomiskt risktagande. finnsDet tillverkare harsomerbjudit sig att ställa med leasingorganisation,upp en mende har dock hittills inte visat sig villiga att taaffärsrisken. inteOm riskpremie skall ingåen ihyresleasingkostnaden vilket troligtvis skulle fördyra—för operatören avsevärt är det angeläget att skapa- nu enorganisation där risken kan delas mellan flera parter,
Utredningen rekommenderar därför tágtrafikensattintressenter exempelvis operatörer, trafikhuvudmän- ochstatens upphandlare går bildarochsamman ett- gemensamtvagnbolag. För fåatt fram marknadsanpassad materiel är detviktigt att vagnbolaget finns nära marknaden, dvs. ansvaretskall ligga intressenterna.hos iMen uppstartningsskedetbör även staten kunna ta ett för att verksamhetenansvarkommer igång. Givetvis skall operatörer och andraintressenter själva kunna anskaffa materiel. Tanken medbolaget är att det finnasska möjlighet att delsensamordna intressentersflera behov dels hjälpa nyaintressenter och operatörer få tillgångatt till nymateriel. Bolagets uppgifter blir därför att samordna inköp

rullande materiel,av ny skapa riskspridning samtmöjliggöra leasing eller uthyrning materiel. Vagnbolagetavbör intedock tillverkareha järnvägsmaterielav somdelägare, då riskerar bliattman uppbunden till enleverantör. Däremot är ingetdet hindrar attsomvagnbolaget i uppköpssituationer kan hitta samarbetsprojekt
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tillverkare med och delainnebär kanävenatt varasom
får ikläda sigockså rimligtrisken. ettär att statenDet

vissomfördelaekonomiskt ske attDetta kan genomansvar.
investeringsmedlen infrastrukturen förför attdel av

materiel. statligtinköp Utanrullandetrygga av
finns riskutredningen fördetbedömer att enengagemang

inom regionernågra år kommerinom fleralandetatt annars
högklasssiga járnvägsspår, destå attmedatt rustat men

utnyttjas medel saknats förinte tänkt eftersomkan som
materiel.inköp rullandeav

fastigheterStationer och andra15.3

Utgángspunkter15.3.l

fastighetsbestånd tillomfattandeförvaltar ettSJ som
stationsbyggnader tillhörandebestår medstörsta delen av

iiFastigheterna finns belägna städerde flestatomtmark.
riksdagsbeslut utvecklaEnligt tidigare skall SJlandet.

fastighetsbeståndet till arbetemoderna resecentra, ett som
pågått år i samarbete med lokalaunder fleranu

Avsiktenintressenter myndigheter. är att delsoch
tillframför sträva attallt attuppprusta byggnaderna men

terminalområde.kollektivtrafiken kring ettsamordna
utåttágföretagets ansikteStationerna ärmed dess personal

på visuelläven storaoch satsarSJ resurser
företagsprofilering.

hållerCentralstationer högrefinns idagDet s.k.30 ensom
också ingår istationerstandard, medelstora80 som

håller inte omfattandeupprustningsprogrammet, de sammamen
finnsstationerna.service För närvarandestörstadesom

istationerytterligare avbemannasbemannade150 somca
säljarbetePå många utförs personalsnabb takt. dessa avav

tágklarering ingår ii kombinerad tjänst bl.a.med som
trafikledningen. Slutligen finns 350ca

påhuvudsakligen länsbanornastationerhållplatser utan
Därbemanning möjlighet till resandeutbyte.medmen

i princip ingen service.förekommer

FastighetsdivisionStationerna ochförvaltas SJsav
nyttjas försáljnings- ellerverksamheten av

Persontrafikdivisionen.inomproduktionsenheter Totalt
försäljning, bokning ochmedarbetar 1 250 personer

inklusiveinformation på stationer
finnstelefonförsäljningscentraler. Härtill 500 personerca

tjänst tágklarering.i kombinerad med

möjlighetenligt tidigare riksdagsbeslut attharSJ
viaoutnyttjad överskottentomtmark ochexploatera

materiel.finansieraexempelvis rullandeförnyelse Denav
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rådande lågkonjunkturen har dock hinder ilagt vägen förnu
fortsatt exploatering i omfattning.planeraden

avreglerad situationI är det sannolikt att fleren
operatörer än behöver tillgång tillSJ stationer
persontrafikterminaler antingen nyttjaresom ensammaieller samarbete med SJannan operatör. iOavsett vem somframtid kommer fastighetsbestándetatt förvalta måsteen
klara regler olikatas fram för hur operatörer fåska
tillgång till stationsutrymme på konkurrensneutrala
villkor. gäller tillgångDetta för bagage, reklampersoner,

information.och

stationsområdetInom bör särskilja allmänna utrymmenman
från operatörsspecifika

Allmänna utrymmen sägaskan vänthall, bagageförvaring,vara
telefoner, toaletter övrigaoch ytor där flera operatörers

vistaskunder samtidigt.

Operatörsspecifika blir dåutrymmen exempelvis utrymmen för
biljettförsäljning, produktinformation och personal.

Utredningens15.3.2 överväganden och förslag

självklartkan ifrågasättaMan det staten ägdaom avfastighetsbestándet fullt ut enbart skall kunna exploateras
den staten ägda operatören. Enligtav av

utredningsdirektiven utredningenkan dock begränsa sig till
föreslåatt hur andra operatörer än påSJ ett

konkurrensneutralt sätt kan tillgångberedas till de
persontrafikterminaler de behöver för sin kommandesom
verksamhet. Utredningen måste då ställa sig frågan omfastighetsbestándet behöver föras frånbort koncernenSJ
för att verksamheten skall betraktas konkurrensneutralsomeller godtagbar lösning finnaskan inomom en förramenförvaltningsansvar.SJs

Enligt tidigare riksdagsbeslut inomskall sittSJ förramenförvaltningsansvar för fastigheterna utveckla
stationsterminalerna till moderna resecentra. Denna processpågår fortfarande i samarbete intressentermed andra såsom
kommuner, trafikhuvudmän och trafikutövare.andra Ett
flertal ytterligare projekt är planerade snart skallsompåbörjas. Frågan är hur denna kommer påverkasattprocess

ansvaret flyttas frånut dåom antingenSJ och till
Banverket eller till från operatörerna friståendeen
organisation. Utredningen sannoliktdet att det krävsanser

närhet till transportprodukternaen och marknaden för att
uppnå framgångsrik utvecklingen mot moderna resecentra.
Det kan också sannolikt att tappar ianses tempoman
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omflyttningutvecklingsprojekten vid eventuellen av
fastighetsbestándet.föransvaret

fastigheter miljarderför över fyra kronor,SJs svarar
tillgångarna idvs. delomfattande SJsen av

balansräkning. fastighetsbestándet frånFörs utanut SJ
kompensation på tillgángssidanmotsvarande kommer SJs

soliditet påverkas negativt, vilket i sin påverkaratt tur
kreditvärdigheten. kapitalet iDet skulle settstortegna

försvinna.helt

låtaistället diskuterar tills vidareattOm man
fastighetsbeståndet ligga inom förvaltningsansvarkvar SJs
måste säkerställa konkurrerandeatt gentemot SJman
trafikföretag får tillgång till stationsutrymme ärdet som

stationernanödvändigt Förför deras verksamhet. de större
alternativ intressenter förkan ett att berörda ettvara

stationsområde geografiskt område bildareller ett
stationsråd överensdär kommer hurgemensamtman om

intefördelas behöverutrymmena skall Intressenterna bara
järnvägsoperatörer ocksåkan utgöras andrautanvara av

järnvägsaktörer bussoperatörer, kommuner,som
trafikhuvudmän alternativ ärEtt annat attm.m.
intressenterna gär bildar intressebolag däroch ettsamman

stationenfastigheten frånbolaget hyr hela och sedanSJ
önskemål.fördelar den delägarnasefter

innebär direkt ekonomiskIntressebolag samverkan mellanen
intressenterna, samtidigtvilket intimtknyter dem samman.
riskerar intressebolag bli statiskett att en

kompliceratpá så blir närsättsamverkansform att det mer
befintlig utträda operatöroperatör skall elleren en ny

inträda i intressenter. intressebolagskall kretsen Ettav
onödigockså till för operatörernakan upphovge

bolagsformaliaadministration redovisning, m.m..

någotÄven stationsråd eventuellt kanom anses som en
utredningenlöslig fördelarnabedömer attsamverkansform,

blir lättaremed denna modell överväger nackdelarna. Det
administrationenin- utträde för operatörer ochmed och

blir smidigare.

stationsområden intressenter förmindre ärFör där antalet
litet bilda stationsråd lösningför är tänkbaratt ett en

på icke diskriminerande villkor hyrden operatörenatt nya
behövligt frånstationsutrymme direkt SJs

organisation.fastighetsförvaltande

fåröverförs fastighetsbestándet till dettahuvudmanannan
tillgångarna imycket konsekvenser förstora SJs

balansräkning. Utredningen är medveten det kanattom
ifrågasättas konkurrensneutralitet andrafull gentemotom
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operatörer uppnås låtaatt fastighetsbeståndet liggagenom
inomkvar förvaltningsansvar.SJs Både vad gäller

fastigheter och jumark har möjlighetSJ attentillgodogöra sig finansiellt tillskott exploateringgenombeståndet. Trots detta faktumav är utredningen tveksam
till iredan avregleringens inledandeom man skede sekapitel 22 genomförandet utredningensom förslag böravföra bort för affärsverket så betydandeen passtillgångspost. Utredningen är tilltveksam skallom manförbereda marknaden för konkurrens att försvagagenom egnaetablerade verksamheter direktutan att veta vad kommersomi dess ställe. om trots allt attman anserfastighetsbeståndet bör föras bort från kanSJ den negativa
effekten på soliditeten då eventuellt kompenseras ettavägartillskott, då troligtvis får frånsom tas
statsbudgeten.

Utredningen idet dagsläget intedockanser nödvändigtvaraatt genomföra sådan utbrytning för atten garantera nyaoperatörer tillgång till stationsutrymme på likvärdiga
villkor SJ och intressenter.andrasom Utredningen förslåristället att det för de större anläggningarna bildas
stationsrâd tillsammans fastighetsförvaltningmedsom SJs
kommer övererens tilldelning stationsutrymmenom samtavfördelning hyran. Samtliga intressenterav även självaSJ-dåbör ingå. Utredningen sådanatt- form föranser eninflytande är tillräcklig för att tillgånggarantera för
alla operatörer på likvärdiga villkor. Givetvis bör detfinnas möjlighet intressenternaför bildaatt intressebolag

finnerde dennaom samverkansform fördelaktig änmerstationsråd.

För mindrede stationsanläggningarna med ett endast ettfåtal intressenter skall operatörer kunna hyranyabehövligt frånutrymme FastighetsförvaltandeSJs
organisation. Hyressättningen inteskall högre än vadvarauttages internt inomsom koncernen, dvs. hyra baserad påenkapital, drifts- underhállskostnader.och
Fastighetsdivisionen får därvid inte diskriminera
utomstående operatör till förmån för SJs verksamhet.egenStatens Järnvägsnämnd skall ha mandat lösaatt eventuellakonflikter.

15.4 Persontrafikens depáer depåtjänsteroch

Utgángspunkter15.4.1

Persontrafikens depátjänst är teknisk och säkerhetsmässig
vagnkontroll, städning, bäddning, vattenpáfyllning,
toalettömning, yttre vagntvätt, viss enklare vagnreparation

liknandem.fl. tjänster. Dessutom löser ochman upp
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tåg. Persontrafikensavgåendesammanväxlar ankommandeoch
depåtjänst personbangårdar, finnsvid störredesker varav

integreradei Malmö, där är medStockholm, Goteborg och de
trafikverkstäder. skötsStockholm och 40SJs I carangeras

tåg vilket veckadygn, motsvarar 2 000per ca vagnar per
vid tågavgángarPunktlighetenoch sovvagnsplatser.9 000ca

diciplin arbetskvalitet inomi påär hög ochgrad beroende
viddepáerna. viktigtFramför är landetsallt detta tre

terminaler.stora

övriga Sverige finns funktionen i varierandeiInom orter
omfattning anslutning tilli näraoch regelsom

avgåendepåresandeterminalen sammanställerplatser som
Helsingborgpersontåg Gävle, och Sundsvall.tex. Falun,som

Personbangårdarna idagförvaltas SJ.av

Spåranvändning vid depáerna samordnas normalt av
påtidtabellskonstruktörerna trafikledningen.och Exempel

spårtyper inom anläggning ärstoren

Plattformsspår- Uppställningsspår- Spår städningför- Spår tömningför vakumtoaletterav- Spår i tvätthallarochvagn-- Spår underhåll serviceför och-
depáerna sina omfattandeEndast de största medtre

anläggningar sådanär karaktär de kan utgöra ettattav
Övrigetableringshindernämnvärt för konkurrenter.

depåverksamhet litendrivs i andra fastaskala utan
anläggningar spår, och värmeposter.än personalutrymmen

Utredningens och förslagöverväganden15.4.2

terminalerna ifrån depáerna vid störstade treBortsett
Malmö delstäderna Göteborg och torde storStockholm, en av

BK-Tågsjälva.depátjänsten operatörernakunna utföras av
sinexempelvis depå delarhar för verksamhet. De aven egen

anläggning idepåverksamheten någon formfordrar avsom
anslutning tömningtill spåret vakumtoaletter,är främst av

Vidanslutning tillvagntvätt värmeposter. de tresamt
påterminalerna framför alltstora är grundman av

anläggningarplatsbrist hänvisad till för dennaSJs
i realiteten intesigför torde dettaverksamhet. ochI

något operatörstörre eftersom kanheller orsaka problem en
depåarbetetvälja själv närutföraatt merparten manav
idag interntterminal. finnsangör ettInom SJannan

depátjänsterupphandlingsförfarande och att ävenför
intetill verksamhet tordedennaansluta externa kunder

någraorsaka problem.
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För de fall där operatör har behov depåtjänsten skallavdenna kunna köpas pá marknadsmässiga villkor hos sJsanläggningar. Valfrihet finnasskall att köpa hela ellerdelar servicepaket. innebärDettaav att operatörenexempelvis skall kunna upphandla enbart toalettömning vidviss terminal ochen sedan utföra övrigt arbete i regiegenunder uppehåll vid terminal.annan
Prissättning mot externa kunder inteskall högre änvaravad tillämpas internt inomsom TrafikföretagenSJ. skall harätt att utnyttja depåerna enligt i förväg uppgjordenplan. måsteDe säkerställas kontroll insynoch i
verksamheten. För att garantera att inte missbrukarSJ sinställning skall Statens Järnvägsnämnd ha rätt möjlighetochgripaatt in i verksamheten och lösa eventuella konflikter.

15.5 Godsterminaler inklusive rangerbangårdar

15.5.1 Utgångspunkter

Utöver infrastrukturden idag förvaltassom Banverketavfinns ett spártyperantal vid terminaler, bangárdar,färjelägen industrieroch sprittmed förvaltningsansvar.Många sidospársanläggningarnaav idagär i mindre godkondition. dessa spårOm skulle föras över till Banverketliksomoch infrastrukturnuvarande upplåtas avgiftermotmotsvarande den samhällsekonomiska marginalkostnaden, ärdet sannolikt att Banverkets anslag för underhåll skullebehöva ökas. Ett flertal dessa spáranläggningarav ärdessutom byggda för form godsverksamheten av ärsom nunedlagd.

Följande spårtyper kan urskiljas

sidospår för uppställning fordon vid- stationeravspårsamt till verkstäder, förråd etc.
spår till vidoch frilastomrádelastkaj-
Kombiterminaler och rangerbangárdar-
Spår leder till färjelägesom-

Industrispår-

Kundterminaler inklusive anslutningsspár- till industri-
eller huvudspár
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förslagochövervägandenUtredningens15.5.2
tilltillgångbehöveränoperatörer SJ ovanandrafalldeI debiteringtillgång ochförmåste formerspårtypernämnda

något attkomplicerasSituationen avutarbetas.
exempelvis Banverket,SJ,spritt mellanärägaransvaret

lämpligtdetUtredningenindustrier.och anserkommuner för deägaransvaretmöjligt, renodlalångt ärså detatt, vidrutinernaförenklai attspärtyperna syfteolika
förExempelvis ansvaretbörspårtilldelning.

flertalnyttjas ettgemensamtspårsträckningar avsom
ellerantingen kommunertillöverförasintressenter

bangårdar ochvidexempelvisspår,övrigaFörBanverket.
förvaltningsansvaretutredningen attinteterminaler, anser möjliggöraför atttill Banverketöverförasbehöver

skulleDelsän SJ.intressenterandratillträde för
svårigheterskulledelsöka,underhállskostnaderBanverkets

skiftandedebiteringsprinciper för deolikauppstå med
för helaoftaststår användarnaIdagspårtyperna.

finnsdetattUtredningensjälva. endriftskostnaden anser
hosdvs.marknaden,ligger närai ansvaretfördel att

direktuppnårDärigenomanvändarna. enoch manägarna
underhållas, uppgraderas,spår skallpå vilkapåverkan som

bort.tasellernyanläggas

derangerbangårdarna, dvs.störredebeträffarVad
liggeridag,huvudsakligen användsbangårdar som AnvändningenBanverket.idag hos avinfrastrukturansvaret

samhällsekonomiskadebiteras denmedutrustningen
kronori dagsläget fyra perdvs.bas,marginalkostnaden som anläggningarnadriften ochförSJrangerad ansvararvagn. inomsjälvständiga SJ.enheterföretagekonomisktdrivs som

för dessapraktiska problemnågrauppståintetordeDet
ochvillkor offererakonkurrensneutralapåattenheter

operatörersäven andra vagnar.rangera
påidagdrivs SJochförvaltasKombiterminalerna av

inomUtvecklingenvillkor.företagsekonomiska
användningen storagår attmot avkombiverksamheten

iinvesteringarförmån förtillminskar alltmerbockkranar kombitrafiken ärhelaanläggningar. Eftersomflexiblamer svårt atti dagslägeti är det seutveckling Europaunder Utredningenframtiden.iutattkommerverksamhetenhur se liggerterminalernamed attfördelarnadärför attbedömer
därförUtredningen förordarär stora.marknadennärakvar

ligger under SJskvarvidaretillsterminalernaatt marknadsmässigapåaktöreroch attförvaltningsansvar nya tillåtkomstfårvillkorkonkurrensneutralaoch
verksamheten.

villkormarknadsmässigapåskallän SJoperatörerAndra rangerbangårdarkombiterminaler ochtillåtkomstfåkunna
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att kunna köpa rangerings-genom lastningstjänsteroch avPrissättningenSJ. skall densamma tillämpasvara sominternt inom SJ. Operatörer får inte diskrimineras tillförmån för SJs verksamhet.egen

Vad beträffar övriga ägda industri-,SJav uppställnings-
och lastningsspår skall andra operatörer ha möjlighet tilltillträde på marknadsmässiga villkor. Debiteringen skallbaserad på drifts-vara kapitalkostnader.och

Inom samtliga dessa områden skall Statens Järnvägsnämnd hainsynfull och mandat att lösa eventuell tvister.

Utredningen behov att förvaltningsansvaretser av förindustrispår, lokalspår tillfartsspåroch bör över ochsesmöjligt renodlas. På såom sätt skulle tillträdesformerna
troligtvis förenklas. liggerDet intedock inom
utredningens tidsram att göra översyn över helaen landet.Utredningen föreslår därför sådanatt översyn görsen
gemensamt berörda införparterav den föreslagna
avregleringen.

15.6 Mark för järnvägsverksamhet

15.6.1 Utgångspunkter

SJs markinnehav idagutgör i huvudsak dels kringmarkstationsområden, bangárdar, verkstäder samt, bortsett frånspåranläggningar, ävennya mark under spårde Banverketsomförvaltar. Vid bildandet Banverket 1988 beslötsav att allmark även den liggermark spårenunder- som skulle-kvarstå under SJs förvaltning. Motivet för detta beslutbl.a. att mark och fastighetervar skulle få användas förstöd rekonstruktionenav SJ under perioden tillav fram ochårmed 1992. Marken består ett mycket stortav antalfastigheter aldrig ombildatssom eller slagits ihop sedanjärnvägens barndom. Det skulle sig bådete tidsödande ochdyrt att ombilda dessa fastigheter. Enligt tidigareriksdagsbeslut har möjlighetSJ att exploatera markområdenför på såatt sätt finansiera exempelvis nytt rullandemateriel. Sådan exploatering kan framför allt bli aktuellför inommark stations- och bangårdsomráden i tätorter.
FastighetsdivisionSJs har tillsammans med berördakommuner och intressenterandra upprättat tämligen

detaljerade planer för framtida markanvändning. Dessaplaner integreradeär med utvecklingen stationerna motavmoderna resecentra.
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förslagochövervägandenUtredningens15.6.2
avregleringinförmarkfråganinte attUtredningen enanser etableringshinder att SJsså omfattandeutgör ett

huvudman. Dettillöverförasbörförvaltningsansvar annan
förvaltningsansvaretiingreppsådantsannolikt ettattär

påtankesig meddyrtteskulledels pågåendedenförsenaskullefastighetsombildningarna, dels
stationsområden.utvecklingen av

operatör ellersituationer däruppstå annandock enkanDet anläggning,ellerbyggnaduppföraönskarjärnvägsintressent
tillanslutning deivagnhall,verkstad ellerexempelvis en självklart attinte heltdockärtrafikerar. Detspår man inomuppförasbehövaalltid attanläggningar kommerdylika

skeändå attkommakandettafallmarkomráde. För deSJs
på för allalösas ettkunnatillgänglighet för markbör

smidigt sätt.parter
vilkenpåmarkför denutredningen attprincipI anser naturliga attligger det mestspåranläggningarstatens vore

till Banverket.överfördesansvaret

trafikeringsrättsinnehavare haroperatör ellerOm annanen sinbedrivaförtillgång till mark attfåattbehov av påmöjlighetfinnas attdetskalljärnvägsverksamhet
nödvändigt markutrymmemarknadsmässiga villkor arrendera av

SJ.
konflikter irisken förinteUtredningen attser operatör ellerVillsärskiltarrendefrågor stor. ensom för attmarkarrenderatrafikeringsrättsinehavareannan inteblir enbartdettaanläggningnågon enformuppföra av Vid i settstortarrendator.berördfråga ochmellan SJ
måste samhälletsmarkanvändningförändringaralla av exempelvisgodkännande,sitttillståndsmyndigheter ge Såledesverkstad.uppförandeförbyggnadslovfordras av en

planeringsprocessiinblandadeblir flertal parterett en
markanvändningen.förändraför att

tilltänkttvist ochmellan SJinträffadockSkulle det en insyn mandatochhaJärnvägsnämndStatensskallarrendator
tvisten.gå in lösaochatt

underhålltungtför lätt ochVerkstäder15.7

Utgángspunkter15.7.1
tvånärvarande typerfinns förorganisation avSJsInom

materielrullandeunderhållförverkstäder av
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Trafikverkstäder serviceför underhåll.och

Underhállsverkstäder för större underhállsarbeten och
ombyggnader fordon upparbetningrenoveringsamtav avkomponenter boggier, drivmotorert.ex.som m.m.Underhållsverkstäderna är också huvudförråd för reservdelar
och komponenter utnyttjas trafikverkstäderna.som av

Efter beslutade nedläggningar finns trafikverkstäder14 och
underhällsverkstäder inomkvar TrafikverkstädernaSJ.sex

är organiserade inom Maskindivision,SJs samtligamedan
underhállsverkstäder iutom verkstaden Notviken har
övergått till dotterbolaget verkstaden i NotvikenTGOJ. är
fortfarande organiserad under Maskindivision.SJs

Gränsen mellan trafikverkstadsunderhåll och tyngre
underhåll blir alltmer flytande. utförs vidNumera
trafikverkstäderna tidigarearbeten alltid klassadessom

tyngre underhåll. trafikverkstadenI i isom Hagalund
Stockholm har integreratSJ delstor den s.k.en avdepátjänsten.

verkstäderna idag intekan befinna sig i någonanses
utpräglad monopolsituation dá finnsdet även firmorexterna

i konkurrens med verkstäderSJssom sysslar med
tillverkning, ombyggnader underhålloch fordon. Somav
exempel kan nämnas MaintenanceABB och Kockums AB.

Utredningens15.7.2 överväganden och förslag

Då det utöver SJs finnsverkstäder konkurrens frånegna
externa företag utredningen frågan inteverkstäderser omnågot större införproblem avreglering.som Dessutomen
upphandlar idagSJ det mesta underhållet i konkurrensav
mellan olika verkstäder. Därför intetorde finnasdet några
praktiska problem för dessa verkstäder att även lämna anbud
till externa kunder, dvs. järnvägsoperatörer.nya

Genom att andra operatörer än vissaunderSJ
förutsättningar bör möjlighet att outnyttjadarrenderages

frånmark börSJ det även möjligt för operatör attvara enanlägga verkstad. Som exempel kan nämnasen egen att BK-Tåg har uppfört verkstadsanläggning i anslutningen egen
till befintliga spår se även avsnitt 15.6 mark föromjärnvägsverksamhet.

Andra operatörer än påskallSJ marknadsmässiga villkor gesmöjlighet köpaatt verkstadstjänster från SJs
organisation. Statens Järnvägsnämnd skall möjlighetha till
insyn i iverksamheten den händelse misstanke finns attommissbrukarSJs sin starka ställning till förmån för den
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tågverksamheten.egna

tidtabellerBiljett- informationssystem samtoch15.8
persontrafikenför

Utgångspunkterl5.8.1

viktigttágpassagerarna är att delsdetFör
tågutbud,överblicka delstidtabellsmässigt landetskunna

biljetter ävenpå lösasätt kunnaett enkeltatt om
järnvägsoperatör. ärvia än Detflerskertransporten en

tågföretagsockså till att andrafördel för passagerarna
på stationernasankomsttider finnsavgångs- anslagnaoch

synvinkel börinformationstavlor. samhälletsUr en
järnvägssystemetspåavreglering inte bekostnadske av

tågenspåverkadei första handärnäteffekter. Dessa av
möjligheten atttill äventider i förhållande varandra, men

överblicka avgörandeärbiljett utbudetlösa och av
betydelse.

biljett-idag ochför samordnaarbetar attSJ
trafikhuvudmännen koncernensinfomationssystemen samtmed

uppnåjust bättreär attSyftetbussbolag Swebus.
själva.bedriverintevia trafik SJnäteffekter även som

möjlighet ävenframtiden samordnai attHär ges
riksnät. denlokaltrafiken arbetar bl.a.med ManSJs om

överblickaRikstidtabellen skall kunnadär resenärernas.k.
kollektivtrafik.utbudsamordnadelandets av

förslagUtredningens överväganden och15.8.2

sinagivetvistrafikföretag arbeta framNytillkomna bör
tariffer även för atttidtabeller och samt ansvaraegna gåinte näteffekterna skallpubliceras. för attdessa Men

viktigtutredningenavregleringvid detförlorade anseren såinformationssystembiljett- skersamordning ochatt av
på attmöjligt. ned storasmidigt har lagtSJ resursersom

enligtbokningssystem sJsutveckla ett nytt egensom,
trafikföretagsandrauppgift, omfattaäven skall kunna

ocksåhinderingetfinner därför mot attUtredningenutbud.
möjlighetsjälvkostnadspris böroperatörer motandra ges

Samtligabokningssystem.tillsig dettaanslutaatt
kollektiva strävartransporterhuvudmän föroperatörer och

områden.sinainomnaturliga öka resandetskäl attefterav viljainneboende förockså finnasDärför detborde en
tidtabellsinformationen för attsamordnaattparterna ge

möjligt.så nätverksutbud Dennabrakunderna ett som
ingautredningenpågår för närvarande och serprocess

avregleringen.införhärvidlagproblem
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För möjliggöraatt köp genomgående biljetter skallav andra
operatörer till självkostnadspris kunna sig tillansluta

bokningssystem.SJs Vid tillfällende där parallellt
konkurrerande trafik uppstår får biljettsystemet inte
diskriminera operatör till förmån förannan SJs egentrafik. ochI med att anslutna operatörer via avgifter
skall sinbära driftskostnadernadel förav systemet skall
operatörerna tillfredsställande insyn iges verksamheten.
Varje operatör sittbör ha tidtabellssystem.eget
Utredningen det viktigtdock att föranser entrafikföretagen administrativ enhetgemensam utger enRikstidtabell täcker frånutbudet alla trafikföretag.som
Det arbete för närvarande drivs isom samarbete mellan
trafikhuvudmännen och börSJ utvecklas för att fungera på

avreglerad marknad med fleren operatörer.

Det skall också möjligt för andra operatörervara att motsjälvkostnadspris sigansluta till informationssystemSJs
pá stationerna.

Statens Järnvágsnämnd skall insynfull i verksamhetengesför att lösa eventuella tvister.

Utbildning15.9 samt forskning och utveckling

Utgángspunkterl5.9.1

Järnvägsutbildning sker idag dels vidBanverketavBanskolan i Ängelholm vidsamt SJ-skolorna i Mjölby ochÄngelholm. Utbildningen består två huvuddelarav
Säkerhetsmässig1. utbildning är för allasom gemensam somnyttjar spåren.

2. Marknads- och produktbetingad utbildning, dvs. rent
företagsanknuten utbildning inte är direktsom avsäkerhetskaraktär.

är viktigtDet att den säkerhetsmässiga utbildningen hållspå hög nivå för minimeraatt riskenen för trafikolyckor.
ärDet därför väsentligt att denna del utbildningen görsavtillgänglig på villkorneutrala för samtliga operatörer.
börDet liggadock i varje operatörs intresseeget attsjälv för den del utbildningenansvara ärav marknads-somoch produktbetingad.

utbildningDen för närvarande bedrivssom Banverket ochavdrivs självständigaSJ enheter och är idagsom redan öppna
även för externa Vidkunder. i ÄngelholmBanskolan finns
exempelvis tre gymnasielinjer, vapenfriutbildning, en
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uppdragsutbildning åthögskoleutbildning samtmindre del
förvaltningar ochnäringsliv utländska NSBochsvenkt som

frånexempelvis också lokförareutbildasVid SJ-skolanDSB.
trafikutövare än SJ.andra

tvåockså iutveckling delasForskning kanoch upp
huvudgrupper

teknikjärnvägsforskning ochmotAllmän1. nyany
koncept.

produktutveckling, dvs.Marknadsbetingad2.
utveckling.företagsanknuten

vid exempelvis Väg-järnvägsforskningbedrivsÄven detom
Tekniska bärHögskolan ochTrafikinsitutet SJsamtoch

forskningsansvaret ävenidag delstorBanverket aven marknadsbetingadehuvudgruppen. Denbeträffande förstaden
respektivesin näraligger i rättproduktutvecklingen natur

järnvägsforskningen gällerallmännaoperatör medan den
förutsättningviktig föri sin ärhelhet ochbranschen en

konkurrenskraft.fortlevnad ochjärnvägssystemets

förslagUtredningens överväganden och15.9.2

utbildningen måstesäkerhetsmässigabeträffar denVad
utbildningsnivå.tillgång till godsamtliga aktörer ha en

finnsviktigt det klaraUtredningen attdet normeranser fåutbildningsnivå krävs för attförfastställda den som
Järnvägsinspektionenjärnvägsnätet.på det svenskaoperera

viktig när det gäller attrollhär att spelakommer en
inteUtredningenaktörerna.säkerställa hoskompetensen ser

utbildningtilltillgången eftersomnågot medproblem
förär öppna externautbildningsanstalter redanexisterande

kunder.

utredningenjärnvägsforskningen detallmännaFör den anser
stånd verksamhettill samordnadviktigt det kommeratt en

inteärstörsta aktören Detden SJ.även utanför
övriga aktörer harkommanderealistiskt räknaatt med att

forskning. ärDäremotsjälva bedriva allmänattresurser långsiktigtrimligt aktörer medkrävaattdet engagemangav
nödvändigsjälva bedriverpå demarknaden att

sinaproduktutveckling för stärkaatt
konkurrensmöjligheter.

säkerhetsmässigpå godtillfredsställa kravetFör att
villkorpå marknadsmässigasamtliga aktörerskallkompetens

utbildningsverksamhet.tilltillgång BanverketsochSJsha
för godkändtydligtfinnas uppställdaDet skall normer

få på järnvägsnätet utanaktör börkompetens. Ingen operera
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att först ha uppfyllt utbildningskraven.

Utredningen vidare viktigtdetanser att samordnad ochenmarknadsnära järnvägsforskning bedrivs även utanför SJs
ansvarsområde, där iklädersamhället sig sammanhállandeett

är givetvisDet viktigtansvar. att allt forskningsarbete
också sker i nära samarbete med företagen inom
järnvägssektorn.

övriga15.10 funktionergemensamma
Utöver hittillsde diskuterade funktionerna finns ett antalytterligare funktioner med användning börgemensam sombehandlas inför avreglering. ärDe docken enklare naturaveller har mindre avgörande betydelse från
konkurrenssynpunkt. Utredningen har därför valt att
behandla dessa funktioner summariskt.mer
Funktionerna är

Elkraftsförsörjning för tágdrift-

Detektorer i spåren för registrering- vagnfelav
Tele- radiotjänsteroch-
Räddningsberedskap-

färjetrafikSJs-

l5.l0.1 Elkraftsförsörjning

Banverket förvaltar idag alla anläggningar för idenSverige använda elkraften 16 000 volt, 16 23 Hz. och förIsig kan viss del underhållet köpasav externt, menmarknaden för 16 23 är tämligenHz liten och finnsdetinte tillräckligt många intressenter för uppnåatt reellkonkurrens inom underhållet elanläggningarna.av
För närvarande betalar kostnadenSJ för all elenergi somköps in Banverket bortsett för mindreav delen somBanverket förbrukar för behov.eget Med fler operatörer somkör elektriskmed dragkraft måste uppdelningen avelkostnaderna göras. Detta ikan huvudsak göras på två
sätt

Nya operatörers ellok förses med elmätare.-
Installationskostnaden blir enligt preliminärenberäkning mellan 50 100 kronor000 Ävenellok.- perförses medpersonvagnarna elmätare eftersom de,
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oansenligickevintertid förbrukar,speciellt en
viduppvärmningstationärelenergi vidmängd

respektive operatör hyraAlternativt kanvärmeposter.
elmätare.då medförsesvärmeposterantalett som

schablonförbrukningberäknaselmätareförIstället en- tämligendäslipper denoperatörerna. Manför de nya
installation mätare.förkostnadenhöga av

utredningen ettattinitialkostnadenhögreden anserTrots
är attfordonoperatörerspåelmätaremedsystem nya Får varjeelbesparingskäl.rättvise- ochföredra av stimulerarförbrukningendirektadenoperatör betala
energi.användningtillockså avsystemet sparsammer påverkatågförkörsättetävenbilar kanLiksom för

väsentligt. ettIhögstenergiförbrukningen
schablonförbrukningpábygger avdebiteringssytem som kostnadseffektivtillincitamentenergi saknas en iBanverketföreslår därför attUtredningenförbrukning.

detaljeratettutarbetarintressenterövrigamedsamverkan
också angeläget attäreldebitering. Detförsystem

upphandlinginsyn i Banverketsfåroperatörernyttjare av
leverantörerna.elenergi från

registrering vagnfelspåren föri avDetektorer15.10.2
indikera felattspåren syftei medinstallerasDetektorer

varmgång ochförhöjda hjultemperaturerpå t.ex.vagnar, lastprofil.överskridenhjul samtorundatjuvbroms,
BanverketochinfrastrukturentillhörDetektorerna

trafikutövarnaunderhåller medandeminstallerar samt
finns i kurUtvärderingsutrustningen ennyttjar resultatet.

mätutrustningen, medantillanslutningi
trafikledningen.placerad hospresentationsutrustningen är

förutsättning förintesigi förochutgör enDetektorerna
rullandedenskyddatill för attärtágdrift, demen från skadorinfrastrukturenskyddaför attmaterielen samt

materiel.rullandedefektorsakade av
fördriftskostnadenför helastår BanverketnärvarandeFör

marknadpå avregleradanläggningen, anserenmen störreettoperatörerna tarskäligt attutredningen det
äri handförstadetektorernaekonomiskt eftersomansvar utrustning.operatörernastill skyddaför att

radiotjänsterochTele-15.10.3

förtelenätomfattandeettförvaltarBanverket
årligaradiotjänster. Dedatakommunikation, ochtele-

miljoner kronor.uppgår till över 100driftskostnaderna
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Anläggningarna iär hög grad infrastrukturenförgemensammatrafikföretagensamt ioch dagsläget delar SJ och Banverketpå kostnaderna enligt överenskommen modell.en Telesystemet
skall även upplåtaskunna till andra trafikföretag under

villkor och måsteSJ detsamma som samordnas med mängdenandra funktioner såsom databehandling, administration,
trafikledning kundinformation.och Samtidigt måste systemetuppfylla höga säkerhetskrav. Konkurrerande trafikutövare
får inte tillgångha till varandras företagsinterna
uppgifter i systemen.

Banverket säljer idagredan tjänster till externa ikunderkonkurrens med Televerket. Utredningen därför intesernågra direkta svårigheter tillgänglighetmed till systemetinför avregleringen.

Räddningsberedskap15.10.4

Räddningsberedskapen omfattar bärgningsberedskap ochutförande bärgning vid haverier.av Dessa kan påbero ifelrullande materiel, trafikolyckor eller påfelinfrastrukturen, t.ex. nedriven kontaktledning.en Idagsläget trafikverkstädersJsansvarar för beredskapen.Samtliga operatörer skall tillgångha till
bärgningsberedskap och tvingade att anlitavara viddenallvarliga driftstopp. Anledningen till detta är att ettstillastående tåg kommer att blockera all tågtrafikannanpå sträckan.

Operatörer självklartska möjlighetha att bygga sinuppräddningsberedskap såegen länge inte någonmen harmansådan funktion skall anknuten tillman vara annanexisterande räddningsverksamhet.

På kort sikt utredningen att idaganser sJs fungeranderäddningsverksamhet får för beredskapen.svara ärDet docklämpligt att föransvaret tillfredsställandeatt enräddningsorganisation läggs utanför trafikföretaget SJ.Utredningen föreslår att detta åläggs banhållaren,ansvardvs. Banverket. framstårDet naturligt attsom Banverketdärvid utövar sitt att, t.ex.ansvar genom genomentreprenadavtal, utnyttja de står tillresurser somförfogande inom FinansieringenSJ. verksamheten skulleavkunna ske försäkringssystemettgenom för operatörernasjärnvägsfordon se även avsnitt 11.6. är ocksåDet viktigt
att framhålla sådanatt verksamhet inte bör drivasen medvinstintresse för entreprenör t.ex.en SJ.som
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färjetrafikSJs15.10.5
färjelinjerkontinententrafikerasFör närvarande sexav

självaellerSJdessajärnvägsvagnar. Avmedför svararsom linjerföljandeförhuvudmani medsamarbete annan

och DSBSJHelsingborg-Köpenhamn

och DSBHelsingborg-Helsingör SJ

och DBTrelleborg-Sassnitz SJ

trafiken förjärnvägstrafiken förlinjerPå dessa svarar regibedrivs iFárjeverksamhetenintäkterna.nio procent av
dotterbolag SweFerry.SJsav

drivsi Trelleborghamnanläggningen SJägs menavDessutom
SweFerry.av

internationellutföraatttrafikföretag kommerDe som påtransporteradefå sinatrafik rätt attskall ha vagnar
villkor.konkurrensneutrala
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16 STATENS JÄRNVÄGSNÄMND

16.1 Slutsatser och förslag

Utredningent föreslår att statlig myndighet,enförslagsvis benämnd statens Järnvägsnämnd, inrättas
den juli1 1993, b1.a. med uppgift att genomprövning beslut förhindra missbrukav avmonopolställning. Nämnden bör också åläggas att
granska tillämpningen åtgärder tillav syftarsomatt avreglera järnvägstrafiken.

16.2 Kontrollorgan pá jårnvägsomrádet

den brittiskaI regeringens vitbok privatiseringom avjärnvägstrafiken att inrättaanges attman avser ettsärskilt oberoende kontrollorgan Rail Regulator. Dettai korthet fåorgan följandeavses uppgifter

övervaka1. tillämpningen för tillträdeav arrangemangentill spåret avgifternaoch för detta

främja2. konkurrensen förhindraoch missbruk avmonopolställning och konkurrenshindrande beteenden
främja3. konsumentintressena och säkerställa attfördelarna med ett enhetligt nät bibehålls

För att kunna fullfölja sina uppgifter såvittavses,utredningen förstår, kontrollorganet få tämligen vittgáendebefogenheter och beslutanderätt.egen

Denna metod inrättaatt kontrollorgan imed princip- sammafunktioner det diskuteradesom har brittiskanu den-regeringen använt tidigare vid avreglering ochprivatisering tidigare offentligaav monopol. Enligt deuppgifter utredningen inhämtat såvälsom i Storbritannienvid EG-kommissionensom är erfarenheterna härav goda.
När den járnvägsmarknadensvenskanu skall avregleras ochmed de organisatoriska lösningar utredningen föreslårsomfinns det enligt utredningens uppfattning åtminstoneinledningsvis behov särskilda åtgärderav säkerställersomatt konkurrens och konkurrensneutralitet fungerar på avsettsätt. Även de uppgifterom här ligger inomsom avses ramenför Konkurrensverkets kompetens, finns det enligt
utredningens uppfattning behov inrättaattav ett särskiltkan ägna sigorgan helt át järnvägsmarknaden.som Detta
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tillförestårövergångstidåtminstone under dengäller som
Utredningenstabiliserats.praxis hardess regler ochatt

hänvisat till ettpå punkteri föregående antaletthar det
sådant organ.

förslagsvismyndighet,statligföreslårUtredningen att en
juliinrättas den 1 1993.Järnvägsnämnd,benämnd Statens

deuppgift beaktandefå till medattNämnden bör av
statsmakternariktlinjer beslutats avsom

mening påi vidkonsumentintressenatillta1. vara
järnvägsområdet

missbrukförhindrafrämja ochkonkurrens2. av
åtgärder kanmonopolställning och andra varasom

konkurrensbegränsande

iåtgärder syftebeslutatstillämpningengranska3. somav
järnvägstrafiken samtatt avreglera

tillinkommer nämndenavgöra överklaganden4. som
banfördelning,ochBanverketBeslut SJ avsersomav
godsterminaler,fastighetertrafikledning, och mark,

underhållsverkstäder bördepåerbangårdar, ochfordon,
ärJärnvägsnämnd detillöverklagas Statenskunna avom

från konkurrenssynpunkt.betydelse

föreslagit föravsnitttidigare attUtredningen ihar
inom ställasfunktioner skalljärnvägssektorn SJgemensamma

på konkurrensneutralatill förfogandemarknadens men
prissättningenprincip harföraffärsmässiga villkor. Som

internttillämparinterndebitering SJförordats den som
sådanUtredningen attinom är medvetenkoncernen. enom

Järnvágsnämnd harproblemfri.princip Statensinte är
tillämpningenföljaanledning fortlöpandedärför att

vidutredningen ochangettutgångspunkterutifrån de som
ingripa.behov

tvåbiståsbörchef.Nämnden bör Denneledas avenav
branschkunnig ekonom.jurist Iochhandläggare; enen finansieratillgängliga förfinnas attövrigt bör medel

börFörutom chefenerforderlig utredningsverksamhet.
Ärendena bör avgörasbestå ledamöter.nämnden fem avav

ledamöternasviktigare börärendenför nämnden.chefen I
nämndenBeslutinhämtas avgörande.uppfattningar före av
igällerenligt reglergör överklagas dekunna som

vidNämndennaturligt attärkonkurrenslagen. Det
samråder Konkurrensverket.sitt meduppläggningen arbeteav

förkostnadernaliknande börlikhet med andraI organ
påavgifterfinansieras denmedjärnvägsnämndstatens
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berörda marknaden.

Ett genomförande detta förslag kräverav
författningsmässiga avgränsningar gentemot
Konkurrensverket, vilka fâtorde övervägas närmare.
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JÄRNVÄGSSÄKERHETFÖRANSVARET17

förslagochSlutsatser17.1

få vidgadeförutses ochJärnvägsinspektionen mer
avregleringen samt denuppgifteromfattande genom

EES-området. Därvidinompågående harmoniseringen
tillräckligt istödinspektionen habedöms dock

visstlagstiftning, även behovgällande avom
intekomplettering uteslutas.kan

bibehållas i sin nuvarandeJärnvägsinspektionen bör
inordnad iadministrativtmyndighetform som en

Rollfördelningen BanverketsmellanBanverket.
viddirektörengeneraldirektör och

förordningenframgårJärnvägsinspektionen klart av
instruktion för Banverket.med

uppgifterJärnvägsinspektionens17.2

järnväg,tillsynsmyndighet förJärnvägsinspektionen är
spårväg.tunnelbana och

iadministrativt inordnadidagJärnvägsinspektionen är
frånmyndighetsutövning friståendei sinärBanverket men påInriktningenspårägare.trafikutövaresåväl som i svenskförebygga olyckorinspektionens är attarbete

i spårtrafikentrafiksäkerhetenMåletspårtrafik. är att
risken dödas ellerattattförbättras ochfortlöpande skall

minskas.skallvid spártrafik fortlöpandeskadas

i lagstöd närmastdetJárnvägsinspektionen dagredanhar -
för hanterabehövs atti järnvágssäkerhetslagen som- såväl vidsäkerhetsfrågor. gällerDettaspårtrafikens olika

pågående ändradför ellernyetablering verksamheter somav
verksamhet.

driftspártrafik,driftTillstándsprövning utövare avavav
särskildrespektivespáranläggningarav uppgiftviktig förhärvidtrafikledningsverksamhet är en

TillståndsprövningenJärnvägsinpektionen. avser
enligtdriva verksamhetförutsättningarna att

Järnvägsinspektionens samtjärnvägssäkerhetslagens,
krav.verksamhetens egna

företag,etableraderedanväntasTotalt 850 1 000- prövasorganisationer attetc. komma av
HärtillJärnvägsinspektionen kan kommaunder 1993. nya
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aktörer tillbl.a. följd avregleringen. vidav
tillståndsprövningen granskas säkerhetsrelaterade normerför sådanaverksamheten, instruktioner för trafik ochsom
underhåll, utbildningsplaner etc.

Järnvägsinspektionen utarbetar de grundläggande
säkerhetsföreskrifter behövs tillämpningenförm.m. som avjärnvägssäkerhetslagen. Ett betydande inomarbete
inspektionen åtägnas prövning och godkännande av nyarespektive väsentligt ombyggda fordon olikaför trafikslag

anläggningarsamt linjeavsnitt, stationer, broar,-signalställverktunnlar, etc.

Järnvägsinspektionen tillsynutövar över isäkerheten
spårtrafikens olika delar dels att granska företagensgenominternkontroll, direktadels inspektioner.genom
Inspektionen prioriterar härvid verksamheter visat påsomsäkerhetsmässiga svagheter föroch säkerheten särskilt
viktiga funktioner.

Järnvägsinspektionen utreder och klarlägger tillorsaker
allvarligare olyckor tillbud.och

Utredningens17.3 överväganden och förslag

Karaktären inspektionenshos verksamhet -föreskrivandenormerande, prövandegodkännande,
inspekterande påverkassamt utredande i princip inte av-avreglering. Behovet föreskrifteren och såvälav normer avoperativ teknisk karaktär ökar dock större mångfaldmedsom

frihetoch på marknaden.

Järnvägsinspektionens uppgifter ocksåtorde komma att
påverkas EGEES-anpassning villkor för bådeav av
gränsöverskridande trafik härioch använd rullande
materiel.

Sammanfattningsvis förutses inspektionen avregleringgenomfå vidgadeetc. och omfattande uppgifter stöd imedmerjärnvägssäkerhetslagen, lag undersökning olyckor ochom avlag transport farligt samtligagods,om medav
förordningar.

finns enligtDet utredningen inga principiella nackdelar
för Järnvägsinspektionens myndighetsutövning ävenatt
fortsättningsvis inspektionenha administrativt inordnad i
Banverket. Rollfördelningen mellan Banverkets
generaldirektör direktören vidoch Järnvägsinspektionen
framgår klart förordningen instruktionmed förav
Banverket.
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FÖRSVARSÅTAGANDENJÄRNVÄGENS18

utredningensSammanfattning förslag18.1 av.
inomfunnitUtredningen ökadatt konkurrensharü

någon förändringi sig inte kräverjärnvägssektorn
försvarsfunktionenför ochberedskaps-ansvaretav

därmed ansvaretinom järnvägen. Banverket skulle ha
banhållning fördelfunktionen och ansvaretför SJ

utförsdelfunktionen järnvägstransporter. Arbetet
liksom idag för Banverketden ochSJ gemensammaav
enheten.

organisationNuvarande18.2 °

prioriteradTransportfunktionen högt delär aven
viktigjärnvägstransportör hartotalförsvaret. SJSom en

ålagtsdärföri har etttotalförsvaret ochroll
myndighetstyp.beredskapsansvar av

förordningar.i FörmängdFörsvarsverksamheten regleras en
ledningsförordningen 1986294,del kansJs

beredskapsförordningen l97755,
förordningen medsäkerhetsskyddsförordningen 1981421 och

deinstruktion Järnvägar 1988626för Statens varaanses
iförordningarna attär korthetviktigaste. Innebörden av

bedriver skallför ochden verksamhet SJ ansvararsom
krig. omfattandeupprätthållas även under Ett

ocksåi vilkethärför krävs fred,förberedelsearbete
järnvägsspecifikaförordningar.på nämnda Debaseras

i krig,framgår Järnvägarnaföljderna allt detta avav
vilka bildar097Säkerhetsskydd, SJFochSJF 090

järnvägarnas försvarsverksamhet.förgrunden

ifunktionen totalförsvaretTransporterförAnsvaret
ÖCB.civilpå Överstyrelsen för beredskap Iligger

ingår järnvägstransportertransportfunktionen ensom
regeringensdelfunktion under IsJs prop.ansvar.

bl.a.sägs199192102

väsentligpå järnväg betydelseInryckningsresor är av
utnyttjasmobilisering. Härutöverför försvarsmaktens

möjligtså långt är förjärnvägen det
ochförnödenhetstransporterförbandstransporter,

planeringenInriktningen är attförsjuktransporter.
ikrigsskedei beredskaps- ochjärnvägstransporterna ett

förhållanden.normalaprincip underskall fungera som
förhållandenostördaKapaciteten underskall vara

i fred.densamma som
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mobiliseringI samband med ställs dessutom påkrav
särskilda resursinsatser högprioriteringsamt vissaen avtransporter.

Beredskapsverksamheten inom järnvägen sköts för närvarande
för ochSJ Banverketav en enhet Stab Försvar.gemensam -Enheten är organisatoriskt tillanknuten SJ. Under den

centrala enheten FörsvarStab lyder fem regionala organ somvardera har militärassistent ansvarig.en som
Finansieringen beredskapsverksamheten inom järnvägenav
sker dels över anslag, dels med egna medel. Från det
civila försvarets ekonomiska tilldelasgemensamma medelramför beredskapsátgärder. tilldelasMedlen formellt Banverket

utnyttjas Stab Försvar olikaför åtgärdermen inomav såväl
SJs Banverkets ansvarsområde. tillskjutersom SJ därutöver

intäktsmedel för finansieraattegna verksamheten.

årligaSJs kostnader för försvarsverksamhetenegna uppgår
för närvarande till miljoner13 kronor. Därtillca kommer

miljoner5 kronor pålaga ica form räntekostnadersom en avoljelagring.för I totalaSJs försvarskostnader ingår
driftvärnets kostnader med miljoner5 kronor.ca

Utredningens18.3 överväganden

På avreglerad marknad bör i principen inteSJ inneha enmyndighetsroll försvaretavseende utan ha ställningsammavilket trafikföretag påsom helst marknaden. ärsom Det
emellertid viktigt att beredskapen inte försvagas, vilket
skulle kunna inträffa förändring järnvägensom en avförsvarsorganisation genomfördes. Ökad konkurrens inom
järnvägssektorn utgör i sig inget absolut skäl för att
genomföra sådan förändring. vissEn snedvridningen avkonkurrensen kommer dock att uppstå att belastasSJgenommed kostnader för försvarsverksamheten.egna Beloppet är
emellertid så obetydligt att kan bortse frånmankonsekvenserna härav. Detta kan eventuellt också lösas

att järnvägsaktörerandra åläggsgenom att betala avgiftenför den försvarsverksamhet utförSJ för helasomjärnvägssystemet.

viktigasteDet att beakta vid övervägandet börav vem somjärnvägstransporterför iansvara försvarshänseende, är atttransporterna måste fungera. Utredningen har därvid funnit
att försvarsátagandena bör organiseras så att Banverket

för delfunktionen banhállningansvarar och SJ, ettsoms.k. K-företag, dvs. krigsviktigt företag, föransvarardelfunktionen järnvägstransporter.
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idag har förBanverketochenhet SJDen somgemensamma
fortsätta verksamheten heltdärmedkanförsvarsberedskapen

ilámpligaste,är detförändringar. Dettautan arrangeman
dominerandeså ärlänge denfallvart SJ

förändringväsentlignågon dettajärnvägsoperatören. Om av
får frågani framtiden, tasförhållande skulle uppkomma upp

prövning.till förnyad
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19 SAMORDNINGENMED EG

19.1 sammanfattning utredningens slutsatserav
För sverigest finns ingadel direkta på ändradkrav
lagstiftning i samband med BBB-avtalet.
Utvecklingen järnvägssystemetdet svenska liggerav
också väl i linje järnvägspolitik.med EGs vissaI

gåravseenden modellen för den järnvägensvenska
avsevärt längre än vad kan förväntas iske desom
flesta EGs medlemsstater.av

Direktivet tillträdegaranterar tillsom
järnvägsnät för internationella fårtransporter
däremot direkt betydelse för Sverige och det

järnvägssystemet.svenska ettom företagsvenskt
sluter sig med företag frånettsamman ellerBG-en
BETA-stat, skall dessa i övrigtde uppfyller deom

villkorensvenska järnvägstillstånd,för tillåtas
trafikera det järnvägsnätetsvenska såväl i inrikes
trafik internationellaförsom transporter.

19.2 EES-avtalet och dess effekter på järnvägsområdet

EES-avtalet slöts i maj 1992 mellan EFTA-ländernasom och
syftar tillEG att skapa dynamisktett och homogent

ekonomiskt samarbetsområde pågrundat regler.gemensammaEES-områdetInom friskall rörlighet råda för varor,tjänster, kapital och Vidare syftar tillpersoner. avtalet
säkerställaatt att konkurrensen inte snedvrids. Genom EES-avtalet har åtagitparterna sig vidtaatt åtgärderde somär nödvändiga för att målavtalets uppfylls.

Avtalet är pábaserat de relevanta delar EGs regelverkavi Romfördraget vilket närmastsom ryms kan beskrivas somEGs grundlag. Dessutom omfattar vissaavtalet rättsakter
tas över från ochEG tillsom ettsom EES-anpassas

sammanhang. iDessa utgörs första hand förordningar ochavdirektiv. Förordningarna blir direkt gällande i respektive
land direktivenmedan måste överföras till nationell lagför att gälla.

EES-avtalet iomfattar första hand de rättsakter somantagits före juliden 31 1991. Avtalets dynamiska och
homogena innebärkaraktär emellertid att regler skallsammagälla tillämpasoch lika inom hela EES-området. Detta
medför ocksåatt regler beslutade efter dettanya datum kanförväntas införlivas i EES-avtalet. Avsikten är att avtalet
skall träda i kraft januariden 1 1993. Flera länder har
dock ännu inte godkänt avtalet. Schweiz har dessutom genom
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nej till avtaletfolkomröstning sagtnyligen genomförden
försenavilket förväntas EES.

dvs.cabotage,närvarande attEES-området förgällerInom
iregistrerat annatinrikestrafik med fordonyrkesmässig

igällertrafiken EG-ländernamellanförbjudet.är Iland,
ilandsvägstransporterutsträckning attviss gynnasrena

tilltilläggkombitrafik. etttillförhållande Genom
i ochkombitrafik 1991,antogsdirektiv 13075 marssomom emellertid EGsmarkeradeingår i EES-avtalet,såledessom liberaliseraochvilja utvecklaministerråd atten likvärdigakombitrafikenkombitrafiken. attGenom ge

järnvägensskallvägtransporterförutsättningar som lastbilstrafiken förbättras.medmöjligheter konkurreraatt

kombitrafikdirektivetintemedförSveriges delFör om
kombitrafikområdet.pålagändringarnågot behov av tillgång tillgaranteradreglernaTillsammans med om

kombitrafik däremotkaninternationellförinfrastrukturen
ökadkombitrafiken medförapåsatsningarnaaviserade ende

järnvägtillfrån landsvägöverflyttning transporterav
EES-området.inom

prissättningen fördifferentieradeVidare denkommer
järnvägstransporterutrikesrespektiveinrikes som nu

iförsvinna medochsannoliktinom attgäller EG
längreDettainre marknaden.förverkligandet den gynnarav trailers imedframföralltförbindelser,direkta

utnyttja deattkombitrafik. kanIdag genomman
kostnadernainrikestariffernafördelaktigare pressa ner

vid gränserna.omlastningargenom
bestämmelsergenerellainnehåller ävenEES-avtalet som

reglergäller bl.a.järnvägsområdet. Dettapåverkar om
fårstödmotiveradeRegionalpolitisktoffentliga stöd.
intefår sådana stödvillkor,på vissa t.ex.endast ges förordningi 119169Vidaresnedvrida konkurrensen. anges

inrelandsväg ochtrafik på järnväg,sådanförregler
Församhällspolitiska skäl.motiverasvattenvägar avsom ickeskalltransporternapersontrafiken gäller att vara

serviceutbudavgifter ellerdiskriminerande beträffande
minstsamhälletförtrafikantgrupperna. Denmellan

givet ochväljas, utbudtransportlösningen skallkostsamma
servicenivå.

ändringutvecklats avharkravet enDet genomsenaresenare upphandlingprinciper fördå ändradeförordningen av1991
Vidinfördes.trafikmotiveradsamhällsekonomiskt

prismarknadsorienterat förupphandlingen skall ett en
prisetavtaladetjänst fastställas. Detidentifieradklart

frånutgåtidigare enbartintedärmedskall som möjligheterandravägas motkostnader utantrafikföretagets
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tillhandahållaatt trafiktjänsten. I samband med
upphandlingen skall också samhällsekonomisk utvärderingen
göras. Förordningen, finns intagen isom EES-avtalet,
gäller inte för företag uteslutande bedriver lokalsom ochregional trafik. För sveriges del berör reglerna därmed
främst upphandlingen interregionaladen tågtrafikenav och

iendast månden denna är gränsöverskridande.

Direktiven på järnvägsområdet tillär stor hållnadel i
relativt allmänna ordalag. I stor utsträckning lämnas åt
medlemsstaterna att bestämma hur genomförandet ettavjärnvägssystemgemensamt skall iutformas detalj. Genomförslaget till tillággsdirektiv till Dir. 44091 samtförordning fastställs emellertid relativtett detaljerat
regelverk järnvägsverksamhetenför inom EG se även avsnitt
9.6.1. förslagetOm antas, kommer reglerna sannolikt attinförlivas även i EES-avtalet. Beträffande
tilläggsdirektivet gäller dock fortfarande att ireglernaså måstefall implementeras i svensk lag för bliatt
gällande.

För närvarande pågår omstrukturering järnvägssektornen avi vissa iEG-stater enlighet Dir.med Så44091. är fallet
med t.ex. England och Tyskland ävense avsnitt 9.6.
För Sveriges del är kraven på ändrad lagstiftning i samband
med EES-avtalet relativt begränsade kapitelse 20 omändringar lagar och förordningar. Vidare liggerav
utvecklingen det järnvägssystemetsvenska relativtav väl ilinje järnvägspolitik.med EGs vissaI gåravseenden
modellen för den järnvägensvenska avsevärt längre än vad

kan förväntas iske de flestasom EGs medlemsstater.av
Detta gäller bl.a. den organisatoriska uppdelningen medinfrastrukturenföransvaret i särskilt banverk, vilket
Sverige för närvarande är i HittillsEuropa.ensamma haromsådan organisatorisk lösningen endast aviserats attinföras ytterligare europeisktettav land, nämligen
England.

Direktivet tillträdegaranterar till järnvägsnätsom förinternationella transporter kommer däremot få direktatt
betydelse Sverigeför och järnvägssystemet.det svenska Omett företagsvenskt sluter sig med ett företag frånsamman

EG- eller EFTA-stat, skall dessaen ide övrigtomuppfyller de villkorensvenska för järnvägstillstånd,
tillåtas trafikera det järnvägsnätet.svenska
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PÅFÖRORDNINGARÄNDRINGAR OCHLAGARAV20
JÃRNVÅGSOMRÅDET

ändringartillförslagochSlutsatser

förtrafikeringstillstånd gälla allabörKrav om
trafikutövare.

iinföres berörda lagar.definition järnvägenEn av

föreskrifterUppgiften meddelaatt om
Järnvägsinspektionen.påsäkerhetsfrâgor bör läggas

avtalsvillkorFöreskrifter för formuleraatt sJs
de s.k.godstransporter,beträffande

däremot avskaffas.normalvillkoren, bör

påpersontrafiken stamnätet ochtillensamrättsJs
järnvägsnätet bör avskaffas.pågodstrafiken hela

tillensamrätttrafikhuvudmännenssamtidigt bör
på länsjärnvägarna slopas.persontrafiken En

tillgång tillförhandlingtillrättlagreglerad om
uppfyllertrafikutövarespåren för de som

börvidarebör införas.tillståndsmyndighetens krav
såväl andraBanverketspårinnehavare,även som

tillrättspårinnehavare, garanterasprivata
spåren.tillgång till

banupplåtelseavtalpå attställasbör kravDet
trafikutövare ochmellansluts

banhâllarebanfördelningsfunktion resp.
avtal mellanMotsvarande kravBanverket. om

ochbanfördelningsfunktionen inom Banverket
också gälla.börinomtrafikledningsfunktionen SJ

iuppdelningen ochstom-slopandeEtt av
övervägas.börlänsjärnvägar

nyinvesteringar ibeträffandesamradsförfarandet
nedläggningarrespektive beslutinfrastruktur avom

trafikföretag.bör innefatta allabanor

möjlighet kontrolleraattBanverket ges iföreskrifteriuppgifter formtrafikföretagens av
lag.

skyldigheten attförordning regleradeiDen
avskaffas.befordra passagerare

enligtpåföresTrafikutövarna ansvaret
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räddningstjänstlagen gäller åtgärder direktvad som
återföras påkan tratikutövarenden verksamhet som

bedriver på spåranläggningar. Vidarestatens
tillskapas möjligheten för trafikledningsfunktionen

i anspråkatt ta 1 bristsituationer vidresurser
haveri. sådanolyckor och rätt bör utövasdock

restriktivt då såoch endast krävs hänsynmed tagen
till trafiksituation.aktuell

lagstiftning20.2 Nuvarande tillsamt förslag ändringar

beskrivsNedan i korthet de lagar och förordningar på
järnvägsområdet i någon mån inverkanbedöms påhasom
konkurrenssituationen påeller annat sätt kan ha betydelse
för framtida avreglering trafiken i såvälen ettav
nationellt internationelltett perspektiv. anslutningIsom
därtill framförs de förslag till ändringar bedömssom varaaktuella för tillförsäkraatt konkurrensneutraliteten på
marknaden. Där tas även sådana ändringsförslagupp sommotiveras harmoniserad lagstiftning inom EES-omrâdet.av en

På järnvägsomrádet regleras trafiken utifrån
säkerhetssynpunkt järnvägssäkerhetslagen 19901157genom

i förordningensamt 19901165 säkerheten vid järnväg,om
tunnelbana spårväg bilagaoch och Där3 4. deangessäkerhetsbestämmelser skall gälla järnvägs-,försom
tunnelbane- spárvägsverksamhet.och Därvid görs åtskillnad

driftmellan spåranläggningar spárinnehav driftochav avspårtrafik trafikutövning. driften spáranläggningarI avingår bl.a. trafikledning såvida för inteansvaret denna
överlátitshar till någon särskilds.k.annan,

trafikledningsverksamhet. Lagen regler föranger
tillståndsgivning tillsyn,och vilketför Banverket

samt straffbestämmelser för denansvarar, överträdersomTillståndreglerna. krävs för driverden somspáranläggningar, spârtrafik eller särskild
trafikledningsverksamhet. För verksamhet drivssom avBanverket eller behövs ingetSJ dock tillstånd.

reciprocitetom iskall gälla frågor tillstånd föromjärnvägsdrift inom EES-området måste anmälningsplikt för
utlandsregistrerat rullande material till ändras.Banverket

iDet såskulle fall tillståndräcka givits utländskom avtillstándsmyndighet. Bedömningen är emellertid att
utvecklingen standardiseradmot järnväg ligger relativten
långt in i framtiden varför EG-tillståndett inte är
applicerbart inom den närmaste framtiden. förslagI EGs
till tilläggsdirektiv till Dir förslås44091 emellertid

obligatoriskatt järnvägslicens införesen för samtliga
trafikutövare. förslagetI utrymme för bibehållaattgesnationella särkrav pá järnvägsomrádet. Förslaget innebär
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tillstånd ocksåi framtiden bör gällakravetdock att om
för SJ.

innehållerJärnvägstrafiklagen samlad1985192 en
förhållandespårföretagsreglering järnvägens och andraav
till följdtilltill skadastransportkunderna och dem som

spårdriften. Sålunda befordranregleras passagerare,avav
ocksåinnehållerinskrivet resgods.gods och Lagen

utomobligatoriska ansvarighet,järnvägensbestämmelser om
intepáansvarighet för ärskadordvs. dess personer som

intepä Medegendom befordras gods.och sompassagerare som
reglering järnvägensrördenundantag av som

iskadeståndsansvar vid gällerresande lagenbefordran av
bilagainrikes järnvägstrafik.för 5sehuvudsak endast

järnvägstrafiklagen ansvarighetEnligt är huvudregeln om
till följd jårnvägsdriften,för förluster attskador och av

vållande.ersättningsskyldigjärnvägen är oberoende av
definition järnvägen inteNågon närmare begreppet angesav

någothittills intei utgöraansettslagtexten. Detta har
järnvägen iuppdelningen ettproblem atttrots av

infrastrukturhâllare,trafikföretag, Banverket,ochSJ, en
två rättssubjektfinns olika kanmedfört detatt somnu

vilketfrågor ansvarighet. Fråganvidtänkas om omavses
järnvägrättssubjekt ansvarigär kan klaras utsom

praktikendå bådainstruktionsvis, företräds staten. Iav
stårtvå såskadeståndsansvaret mellan de attdelats SJhar

godskunder medanochför ansvaret gentemot passagerare
Fråganutomobligatoriskastår för ansvaret.Banverket det

departementspromemorianiemellertid behandlatshar
Utredningskadeståndsansvar.Järnvägars om

påpekadesDär attjärnvägsolyckor. 198875.Ds
utsikternadärmed fleraochlänshuvudmannareformen, av

i framtiden,på järnvägsnätet medförtrafikutövare ett
frågan. Utredningen därförföreslogklargörabehov attav

tillägg därjärnvägstrafiklagen ändras ettatt genom
avregleringendefinieras.järnväg Införuttrycket av

definition ytterligareentydigjärnvägen har behovet av en
föreslåsaktualiseras. ettkommit bakgrundMot dennaatt

utredningenjärnvägsdefinition föreslogs 1988den avsom
järnvägstrafiklagen.tillläggs

övrigtiSverigeTrafiken utlandet reglerasochmellan
19901167ändradlagen senast1985193, omgenom

ijärnvägstrafik. svenskinternationell denna harGenom
internationellinförlivats fördragdeträtt om

TillSverige tillträtt.järnvägstrafik harCOTIF, som
enhetliga regler för avtaltvå bilagorhör medbl.a.COTIF

järnvägsbefordran resande ochinternationell dels avom
bilaga 6gods CIM. seresgods CIV, dels av

ijärnvägstrafiklagenlikhet saknas lagenmedI om
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internationell järnvägstrafik entydigenjärnvägsdefinition. Även måstehär införasdärför sådanendefinition. Eftersom lagen baseras på internationellade
konventioner järnvâgstrafik Sverige tillträttharom somkan diskuterasdock förslag till ändringar ligger inomom

för denna utredning. ljusetramen liberaliseringI denavjärnvägssektorn förav närvarande pågår inom ärsom detBG
emellertid angeläget fråganatt tas för behandling.upp
Beträffande myndighetsutövningen på järnvägsområdet
regleras denna bl.a. förordning 1988626genom medinstruktion för Statens Järnvägar samt förordning
1988707 instruktionmed för Banverket. I SJs
instruktion definieras uppgifterSJs där huvuduppgiften

drift järnvägstrafik. Vidareanges vara specifierasav
affärsverkskoncernens organisation påsamt krav styrelse,
redovisning revision.och förordningenI regleras även SJsbefogenhet att meddela föreskrifter inhämtandesamt avuppgifter från enskilda, kommuner eller landstingskommuner
bilaga och7 8.

myndighetsutövningSJs i form befogenhet att meddelaavförskrifter måste brytas ut Detta gällerSJ. t.ex.urföreskrifter för att formulera avtalsvillkorSJs
beträffande godstransporter, de normalvillkoren.s.k.
Avtalsvillkor trafikutövaremellan och kund bör på enkonkurrensutsatt järnvägsmarknad i framtiden kunna
formuleras i ett normalt affärskontrakt förhandlingargenommellan parterna.

Befogenheten inhämtaatt uppgifter hör främst medsammanuppgiftSJs trafikledningen.att handha Eftersom
utredningen föreslår trafikledningenatt även i
fortsättningen utförs bör befogenhetenSJ inhämtaattav
uppgifter i framtiden regleras avtal mellangenom
trafikledningsfunktionen trafikutövarna.och

Trafikeringsrätten på järnvägsnätet iregleras förordningen
19881379, ändradsenast 19901166 statensomspåranläggningar. specificerarDenna uppdelningen avjärnvägsnätet i stomnät, länsjärnvägar, malmbanan och
inlandsbanan. Regeringen bestämmer indelningen stomnätetavmedan Banverket beslutar vilka stomnätets järnvägarom av

skall länsjärnvägar. Vidare inneharsom enligtvara SJ
förordningen trafikeringsrätten till ochperson-godstrafiken på stomnätet. På länsjärnvägarna har SJ
trafikeringsrätten till godstrafik medan det är
trafikhuvudmännen, enligt lagen 1978438 omhuvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik; inneharsomtrafikeringsrätten till persontrafiken. Endast ellerSJomtrafikhuvudman avstår från sin trafikeringsrätt får
trafiken drivas För trafikledningen liggerav annan.

inklusiveansvaret meddelandet föreskrifterav omtrafikledning på SJ. Beslut nedläggningarom av
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samråd med SJ,efterBanverketskall taslänsjärnvägar av trafikeringsrätt. Iharoch andratrafikhuvudmännen som
överklaga SJsatträttenförordningen meddelas

BanverketssamtBanverkettrafikledningsbeslut hos
bilaga 9.regeringen senedläggningsbeslut hos

respektiveså att 8JsändrasFörordningen hör
till denhänsynHedavskaffas.ensamrätttrafikhuvudmännens

ochslutits staten, BLTmellanprincipöverenskommelse som huvudmännensreglerarbl.a.kommunförbunden,båda somde också avtaletattdettaförutsättertratikeringsrätt,
tillgång tilltillrättregleradi lagomförhandlas. En

deuppfyllertrafikutövare avspåren för alla som vidareinföras.böruppställda kraventillståndsmyndigheten
privataandrasåväl Banverketspårinnehavare, somävenbör

Förhållandettillgång.tillrättgaranterasspårinnehavare,
banhållare,trafikutövare,intressenterjärnvägensmellan - börtrafikledningsfunktionbanfördelningsfunktion och -

finnas attdärvidböri omavtal. Kravregleras trafikutövareå sidanbanupplåtelseavtal mellansluts ena
legaltettMotsvarande kravBanverket.sidan omå andraoch

också mellangällaavtalsförhållande bör
ochinom Banverketbanfördelningsfunktionen

avsnitt 14.4.äveninom setrafikledningsfunktionen SJ
gällervadockså ändrasbehöva somFörordningen vemkan

samrådvilkamedsamtnedläggning banorbeslutaskall avom iuppdelningenövervägasbörSlutligenske. omskall
slopas.skalllänsjärnvägarstomnät och

inyinvesteringarpåinflytandeTrafikföretagens
förordningeni 198967,ävenreglerasinfrastrukturen

stomjärnvägar.förplan19911228ändradsenast om liggastomjärnvägar skallbyggandeförplanBanverkets av
statsbudgeten.överfördelning anslagförtill grund av

i skalländringar dennasamtplanenFastställandet av berördamedsamrådsförfarande bl.a.föregås ettav trafikhuvudmánnenochtrafikeringsrättsinnehavare, dvs. SJ
bilaga 10.

länsjärnvägar slopasi ochbannätet ston-indelningenom av Vidare bör ettändras.överförordningen ochbör ses trafikföretag.innefatta allaframtidenisamrådsförfarande

utnyttjandettrafikeringen och avgällerNär det
förordning 19881378vidarefinns ominfrastrukturen

trafikspáranläggningar. Förpåtrafik statensföravgifter
trafikavgifter betalasspáranläggningar skallpå statens

bestå fastTrafikavgiften skalltill av enBanverket.
utgörsavgiftrörlig avavgift fordon samtför somen förordningenrangeravgifter. Idiesel- ochdrifts-,spår-,

övergripande bestämmelservissasamtavgiftsbeloppenanges Sålunda gällertillämpningen dessa.vidgällaskall avsom
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avgiftt.ex. att fast ej utgår för trafik med lös
lastbärare eller för fordon under längre period ejsom eniär trafik. äger vidareBanverket befogenhet att besluta

närmare tillämpningsföreskrifter bilagaom 11.

Spáravgifterna debiteras Banverket efterav
trafikföretagets redovisning utförd trafik; antalav

kilometerfordon, antal etc. För att Banverket skall kunna
kontrollera riktigheten i uppgifterdessa krävs särskilda
kontrollregler. idagEftersom detta huvudsakligen är enaffär mellan och Banverket hittillsSJ har intedet bedömts
utgöra något problem att möjlighetBanverket tillsaknar
denna revision. situationavregleradI med fleren
trafikföretag på spåret är det lämpligtdock att Banverket

möjlighetdenna i form föreskrifter i Vidareges lag.av
utgår idag rangeravgiften endast för de bangårdarnastörre
vilka idag tillhör infrastrukturen. specificeras iDessa
särskild bilaga. Beträffande trafikavgitterna i sin helhet
måste ändringar i förordningen införas blirdet aktuelltom

företaatt förändringar i avgiftssystemet.

Förordning järnvägs1985200 befordringsskyldighetom
järnvägensreglerar skyldighet att befordram.m. resande

persontágmed bilaga 12.

På järnvägsmarknadavreglerad finns ingenen orsak att
bibehålla sådan befordringsskyldighet, varfören
utredningen förordar förordningenatt avskaffas.

Beträffande räddningsberedskapen på järnvägsomrádet är det
enligt räddningstjänstlagen 19861102 anläggningens
innehavare, dvs. Banverket, är ansvarig. lagenIsom
uppställs vidare pá samordningkrav trafikutövaremellan
och inomBanverket trafikledningen. Detta samarbete sker
idag centralt mellan Banverket Räddningsverket.SJ, och

finnsIdag möjligheterlagreglerade att ställa påkrav
trafikutövarna beträffande säkerheten i verksamheten. Dock
saknas motsvarande lagreglering tillgänglighet,vad gäller
respektive drift underhålloch jårnvägsanläggningen,av

bärgningsinsatsert.ex. efter olycka. diskuteras iDet kan
vilken utsträckning trafikutövaren åläggasbör ståatt för
räddnings- bärgningsresurseroch vid inträffad olycka.enPå motsvarande sätt förslás gälla försom
järnvägssäkerheten kan förargumenteras ävenatt ansvaret
enligt räddningstjänstlagen skall delas mellan
trafikutövarna banhållaren.och Därmed skulle
trafikföretagen stimuleras tillskapa tillräckligaatt

vilket interntkan ske eller ömsesidigaresurser genom
avtal.

Utredningen rationelltdock det 1mest attanser vara
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medi sambandförbanhållarenförsta hand resurseransvarar tillgångfårtrafikutövarnaräddningsinsatser attochakuta
överförafinns orsak attDäremotavgift.till motdessa en åtgärdergällerräddningstjänstlagen vadenligtansvaret

på verksamhetåterföras dendirekt kan somsom spâranläggningar. Detpåbedriver statenstrafikutövaren
påutrustningåtgärder ochframföralltgäller

brand ochbekämpaochförebyggaför attjärnvägsfordon
inomsamordningbehovetmiljöskador. Beträffande av

möjlighetentillskapasförfattningitrafikledningen bör
vissabeaktandetrafikledningsfunktionen medattför av

tillgå,finnsanspråk attivillkor deta somresurser
vidbristsituationer ocholyckoritrafikutövare,oavsett

restriktivt endastochutövasSådan bör dockhaveri. rätt
trafiksituation.till aktuellså hänsyn tagendå krävs med
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21 FÖRFRAMTIDA SAMHÄLLETSROLL UPPHANDLARE AV
PÅ JÄRNVÄGPERSONTRAFIK

utredningensom tidigare konstaterat kan förvänta sigman
att konkurrens inom persontrafiken främst kommer att ske
inom den samhället upphandlade trafiken.av Mot bakgrund avdetta såvälkommer statens upphandlare somtrafikhuvudmännen att spela betydande förroll attentillse att konkurrens verkligen tillkommer stånd.
Utredningen konstaterar beträffande den statenavupphandlade trafiken

För såatt många potentiella operatörerengagera- sommöjligt i anbudsprocessen viktigtär det att
anbudsunderlagen hålls på detaljeradmycket ochen

nivå.heltäckande anbudsgivandeEn operatör jutar enicke oansenlig affärsrisk och det år därför avavgörande betydelse finnsatt det tillgång till
informationrelevant betydelse för att operatörav enviljaskall gå in på marknaden.

Anbudstiderna är också avgörande betydelse för att- av
erhålla långsiktiga från operatörer.engagemang De
tidigare ettåriga kontrakten har upphandlaren redan

börjat gå ifrån till fördel långsiktigaförnu merlösningar. Utredningen att längre anbudstidermenar
årän ett är förutsättning för att fler aktöreren

skall lämna anbud och att reell konkurrens kan
uppstå.

ökadeDe påkraven statens upphandlare och betydelsen avverksamheten för inomkonkurrens järnvägstrafiken gör att
utredningen förordar regeringenatt överväger inteomarbetet bedrivasborde i organisation.fasten mer

utredningensOm förslag genomförs och följd dettasom en avjärnvägsoperatörerfler kan sigetablera på marknaden ökar
såväl statens trafikhuvudmännens möjlighetersom att
upphandla järnvägstrafik i konkurrens. I sammanhanget bör
dock påpekas långsiktigade finnsavtal i del fall,som enbåde mellan trafikhuvudmännenstaten och samt mellan
trafikhuvudmännen och riskerarSJ, minskaattsom
konkurrensens págenomslag marknaden.
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FÖRSLAGGENOMFÖRANDET UTREDNINGENSAV22

utredningen nuvarandeDirektiven attför SJsanger
stegvis till denframtrafikeringsmonopol avvecklas lskall
lämpligt tidpunktenUtredningen det attjanuari 1995. anser

järnvägsmarknaden föröppnaochmonopoletför avvecklaatt
tidtabells- ochtill nuvarandefri konkurrens anpassas

juni.iårligasin huvudbrytpunkttågplanearbete. harDetta
avregleringen iskerUtredningen därför attförordar

innebäri juni atttidtabellsskiftet Det1994.samband med
så att beslutansökningar táglägen behandlasbörom

tid dessförinnan.föreligger i god

i övrigt hargenomförande förslagenBeträffande av
utredningen följande synpunkter.

förslagutredningens överväganden ochutgångspunkt förEn
så långt kanjärnvägsmarknaden, denbedömningär nuaven

dendå attöverblickas. allmänt konstateras,kan rentDet
järnvägsoperatörsigetableraöverväger att somsom isannolika lönsamhetenfågivetvis måste densöka grepp om

företagsekonomiskainvesteringsbehoven samt detdetta;
utredningenuppgifterderisktagandet. bakgrundMot somav

utredningenredovisat atttidigare bedömer
pá följandeoperatörer är bästförutsättningarna för nya

trafikhuvudmännenspersontrafik,områden köpstatens av
köppersontrafik, storföretagensköp avav

matartrafik vagnslastgods samtsystemtransporter, av
områdenPå kan detkombitransporter. dessamöjligen s.k.

upphandlanderisktagandet begränsas.företagsekonomiska De
åtgärderockså skapainstanserna kan egnagenom

trafiken iBeträffandeförutsättningar för konkurrens.
företagsekonomiskt ärdriver påövrigt, egetSJ ansvar,som

osäker ochlönsamhetenetableringskostnaderna höga, mera
betydligtföljaktligenföretagsekonomiska risktagandetdet

utredningen attrekommenderarhäravstörre. Med beaktande
vidtastegvis gällergår när det attframstatsmakterna

organisatoriska förändringar berör SJ.som

utredningens förslagsålundabörförsta etappI en
följandeiinnefattar korthetgenomföras. Det

ochtrafikeringsmonopol avskaffasNuvarande1.
friför konkurrens.järnvägsmarknaden öppnas

områdebanfördelningen, därför ettAnsvaret2.
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neutraliteten i förhållande till olika operatörer över
huvud intetaget bör kunna ifrågasättas, förläggs till
Banverket.

3. s.k.De funktionerna omorganiserasgemensamma inom SJoch tillstalls marknadens förfogande på
konkurrensneutrala villkor. Utredningen att dettaanserbör kunna fungera tillfredsställande åtminstone så länge

konkurrensen mellansom ochSJ andra operatörer i förstahand kommer till uttryck i upphandlingsfas mindreocheni den löpande verksamheten.

Statens järnvagsnamnd4. får till uppgift påatt egetaktivt verka föransvar att konkurrensneutraliteten
upprätthålls och att snabbt avgöra klagomål från
marknaden.

Regeringen bor därefter sitt kansli ochgenom berördagenommyndigheter fortlöpande följa utvecklingen. visarOm detsig att könkurrensneutraliteten beträffande de gemensammafunktionerna inte fungerar på sättavsett eller attmarknadsförutsättningarna saknas på något avgörande sätt,bör statsmakterna överväga att flytta funktionernaut SJuroch dem organisatorisktge neutral placering.en Sådana
förändringar är för övrigt relativt enkla att genomföraefter de organisatoriska förändringar dessa funktioneravSJ genomför.som nu

Efter årtre bor under alla förhållanden prövning görasenhur avregleringen järnvägsmarknadenav harav fungerat ochställning tilltas ytterligare åtgärder behöver vidtas.om
Utredningens förslag att trafikledningen övrigaoch

funktioner organiserasgemensamma konkurrensneutralt inom
utgår frånSJ åtminstoneatt de är väsentligast frånsomneutralitetssynpunkt bibehålls i affärsverkets form. Enöverföring till bolagsform skulle minska insynen, minskatilltron till neutraliteten och försvåra möjligheterna attgöra sådana organisationsförändringar,senare somutvecklingen kan anledning till.ge

strategiDen utredningen här förordarsom påde kortgersikt bästa förutsättningarna för att konkurrensen skall
verka. Marknaden kan öppnas för aktörer utan attnya manför den slårskull sönder fungerande verksamhet.en
Utredningen vill avslutningsvis understryka, att även omantalet aktörer på järnvägsmarknadennya inledningsvis blirbegränsat, kommer ändå avregleringen att ha positiva
konsekvenser för dem köper jarnvägstransporter.som Enbarthotet att járnvägsoperatörerom nya kan komma att etablerasig på marknaden kommer stimuleraatt de redan befintliga
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sini verksamhet.kundanpassadebliföretagen att mera transportlösningar,introducerade attkommerDessutom nya
på iprisernahållasin ochverksamheteffektivisera en

nivå.transportalternativ lågtillförhållande andra
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§§rski1t yttrande Börje Andréasson ochav LarsKritg

Syftet utredningenmed är att skapa förutsättningar förökad konkurrens inom jårnvägssektorn, vilket vi anser varaangeläget för fåatt effektiv järnvägstrafik.en Detmaterial utredningen tagitsom fram är emellertid
otillräckligt långsiktigagrund försom beslut. Det gällersärskilt frågan hur s.k. järnvägsfunktionergemensammaskall kunna tillhandahållas på ett konkurrensneutralt sätt.
Att underlaget för ställningstaganden är otillräckligt
betingas att utredningen arbetatav hårdunder tidspress.
Detta har ockå medfört att utredningen i flera viktiga falltvingats föreslå fördjupade och kompletterande utredningar.Enligt vår uppfattning är det angeläget att dessa
utredningar innangenomförs beslut fattas detomlångsiktiga regelverket för konkurrens inom
järnvägssektorn.

Regeringen kommer vårenunder föreslå1993 att enbolagisering hela eller delar Förav SJ. fåattavlikvärdiga grundförutsättningar olikaför trafikutövare iframtiden är det ett nödvändigt första steg att ombildasSJtill aktiebolag. Bolagiseringen kommerSJ sannoliktav attändra förutsättningarna för hur flera de s.k.av gemensammafunktionerna skall organiseras på ett konkurrensneutralt
sätt. Utredningen har naturliga skäl knappastav allsberört hur bolagisering skulle påverkaen SJ dessavförslag. Vi därför att kompletterandeanser utredningenmåste göras gällervad effekterna bolagiseringav en SJ.av
I avvaktan på ytterligareatt underlag tas måsteframåtgärder redan vidtas för att skapa förutsättningarnu förökad konkurrens. förstaEtt självfalletsteg är att
nuvarande trafikeringsmonopol avskaffas. Detta germöjlighet för operatörer att söka tillståndnya somtrafikutövare. Järnvägssäkerhetslagen 19901157innehåller för övrigt redan bestämmelser tillstånd attomdriva spårtrafik och det är Banverket utfärdar sådantsomtillstånd.

Vi delar utredningens uppfattning att antalet aktörernya
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Dettablir begränsat.inledningsvisjärnvägsmarknadernapå blir ettbankapacitet knappastfördelningeninnebär att av investeringaratt storakommerTill dettaså problem.stort kapacitet,järnvägsnätetsökaför attplanerasgörs ochnu fördelningentill att avrimligen bör ledavilket
långsiktiga avtalfinnsVidare somförenklas.bankapacitet

låserutsträckningvissitidennärmastedenunder vissStockholmsregionen ochbl.a.gällerbanutrymmet. Det
systemtågtrafik gods.förs.k.

relativtpå ettBanverketvi attbakgrunddennaMot anser ibankapacitetfördelningenför avsätt kanenkelt svara olika slagprioritering mellan avinledningsskede. Denett början.ianvändasinom kanSJidag tillämpastrafik som ochBanverketmellanBanupplåtelseavtal sluts
hartrafikutövarennärbl.a.trafikutövarna och anger

tilltillgång banan.
tillprincipivitrafikledningen ansluter ossgällerVad skallinledningsskedei ettdenutredningens förslag att

ärtillstyrkainte kanvi däremotVadligga hos SJ.kvar
trafikledningenorganisatoriska för somformden början.frånredanföreslår gällaskallutredningen

ochgällernär detbl.a. ansvarär oklartFörslaget
bolagiseratiplacering ettTrafikledningensbefogenheter.

i förstaföreslårVi att SJnärmare.måste enutredasSJ
förtrafikledningen ävenför nyaetapp svarar på formellamåste byggatrafikutövare. Detta arrangemang

där parternastrafikutövare,varjeochmellanavtal SJ
Eventuellarättigheter klartskyldigheter och anges.

Statensföreslagnainom denfårtvister lösas
Järnvägsnämnd.

Befintligtföljande.vi understrykasammanfattningsvis vill
förtillräckligt grundinteutredningsmaterial är som

Detjärnvägssektorn.avregleringlångsiktiga beslut avom hinderingetutgör dockDettamåste därför kompletteras.
ökai attsyftetaskanredanförsta stegför att ett nu vivadenlighet medijärnvägssektorninomkonkurrensen

föröppnasmarknadenDärigenom skulle nyaanfört ovan. slås sönder.systemdagensrisk för atttrafikutövare utan
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Särskilt yttrande EhrlingGuyav

Det är angeläget politiskaatt beslut snabbt fattas ökadomkonkurrens på järnvägen så aktörerna vilkavet spelregler
gäller.som

En avreglering järnvägen är angelägen.av Första istegetden är attprocessen SJ snabbt bolagiseras. avregleringEnbör iske steg tillfram tidtabellsskifteSJs i juni 1994.Godstrafiken och den samhället upphandladeav
persontrafiken bör avregleras förtur.med

Valet organisationsform måste säkerställaav att de
funktionernagemensamma hanteras på ett för olika

trafikföretag konkurrensneutralt sätt.

Det är också viktigt att skapa

klar rollfördelningen mellan aktörerna
stor konkurrensutsatten verksamhet inom järnvägssektorn

ett sammanhållet ansvar
Utredaren föreslår att ävenSJ fortsättningsvis skall

för funktioneransvara såsom trafikledning,gemensamma
stationer, terminaler, verkstäder och åtgärderatt förm.m.tillfredsställande konkurrensneutraliet, insynt.ex. i
trafikledningen, vidtas. Utredaren analyserar i betänkandetolika modeller för organisation deav gemensammafunktionerna.

Enligt min uppfattning bör den utredaren förordadeavmodellen första ietappses som arbeteten med uppnåattökad konkurrens på järnvägen.

Om regering riksdagoch fattar beslut i enlighet medutredarens förslag till jag understryka vikten attavansvaret för och organisationen deav gemensammafunktionerna följs så ökadattnoga konkurrens uppnås.uppbörDet finnas beredskap för väljaatten andra modellert.ex. ett fristående driftsbolag för desom ansvararfunktionerna pågemensamma ett konkurrensneutralt ochkostnadseffektivt sätt, det visaskulle sig att denomförordade modellen inte intentionerna.uppfyller

Blir utredarens förslag det regering riksdagoch väljersomvill jag understryka vikten att där det finns kompetentaavoperatörer vid sidan önskarSJ etablera sigav försomolika produkter inom gods- och persontrafiken skall dessa
garanteras konkurrensneutralitet visavi huvudoperatören.
Den utredaren föreslagnaav järnvägsnämndstatens och desärkilda revisorer skall granskasom operatörersnya
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nästefunktionerjärnvägsgemensamma gestillåtkomst SJs
säkerställaattbefogenheterochansvar

konkurrensneutralitet.

effektiviserat verksamhetenårensenastedehar underSJ
Organisation ochsitt resultat.förbättratavsevärtoch

utveckling är mycketförändrats. SJsarbetssätt har
framhålla attvill jagSamtidigtpositiv.

ökad konkurrensipå takt medstärksförändrinqstrycket SJ
måste ägnasuppmärksamhet SJssärskildpå järnvägen.

effektivisering ochrationalisering,fortsatta
i att skapapå kärnaffären syftekoncentration

järnvägstransporter.effektivakonkurrenskraftiga och
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Särskilt yttrande Olof Nordellav

Om reell avregleringen skall genomföras i enlighet medutredningens direktiv krävs radikala förslag änmer de somutredningen fört fram. utredningensOm förslag genomförs ärrisken uppenbar att avregleringen i realiteten inte innebärnågon större förändring jämfört med dagsläget. Staten hardubbla roller lojaliteteroch inom järnvägsområdet, delssåsom företrädare för samhälls- och konsumentintresset,
dels såsom ägare järnvägsföretagetav UtredningenSJ. harinte på ett tydligt sätt analyserat denna intressekonflikt.
Enligt min mening har utredningen i betydande gradprioriterat statens ägarintresse framför samhälls- ochkonsumentintressena.

Enligt regeringens direktiv skall utredaren föreslååtgärder ökar konkurrensen inom järnvägssektorn.som
Arbetet skall bedrivas med förutsättningen att SJsnuvarande trafikeringsmonopol skall avvecklas stegvis framtill den januari1 finns1995. Det flera skäl till att manifrågasättabör denna ambitiösa tidtabell. Såväl SJ somövriga aktörer behöver tid för nödvändig anpassning ochutveckling med hänsyn till de förutsättningarna vidnya enfullständig avreglering. välEn fungerande konkurrensuppstår inte i det ögonblick järnvägstrafiken avregleras. Idet fortsatta utredningsarbetet inom Kommunikationsdeparte-
mentet bör därför enligt min meningman pröva somalternativ successiv avregleringen stegvis under längreentidsperiod. förstaI etapp bör trafikhuvudmännen,en liksomstaten, få möjlighet att upphandla all olönsam trafik ikonkurrens fr tágplan Vid94. successivo m avregleringenunder längre tidsperiod ären möjligtdet att utvärderaeffekterna steg för Vidsteg. all avreglering är
eftervård viktig.

avregleringenom skall leda till reell konkurrens är fyrafrågor avgörande betydelseav

Trafikledning
Fastigheter
Rullande materiel

gällandeNu avtal beträffande lokal och regional
tågtrafik

Trafikledning

Den utredningen förordade lösningenav med friståendeentrafikledning inom kanSJ fungera under kortareenövergångsperiod. bolagiserasOm SJ är dock denna lösningomöjlig varför utredningen redan borde ha föreslagitnu somhuvudalternativ fristående trafikledningen utanför SJ.
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årserinras att 1988i sammanhangbör dettaDet om
trafikledningenattproposition förutsattetrafikpolitiska

inte Underhosoch SJ.Banverketförläggas hosskulle
inom föröverenskommelsegjordes ramenvintern 1988 en innebar attorganisationskommittés arbete somBanverkets

vissa andratill attmottillbaka SJtrafikledningen fördes
blivande Banverket.till detöverfördesverksamheter

ifrånutgick denbeslutstatsmakternasEftersom
ligga hostrafikledningen skulleförutsättningen att

tillersättningnågonutgår inteinteoch hos SJBanverket
länsjärnvägarutför utmedtrafikledning SJför denSJ som

trafikledningför dennaKostnadernaTågdär BK opererar.
banavgiften.ingå ianses

Fastigheterna

påoperatörologisktär att SJ enDet ensom nyttjas förmarkäga allskallmarknadkonkurrensutsatt som
förasfastighetsinnehav börinfrastruktur. SJsjärnvägens

överföring kräver attsådan SJtill Banverket,över men en synvinkel ärstatensför detta. Urekonomiskt kompenseras
utredningen närmarevarförnollsummespel,ettdettadock

möjliggöraalternativ. För attdettaanalyserathaborde
betydandepersontrafik harregionallokal ochutbyggnad av frånanläggningar med medeliinvesteringar gjorts fasta

ärDetlandsting LTA-anslag.ochtrafikhuvudmän, kommuner,
behålla formelladenorimligt skallgivetvis att SJ

avreglering.anläggningar eftertilläganderätten dessa en

materielRullande

påpekat attsättförtjänstfulltpáUtredningen etthar
fråga istrategiskmateriel ärfrågan rullande enom på olikaUtredningenavregleringen. pekarmedsamband

fristående vagnbolagfrånbilda ett SJlösningar, bl atta finansieringanskaffning ochuppgift för avattmed ansvara uthyrasellerleasasmateriel därefter kanrullande somny förslag.tillstyrker detta omtill marknaden. Jag
ingåolämpligt attdetdäremot skullestatsmakterna anse
ärfristående vagnbolagistatligt ettmed ett engagemang

framgángsvägar.alternativa Ennödvändigt prövaattdet
särskiltinrättar ettmöjlig väg är att staten

materiel.rullandetrafikhuvudmännensstimulansbidrag för
säkerställa attdelsstimulansbidragsådant kanMed ett man

stimuleralösning, delsfår konkurrensneutralvagnfrågan en ijärnvägstrafikenregionalalokala ochdenutbyggnad av bolagiseras.skallgivetvisblir akut SJFråganlandet. om
trafikaktiebolagorimligt ettattär helt somDet

äga fordonskallmarknadpå konkurrensutsattkonkurrerar en
skattemedel.finansierats medanläggningarunikaoch som
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gällandeNu avtal beträffande lokal regionaloch tågtrafik

ärDet angeläget att all olönsam tågtrafik kan iupphandlas
konkurrens så möjligt.snart gällande civilrättsligaNusom
avtal beträffande lokal regionaloch tågtrafik bör därför
omförhandlas i syfte att tillavtalen deanpassa nyaförutsättningar kommer att gälla.som
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HellströmSärskilt yttrande Hansav

inomökad konkurrensförutsättningar, medgerskapaAtt som
uppgift.komplicerad Dettaärjärnvägssektorn, en

integrerat,är mycketjärnvägssystemetsammanhänger med att
Teoretiskt idealatrafik.både ochvad banaavser såkrävaskulleförutsättningar konkurrensför ökad

omöjligtbli attförändringar, skulledetradikala att
järnvägsverksamhet.effektivgenomföra en

tilllösningar, hänsynföreslagit medUtredningen har som
så rimligt kanutformadepraktiska möjligheter är varasom

föreskriver, villdirektiven hamöjligt, man, somom några områden harförutsättningar för ökad konkurrens. Inom
viktigaSärskiltuppfattningar.avvikandejag deldock en bolagiseringenpåorganisationsfrågorna avseendemedär av

trafikledning bör lösas. Detbanfördelning ochsamt hurSJ
inte vilkautredningen berörtockså attbör noteras

framtida omfattning,ekonomipå järnvägens ocheffekter som
till.avreglering kan ledaen

på iärnväqstransporter Kaputgångspunkter.Allmänna Krav
10.2

någrainförasbörinteUtredningen att detanser drivafå rättmöjligheterna att attbegränsningar vad avser russinplockning.trafiken, s.k.lönsammastedenendast

beskrivas vilkamåste effekter dennaatt detJag anser
princip får.

tillåtsrussinplockning alla transporterkommerattGenom
mindre omfattande.bli Somellerdyraretotalt sett att

godstrafik.isystemtransporterpå nämnaskandettaexempel
relativtsig ärförtransportuppdragÄven dessa varom samordning övrigmedavsevärdavskilda, förekommer en

samtoch personalsärskilt gäller dragkrafttrafik, vad
vissarussinplockningadministration. En av av

samordningomöjliggöra sådan ochskullesystemtransporterna
någonÄven enstakastordriftsfördelarna.minska om

billigare skullebli för kunden,skulle kunnatransport
effektivabli mindre ochtillsammanstransporteralla

möjlighetdåfår sämre attJärnvägendärmed dyrare. en
trafikslag. Liknande exempel kanandramedkonkurrera

persontrafiken.frånhämtas

påutgångspunkter. konkurrensEffekterAllmänna av
ärnvä smarknaden Ka 10.3

visstill deljärnvägstransporterpåpekarUtredningen att
från transportslag.andraför konkurrensär utsattaredan
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Jag att intedettaanser rättvisande bildger en avförhållandena. Konkurrensen mellan de olika trafikslagen ärhård.mycket fåDet är branscher har såett starktsomkonkurrenstryck. Det är egentligen endast den upphandladepersontrafiken, varit utsatt för mindresom ettkonkurrenstryck. Denna är till stor delnu redanavreglerad.

Former för fördelning bankapacitet.av
Konkurrensmöjligheter för alla Kap 11.4
Utredningen har bedömt det värdefullt frånvarakonkurrenssynpunkt tillgångatt till spåren kan ävengesandra aktörer än renodlade järnvägsoperatörer. Utredningenhar angivit vissaatt krav bör ställas pá de aktörer somtillgång till spåren,ges nämligen att trafiken har stabilaekonomiska förutsättningar.

Utöver detta krav jag attanser aktöroperatören böruppfylla ytterligare villkor. börHan ha kunskap omjärnvägstrafik för att kunna ställa relevanta påkravtillgång till spåren. Det bör också ställas krav pákvalitet i föreslagna trafikupplägg samt krav på finansiellstabilitet.

Former för fördelning bankapacitet. Utredningensavöverväganden och förslag Kap 11.5.4
Utredningen att banfördelningenanser på sikt bör ske efterprissättningsmodellen tillsatt vidaremen enadministrativ modell bör väljas. inomRedan för dennaramenmodell bör vissa inslag prisstyrning kunna införas.av
Prissättning bankapacitet principav är viktigsom enförutsättning, reell konkurrenssituationom en skall kunnalösas. Utredningen har gjort analyser pekar påsomproblemen vad gäller möjligheterna till denna typ avprissättning. framgårDetta bilaga.av en

börDet dock understrykas möjligheteratt till prissättningbegränsas svårighetenstoraav att fastställa enbetalningsvilja för enskilda táglägen. tågEtt ingår nästanalltid i ett system och det är hela systemetsbetalningsvilja har betydelse. táglägessom Ett värde ärdessutom beroende andra operatörers táglägen,av t vadexanknytande trafik.avser

Alla dessa begränsningar gör att den optimism beträffandemöjligheten åstadkommaatt prismodell,en utredningensomframför, kan ifrågasättas.
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organisations- ochpå allmännaUtredningens syn
ansvarsfrågor 13Kap

skallatti händelse SJdenUtredningen attanser konkurrensneutralönskvärtstarktbolagiseras är det ur
hålls utanför ettfunktionernasynvinkel att de gemensamma

nybildat SJ-bolag.

inte övervägasvidorganisationen bordeSJinterna avDen
beträffande deNeutralitetenutredningen. gemensamma

inomupprätthållas även ettvälfunktionerna mycketkan
särskildaattåstadkommasDetta kanbolag. genom
särskildacivilrättsliga elleravtal sluts genom

bolagsordningen. allai Omskrivningar gemensamma
bolagiserat blevutanför ett SJ,liggafunktioner skulle

ikvarnuvarande SJövervägande delenheltden av
affärsverksform.

övervägandenUtredningenstrafikledning.Banfördelning och
försla 14.4och Ka

banfördelningföreslår föransvaretUtredningen att
attinom Banverket ochfristående enhettillförläggs en ligger hostills vidare kvartrafikledningenoperativaden

SJ.
ingå ibanfördelningsfunktionen inte kanattJag anser om i första handtrafikledning, bör denorganisation förSJs

banhållare neutralbåde operatörer ochpå frånligga en påverka den.kanviktigt alla parterattär dockDetpart.

separatläggasbanfördelningen skulleallttrots ensomOm
viktigt attatt betonaärinom detBanverket, enenhet

omfattapreciseras. börarbetsområde Detsådan enhets
administrationbanfördelning samtutformning förreglerav innebärsistnämnda attbanfördelningsprocessen. Detav sinsemellan kommeri första handoperatörernaför attverka

förhandlingarvidordförandevid behovöverens, att vara
slutligt beslutsamt fattaoperatörernamellan om

banfördelning.

enskildatidtabellsjusteringarviktigt attärDet av
mellanöverenskommelsei sker eftertåglâgen första hand

banfördelningen.inblandningtrafikföretag utanberörda av
imåstebanfördelningadministrativa förmodellen varaDen

därigenombörjar tillämpas. Endastdetalj innan denklar
godtyckligaundviks beslut.

tågdriften attförså betydelseTrafikledningen är storav tägdriftenskvaliteten, därmedochförförödandedet vore organisationtillframtideni föra denekonomi, att en
operativtinte styrastrafiken. verksamhet kanutanför En



171

med ett ekonomiskt ansvaret föransvar, styrningenom finnsutanför verksamheten. On alternativ lösningen skulleövervägas i framtiden, då andra operatörer än harSJ enstörre del trafiken än under deav närmaste åren, voreendast operatörernaen av gemensamt ägd organisation
tänkbar.

På linjer där SJ eller ett annat trafikföretag är ensamoperatör måste företag alltid oinskränktresp ha inflytandeöver trafikplanering och -ledning.

Gemensamma funktioner. Rullande materiel Kap 15.2
Utredningen föreslår att ett vagnbolag bör bildas för attunderlätta och samordna nyanskaffning rullande materiel.av

viktigtEtt syfte med denna konstruktion anges varariskspridning för att underlätta för företag attnyaetablera sig. dettaOm skall någon ekonomiskvara fördelför operatörer, måste någon intressent gå in i vagnbolagetutan krav på marknadsmässig avkastning på satsat kapital.innebärDetta fjärmandeett från marknadsekonomin.

Jag ställer mig mycket tveksam till ett vagnbolag kommeromatt fungera. Varje trafiklösning kräver sina
speciallösningar, ett vagnbolag, intesom harsomdirektkontakt med marknaden, inte tillgodose.kan Nyaoperatörer kan ha andra uppfattningar fordonensomutformning, vilket gör vagnbolagets fordon mindre
användbara. Endast för vissa typer godsvagnar äravvagnbolag möjlig lösning, vilket juen även marknaden harvisat.

Gemensamma funktioner. Räddningsberedskap Kap 15.10.4
Utredningen föreslår att ansvaret för tillfredsställandeenräddningsorganisation läggs på Banverket.

Eftersom räddningsverksamheten är kopplad till fordonen ärdet endast trafikföretagen har lämplig kompetens påsomområdet. så länge ärSJ det största trafikföretaget börenligt min mening SJ fortsätta att för dennaansvaraverksamhet.

Järnvägssäkerhet Kap 17

Utredningen föreslår att Järnvägsinspektionen bibehålls isin nuvarande form myndighet administrativtsom inordnadeni Banverket.

För fåatt neutral ställningen mer det att föredravore omJärnvägsinspektionen organiserades helt fristående från
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Järnvägsnámnd.pá StatenssättBanverket, somsamma

utrednin försla Ka 22Genomförande ensav
i samband medavregleringen skerUtredningen attförordar

juniitidtabellsskiftet 1994.

börjamåstetágplanertillförslagenbör beaktas attDet
förutsättning förärjunii Dettaredan 1993.samordnas en

junifrån Dettatidtabellstånd 1994.få tillatt en
avreglering än vadnågon omfattandeinnebär att sommer intetrafik kanköpbeträffande statensgällerredan avnu

juniitill stånd förrän 1995.komma
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Särskilt yttrande HellsvikLars Jan-Ericoch Nilssonav
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag hurom manskall åstadkomma ökad konkurrens inom järnvägssektorn. Detuttalade motivet är att därigenom nå ökad effektivitet.
Vi att utredningens förslaganser i viktigaflera avseendeninte de förutsättningar,ger och därmed inte heller deeffekter, eftersträvas. gällersom Det framförallt iföljande avseenden

Påa avgörande innebärpunkter förslagen att
konkurrensneutralitet icke-diskrimineringoch mellanolika trafikoperatörer inte kan säkerställas.

b Med den föreslagna organisatoriska strukturen gesinblandade parter ett oklart gällerDet inteansvar.minst i den grundläggande ansvarsfördelningen mellantrafikoperatörerövriga trafikintressenter ochbanhållare.

Bakgrunden till våra invändningar i bl.a. dessa avseendensammanfattas Pånedan. flera punkter utvecklas den typ avfrågeställningar berörs i detta yttrandesom också i denkonsultrapport tagits fram utredningenssom försorggenomReview of Proposals, Coopers Lybrand, January 1993.
Konkurrensneutralitet

Statens uppgift vad beträffar främjande konkurrens äravbl.a. att till att företag övervägerse bedrivaattsomlikartad verksamhet också likartade förutsättningarges attgöra detta.

Vi delar utredningens uppfattning ökadatt konkurrens inteåstadkommasbör att dela igenom SJ fleranu uppsjälvständiga och godstrafikföretagperson- enl engelskmodell. Däremed rimligSJ garanti förges en att kunna
fortsätta att utvecklas ett storskaligtsomtransportföretag med de fördelar detta i slutändensom kaninnebära för kunderna företagets styrka såväl pågenom densvenska den europeiska transportmarknaden.som

Förslaget emellertid huvudoperatören iger regel SJkontroll över viktigta kringfunktioner också andrasomtrafikintressenter behöver utnyttja eller betjänas av -trafikledning, stationer, terminaler i övrigt, mark etc.Viljan inteatt bryta sönder fungerande organisation.en
motiv för bibehållaattanges i sinsom SJ nuvarande formäven i detta avseende.

Vi vill i detta påminnasammanhang att denom
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årsanslutning tilli 1988gjordesansvarsfördelning som frånvissa medvetna avsteginnebärtrafikpolitiska beslut
avreglerad marknad.pårimligtkanvad envaraansessom åstadkommailåg atttyngdpunkten 1988Skälet att envar trafikslag,tillförhållande andraijärnvägstrafiken,för

gäller ochbehandling vadkonkurrensneutral ansvar
Samtidigt skapadesinfrastrukturen.betalning för nya

finansiering utbyggnadochplanering,villkor för av
från olika intressenterdeltagandeinkl ökatjärnvägsnätet,

vidmakthâllande ochplaneringi samband med av
investeringar.

spårenpåi betydelsen konkurrensöppnades systemetDäremot
funktionerutsträckning. Vissai begränsadmycketendast

fastigheter kundestationer andraochmark,t.ex.som ligga hoskvari avseende t.v.störningar dettadärför utan
Medrekonstruktionen företaget.stöd underettSJ avsom inteidag hellerinnehar är detformella monopoldet SJsom

inomtrafikledningen utförsonaturligt ävenatt
järnvägssäkerhetslagen.trafikföretaget. Jfr

tjänaemellertid inteuppdelning kanNuvarande som
ansvarsfördelning páorganisationen ochutgångspunkt för en

förutsättningslösochattavreglerad marknad utan en ny
anvisarutredningenprincipförslaggjorts.analys har De

fullskaligitrovärdigagiltigamåste och envara
konkurrenssituation.

tillräckligt betydelsenUtredningen inte belysthar av
anläggningar.olikaför typerhuvudmannaskapneutralt av

långt drivnainte förförvisso säkert attärDet
effektiva relationertill mellanneutralitetskrav leder

utvecklingeffektivintressenter ochinblandade av
ifråga. lättare attfunktionen Däremot är det genom

driftansvar ochentreprenadavtal etc anpassa
konkurrensförutsättningar än attdriftorganisation till nya

nyckelanläggningar.partsdominerat ägandeett avanpassa
stationer äventorde,förhuvudmannskapneuturaltEtt om

exempelvis utgöraöverlåts till operatör,driften enen
bådaängaranti tillträde för aktörerförbättre omnya

trafikoperatör.någonförenas hosrollerna

för ochVissa kostnadsansvarskevheter betr
delvisanläggningaravgiftsbeläggning helt ellersomav

ocksåalternativ till borde havarandrautgör
utsträckningExempelvis i änbör störreuppmärksammats.

utnyttjnade olikalikvärdiga villkor gälla föridag av
godsbangárdar användas förkanochtyper somav ranger-

Vissa trafikutövaresammansättning tåg. ochav
olika villkor vidmissgynnas.trafikupplägg kan annars

anläggningar förutnyttjande el-debitering respavav
dieseldrivna utgör annat exempelfordon ett vars
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implikationer på effekterna för konkurrens pá spåren borde
ha belysts.

Utöver bristfälligtdessa belysta kostnads- och
betalningsvillkor vill vi också påpeka andra generella

iproblem samband prissättningmed gemensammaavanläggningar ägs operatörernasom brukasav en av men avflera.

ärDet väl känt prissättningatt delvis avskrivnaavtillgångar och anläggningar, utnyttjandeav endastvarsmedför små merkostnader, långt ifrån någonär exakt
vetenskap. Detta betyder bl.a. någraatt entydiga
slutsatser den förordade principen prissättningav påommarknadsmässiga villkor inte kan dras. Det är heller inte
acceptabelt att basera priser på principen att andra
operatörer ska betala lika mycket internt.SJ tar utsomMöjligheter finns t.ex. viaatt internprissättning för
andra prestationer omfördela kostnaderintäkter ellerkapital inom företaget eller koncernen på lämpligt sätt
utan att detta entydigt kan sägas rätt eller fel.vara
Problemet kombinationenmed kontroll över anläggningav ochprissättning kan exemplifieras färjorna.med Låt tänkaossatt konkurrerandeoss operatör vill fåen sina vagnaröverskeppade med färja ägsen SJSJs dotterbolagsom av menredan är fullt utnyttjadsom SJ. inteSJ detav ansermotiverat sätta inatt färjaextra för tillgodoseatten
konkurrenternas önskemål. Även tar ut priserom man sammagentemot det egna företaget,som är svårtdet att hursetillgången till denna typ gemensam anläggningav skakunna fördelas på ett konkurrensneturalt sätt. Denna typ avproblem kommer att uppträda närhelst dessa anläggningar
utnyttjas till sin kapacitet.fulla

faktiskaDe konkurrensförutsättningarna kommer således iviktiga avseenden att kunna kontrolleras SJ. Dettaavinnebär bl.a. att företag dåliga förutsättningarnya gesatt etablera sig i Riskensektorn. finns att faktiskaSJs
monopol kommer att stärkas inom för formelltramen enavreglerad marknad. Därför vi att utredningen inteanserlyckats med i direktivenden angivna uppgiften att skapaförutsättningar för ökad konkurrens.

Oklara roller

föreslagnaDet sättet organiseraatt trafik, banfördelning,
trafikledning banhållningoch resulterar i oklarenansvarsfördelning. För att exemplifiera problematiken kanutgå från situationman med förseningar.en Problemen kanpábero a att tidtabeller pålagts dåligtett sätt ettför banfördelarenBanverketansvar i samråd medmen
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trafikledningenhuvudoperatörenSJ, brister ib
tågtrafiken respektive operatörsutförandet ansvar,av
trafikledningsbeslutfelaktiga huvudoperatörenSJsc

bristfälligt underhållansvar eller d Banverkets
ansvar.

svårt i organisatoriskaär denna utkrävaDet att struktur
inte meningsfulltDärmed är det attansvar. som-föreslås inblandadeträffa avtal mellan eftersomparter,-fåringen heltäckande förett avtalens genomförande.ansvar

banfördelning blir exempelvis inteEtt avtal om
meningsfullt skriver inteden avtalet har ansvaretom som

operativa funktion trafikledningenför den har attsom- -till fullföljs. Vi hänvisar i övrigt iatt avtalet dettase
till tillavseende den lämnat1992-11-15 BanverketPM som

utredningen.

otydligaytterligare konsekvens deEn av
ansvarsförhållandena huvudintressenternamellan
banhállare trafikoperatör möjlighetenär utkrävaatt att- banhâllning försvåras. inteproduktansvar för Resultat kan

på entydigtmätas allvarligt,ett sätt. ärDetta bl.a. med
till viahänsyn de tillslussas statsbudgetenresurser som

banhâllning. mäste säkerställakunna deMan att mest
banátgärderna prioritet liksomangelägna högsta attges

fördelningen tid trafik blir såmellan för och banarbete
effektiv möjligt. sådanFör säkerställaattsom en
målsättning banhållningenkrävs att utsätts för

samorganiseras banfördelningenmarknadstryck att medgenom
trafikledningen. På såoch sätt skapas enhet gentemoten

vilket ett samlat kan utkrävas för avtal medansvar
åtaganden ersättningsklausuleroch sluts medsom
operatörerna.

villUtöver vi också i frågandetta berörakorthet om
behandlingen materiel.rullandeav

materielRullande

utredningen stationernasägs att är mycketI av
trafikföretagens ansikte utåt. Vi intevill motsäga denna
uppfattning vill ändå ifrågasätta intemen om vagnar m.m.

såär väl ibetydande detta avseende. Därför vi attanser
utredningende anvisar tillgodosemetoder för att behovet

olyckliga. på áterlösenär materielKravav vagnar av som
i trafikanvänds staten upphandlad gör att konkurrensenav

i många tillavseenden kan komma begränsas prisatt på
driftför Riskenkostnaderna verksamheten. är iatt detav

litenalltför utsträckning föds produkter ochnya
trafikupplägg till kundernas fromma.

Skrivningarna ocksåär oklara vad gäller statens
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inblandning i föreslagnadet Förutomvagnbolaget. att
principiella för- sådantoch nackdelar med ett ärbolag
otillräckligt finnsbelysta, riskeruppenbara för att det
allmänna in idras bidragssystem.kostnadsslukandenya
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Pia HertzbergSärskilt Törsleffyttrande av

föreslå åtgärderdirektiven ökarenligtskallUtredaren som
innefattarjärnvägssektorn.inom Uppdragetkonkurrensen

åtgärder krävs förredovisa vilka attbl.a att som
konkurrensförutsättningarlikvärdigaoperatörergarantera

särskiltpå därvid analysera hurbannätet samt att
idag kanjärnvägsfunktioner, handhas SJ,avsomgemensamma

tillhandahållas på sätt. denkonkurrensneutralt Motett
framhålla följande.särskiltvill jagbakgrunden

fråniKommittén betänkandet att detkonstaterar
principielltavregleringinförkonkurrenssynpunkt voreen

månfunktioner i någon ärföredra att del deatt somen av
järnvägssektorn fördesbröts ut ochför SJurgemensamma

självständigtillantingen till enhet.Banverket eller en
mening inteemellertid enligt minlösningarSådana har

på tillfredsställande sätt.ettutretts

förutsättningeni utgått frånUtredningen attställethar
sammanhállet, livskraftigt,bibehållasskall ettSJ som

rationellteffektivt konkurrensutsattoch men -- utgångspunktrestriktiva begränsartransportföretag. Denna
möjligheten olikaenligt min mening att separera

på sådantfunktioner sättverksamhetsgrenar och som
ändamålsenligast tillframstår hänsyn det centralamedsom

fåförutsättningarmålet för konkurrens och attatt skapa
Enligt min uppfattningpå järnvägsmarknaden.in aktörernya

kommitténnödvändigt vägs motförslag utrettär det att det
alternativ påsådana konkurrensfrämjande byggersom mer

gårförändringar innanlångtgående organisatoriska det att
omöjligt påalternativ. signågotförorda Det ter att

alternativsakliga bedömagrunder konsekvenserna somav
inte analyserats.

utredningenförslag har presenterat medDet som
organisation bör lämnasutgångspunkten fungerandeatt en

visserligen öppninginnebär för andraorörd en
enligttågtrafik, tillgodosertrafikföretag bedrivaatt men

på likvärdigamin mening i inte kravetgrunden
påkonkurrensförutsättningar bannätet.för operatörer Det
funktioner liggerövergripande inflytandet över gemensamma

finnshuvudoperatören,den s.k. Detfortfarande hos SJ.
lösningar, riskföreslagna för att dedärför, med stor

effektivavregleringpositiva konkurrenseffekter ochsom
tillåts slå igenom.avsågs aldrigmedföra

liten utsträckningfinns i idagsläget endastDet
sannolikhettill kommer det,konkurrens och med storSJ

avregleringvidenligt utredningen förutser, attvad en
inledningsvis finnas relativt begränsad konkurrens sammaom

på järnvägsnätet.transportertyp av
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enligtavregleringen få börFör avsedd effektatt skall man
till etableringmin mening på stimulerasatsa att av

tâgtrafikverksamhet. etableringskostnader iHöga och
ingångslaget relativt litet förväntat antal konkurrenter

viktenförstärker aspekt.dennaav

sig istimuleraFör operatörer etableraatt att
tillskapas villkor för verksamhetenkonkurrensen med börSJ

i meningär ävenkonkurrensneutrala formell och somsom
förutsättningarna framstårutanför de rent formella som

likvärdiga olika Tilltronföretagför typ och storlek.av
misstankartill vikt dåär osäkerhetsystemet redan ochav

diskriminerande påvillkor hämmandekan ha effektom en
företags etableringsvilja därmedoch motverka

erfarenhetsmässigtTilltronavregleringens stärkssyften.
nödvändiga funktioner iinte för kommeratt konkurrenterav

beroendeställning dominerandetill marknadsaktör.en

konkurrensneutralitet isättEtt uppenbart garanteraatt
tågtrafiken vissaavreglering är församband med attav

funktioner idag liggerjärnvägsföretagen nödvändiga som
inom på något skiljs från trafikutövare.sätt DetSJ SJ som

från såväl från effektivitetssynpunktär konkurrens- ensom
principiellt tillskapalösningbättre strukturatt en som

konkurrenssnedvridningrisk änförebygger för ensnarare
diskriminerande tillämpningtill misstankarkan ledasom om

efterföljandemed kontroller.

vissa järnvägssektornsOvanstående förkansynpunkter av
funktioner följandeinnebäraanses

tidtabell-läggning traifkledningBanfördelning kanochmed
handhas ellerkonkurrensneutralt Banverket av enav

Någotfristående organisation myndighet. avgörandeeller
myndighetsfunktion,skäl mot t.ex. separat enen

mening intebanfördelare, enligt min presenterats.har
självgående,Utredningens ekonomisktförslag om en

avgiftsfinansierad vinstgenererandeejoch
trafikledningtrafikledningsfunktion såvitt gäller har

friståendegrunddrag användas även förskulle kunna ensom
myndighet.

banfördelningsfunktionen, föreslås i betänkandet,Att som
sigorganisation sig iinom förläggs ter ochBanverkets

Tidtabellskonstruktion ochkonkurrensneutralt.
inomtrafikledning emellertid förbliföreslås enhet SJsen

organisation.

viktigoperativa trafikledningen utgörAtt den en
beståndsdel i järnvägsföretagens produktkvalitet enligtkan

tillräckligtmin mening inte förutgöra skäl attanses
trafikledningsfunktionen på marknadkonkurrensutsatten
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Ävenplaceras hos den största operatören. smärre operatörer
motiverat intresse premiera sinkan ha ett attav

produktkvalitet.

Trafikledning funktion ständig direktär har ochen som
tågtrafikföretag.betydelse för lösningenföreslagnaDen

trafikledningen frånvad är utvecklatsavser som ovan
principiell inte tillfredsställandekonkurrenssynpunkt även

iutredningen på olikadenna sätt,del bl.a. attom genom
nödvändiggöra interaktionsamarbete och mellan Banverket

trafikedningen i vissaoch sanktioneradeochmoment genom
olika intressenternaavtal mellan de inhar sökt att bygga

ikontroll framstår i inteverksamheten. Det vart fall som
likvärdiga konkurrensförutsättningar därmed skulleom

uppnås i operativa trafikledningen.den

förvaltning fastigheter innebär i sigSJs statensav en
Frånkonkurrensfördel. konkurrenssynpunkt förefaller ett

alternativ friståendemed förvaltare bäst moten svara
avregleringens åstadkomma likvärdigasyfte att
konkurrensförutsättningar trafikoperatörer.mellan flera

intresseStatens fastigheternaeventuella att förvaltasav
på marknadsmässigtett sätt tillgodosestorde kunna även av

instans.neutralen

Höga etableringströsklar tágtrafikverksamhetför motiverar
i avregleringssituation åtgärder för underlättaatten
tillgången till materiel,rullande lok och för attvagnar,
stimulera till nyetablering. på olikaDetta kan ske sätt,

tillgången till materiel intebör begränsas på grundvalmen
bedömningarnuvarande konkurrenskraft och lönsamhetav om

olikaför trafik. Bedömningartyper konkurrensav om var
bedrivas överlåtas tillskall bör trafikoperatörerna.

övrigt i föreslagitsI har flera fall att gemensamma
funktioner ligga inomskall kvar organisationSJs och att
konkurrensneutralitet tillförsäkrasskall bl.a. attgenom
funktionen i fråga tillhandahålles till internpris.SJs
Internprissättning bestäms för olika verksamhetersom av

dominerandeden operatör är inom innebärdem allasom
risker frånbetydande Ävenkonkurrenssynpunkt. prisdetom

debiterar sig själv interntSJ prisskullesom vara samma
debiteras finnsköpare riskextern stor försom en en

korssubventionering olikamellan verksamheter påSJs ett
sätt särskildaSJ konkurrensfördelar.som ger

Sammanfattningsvis utredningenshar förslag enligt min
mening utifrån utgångspunktställts i sig medfören som
bristande likhet i konkurrensförutsättningar olikaför
trafikoperatörer. Utredningen inte på frågan hurger svar
vissa järnvägssektorns funktioner bäst organiserasskallav
för att skapa konkurrensneutrala förutsättningar och vad en
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sådan lösning på sikt innebära.skulle Ett genomförande avavreglering utan reella konkurrensförutsättningaren för
andra operatörer än idet reglerad marknadssituationendominerande riskerarSJ medföra att de förväntade
fördelarna med avreglering införandeoch konkurrensen avuteblir. Inför avreglering järnvägstrafiken bören avenligt min mening alternativa sätt att olikaseparerafunktioner i järnvägens produktionskedja ytterligare
undersökas.





1183 Bilaga

Kommlttedlrektiv
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Dir. 199240
Ökad inom järnvägssektornkonkurrens

Dir. 199240

1992vidBeslut regeringssammanträde 03 26- -
statsrådetChefen för Kommunikationsdepartcmentet, Mats Odell, anför.

Mitt forslag

föreslår föreslå åtgår-tillkallas medsärskild utredare uppgiftJag attatt en
ökar konkurrensen inom järnvägssektorn.der som

Bakgrund

års prop. 19878850,samband trafikpolitiska beslut bil.l med 1988
det jämvägssystemet.modell för svenskaTU19, rskr. 260 infördes en ny

underhållinvesteringar och ban-förModellen innebär bl.a. att ansvaret av
Banverket, medan affairsverketmyndighet,vilar särskildnätet numera en

affärsmässiga grunder.järnvägstratikjärnvägar SJ skall drivaStatens
på bannätet.tillåta flera operatörerUppdelningen möjlighet attger

i stomjårnvägar,indelades bannåtetdet trañkpolitiska beslutetGenom
nationell och internationell bety-ansågsoch bandelardvs. banor avvarasom

huvudregel harSJPå gällerlänsjärnvägar. att tra-delse, stomnätetsamt som
På harlånsjärnvägarnagodstrafik.såväl tra-fikeringsråtten för person- som

viss kol-huvudmannaskap för1978438fikhuvudmän i lagen omsom avses
persontrafik, medan SJförtrafikeringsrättenlektiv persontrafik tilldelats

rådande villkoren förgodstrañk. Dealltrafikeringsrätten i principhar för
således trafi-SJ ensamrätttralikering det jårnvägsnätet attsvenska gerav

huvuddelen bannâtet.kera av
årsmed 1991 bud-i sambandfastställdeskoncernstrateginuvarandeSJs

325. Enligt strateginTU25, rskr.bil.8,19909l100,prop.getproposition
transportföretag. SJ kanheltäckandeutvecklasskall SJ-koncerncn ettmot

transportlösningarheltäckandeoch säljaregi producerasåledes idagi egen
tågdär ochsåväl persontrañkcningår. gällerDetjärnvägstransporterdär

tåg-, färje- och lastbils-därgodstralikenvarandrakompletterabusskan som
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transporter kan kombineras för uppnå optimalaatt transportlösningar.
Med hänsyn till de belopp påstora järnvägens infrastruktursatsassom nu

är det angeläget den fârdigställdaatt infrastrukturen såutnyttjas effektivt
möjligt. Syftet med avregleringsom och konkurrens i allmänhet främstär

stimulera tillatt effektivtett resursutnyttjande. Detta i kombination med en
marknadsorienterad produktion och prissättning kan ledasyn till bety-
dande samhällsekonomiska vinster.

Min grundläggande uppfattning är avskaffandeatt konkurrensbe-ett av
gränsningar, avreglering och avmonopoliseringgenom och allmänt skärpten
konkurrenslagstiftning, viktigär förutsättning för ökad kostnadseffektivi-en

inom detet sektorer under Kommunikationsdepartementet.sorterarsom
Jämvägstrafiken idagär för konkurrens frånutsatt andra trafikslag, kon-enkurrens sannolikt kommer öka bl.a.som följdatt avregleringsom av en

inrikesflyget. Såsomav i års1992angetts budgetproposition prop.
199l92100, bil. 7 detär regeringens avsikt också ökad konkurrensatt
inom järnvägssektorn. Det min bedömningär ökad konkurrensatt inomen
jämvägssektorn förutsättningar för förnyelse kan ledager till trafik-som nyalösningar.

En omställning konkurrensförhållandena inom järnvägssektomav kräver
emellertid dels rad överväganden rör organisation,en ansvarsfördel-som
ning mellan SJ, Banverket m.fl. regler för fördelningsamt spårkapacitetav

dels awägning i tidenm.m., med hänsyn tillen de reella förutsättningarna
för konkurrensutsättaatt olika järnvâgsprodukter. Jag konkurren-attanser

inom järnvägssektom bör ökasen stegvis. Samtidigt måste aktörernya ges
reella möjligheter komma påatt marknaden. Målsättningen, såsom an-åretsi budgetproposition,getts är järnvägstrañkenatt skall avregleradvara

den januari1senast 1995.

Europasamarbetet

Den övergripande målsättningen för arbetet med transportfrågor inom
EG åstadkommaär helhetssynatt på det europeiskaen transportsystemet.
Det innebär bl.a. EG skall utformaatt transportpolitik,en gemensam somtillförsäkrar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag. Riktlin-
jerna för EGs transportpolitik vidareär möjligastörsta frihetatt skall gälla
för såväl transportörer de transportköpande företagen.som

Inom EG har direktiv påantagits järnvägsområdet 91440EEC. Dessa
omfattar bl.a. järnvägsförvaltningamas tillträde till bannäten i Europa, tran-
sittrañk i EGzs medlemsstater, principer för samhällsekonomiskt motiverad
jämvägstrafik förslag europeisktsamt ett för höghastighetstågnätom och

internationell liberalisering viss kombitrafik.om av
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Nuvarande tidplan för ikraftträdande SverigeEES-avtal innebär attettav
fr.o.m. den januari1 1993 skall följa regler internationellabl.a. förrättom
järnvägsgrupperingar påtransitera medlemsländemas infrastruktur.att

Den svenska jämvägsmodellen järnvägspoli-följer EEG-kommissionens
tiska riktlinjer. När det åstadkommagäller möjligheterna konkurrensatt
inom jämvägssystemet går den svenska modellen i vissaavseendenlängre än
EGs nuvarande direktiv. Sverige det gjortenda land iär Europa ensom
direkt åtskillnad mellan infrastrukturen tillhandahållandetoch transport-av
tjänster tvåskapa organisationer.att separatagenom

Beslutade åtgärder

l regeringens frånproposition ökad konkurrensden 12 1992mars om
inom den kollektiva föreslåspersontrafiken prop. 1991922130 att statens
köp interregional på sådan komplette-persontrafik järnväg, och därtillav
rande persontrafik ibör skeköps trafikhuvudmännen,stomnätet som av
konkurrens mellan olika jämvågsföretag. bl.a. andraDetta innebär att tra-
fikutövare SJän skall trafik-kunna trafikeringsrätt fr.o.m.stomnätet
året 1993. Förslaget uppfattningligger i linje redovisademed min tidigare

ökad konkurrensatt inom jämvägssektom införas stegvis.bören
I tillstånds-propositionen föreslås också vissa förändringar det gällernär

givning långvägatill proposi-busslinjetrafik. fortsättningen enligtI skall det
tionen jårnvägsföretaget skalleller trañkhuvudmannen göravara san-som
nolikt den mån till-berörda jåmvägstrafiken söktskadas i betydandeatt om
stånd för busslinjetrafik beviljas.

I den tidigare 1989regeringens novemberuppdrag till Banverket den 2 om
attjämvägsförbjndelsefinansiering hu-alternativttill Arlandaav en angavs

bananvudmannaskap såväl utform-för vidtrafiken kunde övervägassom
på-ningen finansieringslösningen. alltjämt i detmöjlighet gällerDennaav

gående arbetet med Arlandabanans finansiering.

Aktuella utredningar

våren ochkartläggningUnder 1991 initierade tidigare regeringenden en
ökad konkur-redovisning förutsättningarna för och konsekvensernaav av

Transportrådetbannätet. Uppdraget, till SJ, Banverket,rens som gavs
regeringentilloch Statens pris- och konkurrensverk SPK avrapporterades

SLTF Railforum15juniden 1991. Svenska Lokaltrañkföreningen samt
Sweden synpunkter.fick tillfälle inkomma medatt

konkurrensframhålls betydelsen etablera internI flertalet attrapporter av
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inom jämvägsområdet. SJ har dock angivit konkurrens mellan fleraatt ope-
innebärratörer praktiska och ekonomiska svårigheter,stora bl.a. attgenom

det enligt SJ blir omöjligt uppnå lönsamhet inom de rikstäckandeatt gods-
och föreslårSJ iställetpersontransportema. utökat samarbete mellan SJ,ett
industrin och länstrañken mindre företag möjlighet drivasamt att attges ma-
tartraiik till de godsterminalema.större

Banverket, SPK, Transportrådet m.fl. etableringshindren själv-attanger
fallet är marknad långunder tidstora dominerats monopol-en ettsom av
företag radoch därfördet krävs åtgärderolikaatt för potentiella aktö-atten

skall kunna komma påin järnvägsmarknaden. Banverket denrer attmenar
svåraste principfrågan vid avreglering formerna spårkapacitetförär huren

upplåtasskall till olika intressenter.

Uppdraget

Utredaren föreslå åtgärderskall ökar konkurrensen inom järnvägs-som
sektom. Arbetet skall bedrivas med förutsättningen SJ nuvarande Infi-att s
keringsmonopol skall avvecklas stegvis fram till den 1januari 1995.

Utredaren skall prioritera i avregleringen utifrån regeringensstegen för-
slag ökad konkurrens fr.o.m. trañkåret utifrån1993, behov harmoni-om av
sering i enlighet med EGs direktiv utifrån förutsättningarna i tidensamt för

konkurrensutsätta olika järnvägsprodukter.att Utredaren skall redovisa
sina överväganden för i avregleringsprocessen.stegen

Utredaren skall vidare föreslå former för banupplåtelse. såvälDet gäller
skall för fördelningen bankapacitet vilka principervem som ansvara av som

skall styrandevid fördelningen. frågaEn särskild i dettasom vara samman-
hang utformningenär avgifts- och upphandlingssystem. Utredaren kanav
härvid utforma olika banupplåtelseför med hänsyn till järnvägspro-system
duktemas individuella belysaförutsättningar. Utredaren bör konsekven-

delförslagen i denna för den nuvarande indelningen bannåtet iserna av av
och länsjämvågsnät.stomnätett ett

ingårI uppdraget klargöra behovet riktlinjer beträffande förut-att av nya
sättningarna för utländska företag bedriva järnvägstrafrk i Sverigeatt som

direkt följd EES-avtal.etten av
ocksåUtredaren åtgärderskall redovisa vilka krävs för att garanterasom

likvärdiga konkurrensförutsättningar påoperatörer bannätet. Härvid skall
utredaren särskilt analysera hur jârnvâgsfunktioner, idaggemensamma som
handhas tillhandahållas påSJ, kan konkurrensneutrralt Detett sätt. gällerav

trafikledning, tågplanekonstruktion, tidtabellägguing, stationstjänster,t.ex.
bangårdar ingårutbildning personal, inte i infrastrukturen, godster-av som

minaler undcrhållsverkstäder.och Utredaren i dettabör sammanhang av-
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påeffekterna jämvägensgkonkurrenskraftväga vid separering olikaen av
funktioner i järnvägens produktionskedja vinsterna fleramot operatörerav
inom jämvägsprodukt med tillsamma funktioner. laccess gemensamma
uppdraget ingår också klargöra finansieringatt och former för samutnytt-
jande funktioner.av gemensamma

Jämvägstransporter enbranschär traditionellt förknippas med högasom
etableringskostnader tillgångari fasta altematiwârde,utan etable-Lex.
ringskostnader för inköp.av rullande materiel. Utredaren skall särskilt be-
lysa hur tillgången till lok och kan säkerställas effektivt och konkur-vagnar
rensneutralt för potentiella aktörer.nya

I uppdraget ingår analyseranärmareatt nuvarande och rollför-ansvars-
delning mellan SJ, trafrkansvariga, banhållare och andra intressenter samt
rollfördelningen Härvidi avreglerad marknad. bör frågan deen olikaom
intressentemas inflytande investeringaröver underhålloch bannåtet stu-
deras särskilt.

Jämvâgsinspektionen, uppgift tillseär säkerheten spårbureniatt allvars
trafik, idagär knuten till Banverket. Utredaren bör belysa hur inspektionens
nuvarande påverkasuppgifter avreglering.av en

SJoch Banverket ansvarari dagsläget för vissaberedskapsfunktioner. Ut-
redaren skall klargöra hur åtagandendessa kan säkerställas efter avregle-en
rrng.

Utredaren skall lämna förslag till eventuell lagstiftning och författnings-
reglering i övrigt behövs vid ändrad konkurrenssituation inomsom järn-en
vägsområdet.

För arbetet gäller dels regeringens direktiv dir. 19845 till samtliga kom-
mittéer och särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning,
dels regeringens direktiv dir. 198843 EG-aspekter i utredningsverk-om
samheten.

Utredaren bör samråda med de myndigheter ochorganisationer arbe-som
med eller avberörs förslagen.tar

Uppdraget skall slutfört den 15januari 1993medsenast lägesrap-vara en
till regeringen denport 15oktober 1992.senast

Hemställan

hänvisningMed till vad jag anfört hemställer jag regeringen bemyn-attnu
digar chefen för Kommunikationsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattadatt kommittéförordningenen av-
1976119 med uppdrag lämna åtgärderförslag tillatt ökar konkur-som-

inom järnvågssektom,ensen
besluta sakkunniga, biträde tillatt experter samt utredaren.annatom



188

skall belastabeslutar kostnadernaregeringenjaghemställer attVidare att
Utredningaranslag A2.huvudlitelnssjätte m.m.

Beslut

och bifallerövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hernstâllan.hans

Kommunikationsdcpartcmcntct
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Bilaga 2
BANVERKETä Arrinsonnlot

BANUPPLÅTELSEAVTAL

[INJEAVSNIHNEDANSIÅENDEBANUINYITJANDCYAVAVSEENDE

för SJFör Banverket - ---

SJVIDHMDLÄGGÅREBANVERKUVIDMANDLKGGARE

V10SJUTDELNINCSPLANBANVERKETVIDUTNLNMGSPLAN

EMOLINJCNmnIÅGPLAN
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1615.1sar

LÅ T Avs E AT E LLu P PB A N

OH-‘ATTNINGl5 .
linjenlinjernaupplåterBanverket banarbetsplantágplan,beaktandemedtågtrafik avför förutsättningardemedochkorttidsavtalochbilaga l mellanramavtal BVochavtaldettaiövrigti angessom

och SJ. ~

BANSTANDARD25 .
linjebokenistandard angesmed den somupplåtesLinjen framgårändringarmed de somändringstryck nrt o m _2.bilagaav

begränsningardemedpå linjenframförasfårTyristolok
3.bilagaiangessom

TILLFÖRLITLIGHET3.s
följasskallbanarbetenochtågförseningarVäsentliga

mall.nedanståendeenligt
angivenvidförseningarfårutgårersättningUtan att

orsakade BVmätpunkt varaav

mätpunkthögstdocktågenskiltminmån förförtotalt ggrmånadantalmingångtågslag
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SJBV 615.1SJF 2

Max antal intrångsminuter orsakade SJ fårav vara högst

minmånad vid typ arbeteav

S 4. KORTTIDSAVTAL
Korttidsavtalet omfattar trafik-AkorttidsplanBV ochutövarens redovisning extratáqskörningarav ochförändringar trafik-etc.
Förhandling korttidsavtalom sker4-veckorsperiodens förebörjan på regioniontoret 1

S.s UPPPÖLJNNG

ÖVRIGTs 6.
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Bilaga 3

157;1990 1ärnvägssäkerhetslagJ

bestämmelserInledande

spårväg.tunnelbanaochvid järnväg.säkerhetenlaggällerIl Denna
spårväg.spåranläggning järnväg,tunnelbanaellerärBanverketbestämmer enom

övrigafastaanordningar behövsochdespåranläggningarhörTill2 i som isignal-ochsäkerhetsanlåggningardriñ eller rukande,bestånd,spårensför
för elförsörjning trañken.anordningartrañkledningsanläggningarövrigt. samt av

sparanlâgg-består driftochspårvägsverksamhettunnelbane-i3 Jämvâgsq av avspårtnñk trañkutövning. driften spamdrift Ispårinnehavochningar avav VerksamhetsgrenTrañkledning dock särskildtrañkledning. årläggningaringår en
överlåtit härförtill någonspáranläggningenhardriverden ansvaret annasomom trañkledningsverksamhet.särskild

för verksamhetenRegler

Tilbtdnd m. m.
trañkledningsverksamhetfårspårtrañkeller särskild5 Spår-anläggningareller4

tillståndtill verksamheten. verksamhetden har Fördrivasendast somsomav intenågotellerbanverketbehövsdrivs iämvägar tillstånd.statensav
medhänsyntill laglydnadTillståndtär beviljasden yrkestrunnande, samtsom uppfyllaförhållanden betydelsekan kraveniekonomiskaochandra ansesavföreskrifter meddelats lagen.lag ochi medstöddenna som av

driva spåranläggningar spårtrañkeller särskild§ Frågor tillstånd eller5 attom banverket.trafikledningsverksamhetprövasav
meddelastills vidareeller lör visstid.tillstånd6 5 Ett kan

samband tillståndsgiltighetstidfårtillståndmeddelasellerunder§ med7 l ettatt
för verksamheten behövsfrån säkerhetssyn-föreskriva villkorbanverket de som

punkt.
Ãtericallebe tillståndav

trañklednings-spar-anläggningar,spårtrañkeller särskild5 tillstånd driva8 En att
förutsättningarnaför tillståndenligt i intelängrefår återkallas, 4verksamhet om inte fullgör sinaskyldigheterenligt21tillståndshavarenuppfyllseller om

8återkallelse tillståndenligt 5 banverket.i Frågor prövas9 avom av
besmmmlrerGrundläggande

ochsärskildtrañkledningsverksamhetskallmedSpåranläggningar,spånrañk510
övrigaförhållandendrivasså tilloch skadortill verksamhetenshänsyn art att
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försiktighetsmåttDärvidskall atgärderochdeföljd verksamhetenförebyggs.av säkerhet.betryggandebehövsför upprätthållavi tas att ensom
för verksamhe-organisationfinnas krävsi För verksamhetenskallden11 attsom

skall säkertsätt.kunnabedrivas ettten
de {Emil-skallha godkännedomi verksamheten12 i Den år sysselsatt omsom för hansgäller verksamhetenoch berörföreskrifterochvillkorlanden. somsom för får utförasbetydelse säkerheter endastarbetsuppgifter.Arbetsuppgifter avav förhållan-hälsotillståndochpersonligayrkeskunnande,hånsmntillden medsomövrigt plig.iden anses

materiel användsi verksamhetenSpar-anläggningar,fordonochi13 annan som förebyggs.till följd verksamhetenbeskaffenhet skadorsådanskall att avvaraav
säkerhetsordning sådanasäker-finnas medskalldeti verksamheten14 För en föreskrifterlagochde ärdennahetsbettâmmelser behövsutöver somsom

medstöd lagen.utfärdade av
för de i 10-~14 angivnakravenverksamhetendriver515 Den attansvararsom

uppfylls.

Ldkanmdersdlalingochavstängning
får intetilldela arbetsuppgifterdriver verksamhet16 i Den avonsom läkarundersökningdenneharför säkerhetenbetydelse utanatt somgenomg

inte föreligger.hinder hälsoskñlattutvisar av
för skallregelbundetarbetsuppgifter betydelse säkerhetenharDen avsom arbetsuppgifterfår från sådanaVerksamhetsutövaregenomgåläkarundersökning.

genomgåundersökning.åläggandeinte följerdenavstänga attettsom
ellerfordonGodkännande spdranlaggningarav

får upplåtasför trafik dendel den intespåranläggningelleri17 En utanatten av väsentligombyggnad.gällervidgodkänts banverket.Detsammahar enav
spåranläggning godkännandeframförasfordonfår inte18 5 Ett utan aven väsentligt.fordon harbyggtsgallerbanverket.Detsamma ett som om

konstruktion-enligt 17eller 185 granskagodkännandeBanverketskall förei19
materie-eller fordonetochkontrolleraochför spåranlåggmngenunderlaget prova

nödvändig.finneromfattning verketi denlen som
Tillsyn m. m.

villkorföresla-inetochdennalagoch deeñerlevnadertI över20 avav banverket.lagenstöd utövasmedts avavsom
föreskrifter 19027li lagenfinnssärskildaanläggningarelektriskaAngående s.
anläggningar.elektriskabestämmelserinnefattandevissal, om
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skalllagenligtdennaverksamhetdrivadriver ellerl att21 Den avsersombanverketbegäranav
handlingartillhandahålladeochupplysningar sommyndighetendelämna

för tillsynen,behövs
lokalermateriel,fordonochanläggningar.tilltillträdemyndigheten annan2. ge lörundersökningar behövsför deverksamhetenberörs somområdenoch avsom

tillsynen,
tillhandahållaerforder-kostnadmaterielpmvochandra utanpruvkömingarvid

liknande.materielochpersonal.lig
för tillsynen.hjälp behövsdenskalllämnatullmyndighetenochPolis- som

i enskildaförbud behövsochföneläggandenmeddeladetärBanverket22 i som medharmeddelatseller villkorföreskrifterellerdelagför dennafall somatt
skallefterlevas.lagenstödav

vite.fär förenasmed22 §enligtförbudFöreläggandenoch523
spåranlägg-fordonanvändningenvidolyckainträffar ettdet24 I Om enaven skadadeblir allvarligtavliderellerfleraolyckanmedförochning att personer medinteegendomspår-anläggningeneller transporterasfordonet.eller somatt detdriver verksamhetenskallden netskador,får omfattandefordonet som förallvarligfunnitsnågondet attockså närskallinträffade.Han ararapportera, väsentligtpåtydernågothar häntinträffa etteller närolyckaskullesådan somen väsentligaandratnñkledningenellerspåranläggningen,fordonet,fel hos

säkerhetshänseende.ibrister
förbetydelsehändelser ärrapporteringfår föreskrivaRegeringen avatt somav stycket.i försfallocksåi andra änskallskespårtrañkertssäkerhet somanges

händelserochandralagensäkerhetssynpunktundersökningfrånOm av undersökning1990712ibestämmelserfinnsbexgtspamafikm omagensom
olycav .

Ordning

beträdanågonfär intetillståndtrafrkutñvarensellerspår-innehavarens25 i Utan skyltar,därdetplatserochtunnelbanaför järnvägspårområden utom av ellerandragångfållormarkplanet,spårenochmellanhöjdskillnadenutjämningav tillträde.harframgår allmänhetenanordningarklart att
betr-idaintenågontillståndfårtrañkutövarenseller enspårinnehavarensUtan skyltarellerstängseldetspårområdeför vilkenspårvâgsdelsådan genomav en tillträde.inteharallmänhetenframgårklartliknandesätteller attannat

järnvägfår frånordningstjänstvidelleri säkerhets-befattningshavare26 5 En första25 5förbudeti stycket,över-träderdenområdeavlägsnajärnvägens som sittdenordningenoch uppträ-berusadellerstöruppträder genomsomdensom nödvindigt,fårabsolutjärnvägsdriñen. detärOmisäkerhetendandeäventyrar omedelbartunderrät-polisenså skallOm sker,sådanomhändertahan person.en
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Dettomhändertagnefärhânaskvarülldessanhanharöverlämnatstillentas. längstdockomhändertagande, sextillskälfinnslängreintedetellerpolisman
timmar.

användaintebefattningshavarefär26 5enligtåtgärdverkställa27 i För att en talaförsökahandförstaibörHankräver.förhållandenamedelänsträngare anmaningar.ochupplysningartill rattagenompersonen
skalltillgrips,valdOmhjälper.medelinteandraendastnärtillgripasfärVald resultatet.avseddatill detledaförväntaskananvändasformlindrigaste somden nödvändigt.absolutärlängreänbrukasinte somfärVäld

godssändningar,ellerresgodskollinundersökningFöreskrifter avi28 om förstö-ochoskadliggörandeavlägsnande,handresgodssamtomhändertagandeav i 6 kap.finnsgodsfarligtvissthandresgodssamteller avodskollirelse resav 1985192.järnvägs en .
Straffbestânunelscr

dömasdenskallår somi högstfängelse ettellerTill böter§29
lag,dennaenligtverksamhettillståndspliktigdrivertillståndutan

utföranågonanlitar attverksamhetsinioaktsamhetelleruppsåt ietydelserovav intematerielanvänder somellersäkerhetenförarbetsuppgifterav 14enligtkravetuppfyllerinteeller13§12ellerenligtsäkerhetskravenfyller
säkerhetsordning,5

7stödmedmeddelats avvillkor sombryter motoaktsamhetuppsåtellerav
inteharmaterielanvänder somverksamhetenioaktsamhetelleruppsåt4. av 18ellerl7enligtgodkänts

överträtteller ettvitevidföreläggande somföljaunderlätit etthar attDensom omfattasgärningförlag somdennaenligttilldömasinteskall ansvarvitesförbud
förbudet.ellerföreläggandetav

eftertunnelbana attellerjärnvägspårfordonmaskindrivetför ett30 ä Den som underalkoholkoncentrationenmängdattsådanidryckeralkoholhaltigaförtärtha milligram0,10ellerblodi hanspromille0.2minstuppgårtillfärdeneftereller månader.i högstfängelseeller sextill böterutandningsluñdömsi hanslitaper
säpåver-däärochfordonsådantför ettstraff denocksadöms somTill samma ggandesättinte etthankan attdet antasalkoholhaltigadryckerattkadav påverkad annatotärlika av nförarengällerDetsammafordonet. omförakan

skallgrovt,stycket somandra att anseellerförstaiÄr brott avsesett som ärbrottet grovtbedömandeVid omär. avhögsti ettfängelsetilldömasföraren
beaktassärskiltskall om

ipromille1,5minsttilluppgåttalkoholkoncentrationsomhahharföraren en utandningsluft,i hanslitermilligram0,75 perellerblodhans
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medel,någotannatelleralkoholpåverkadvarit avsevärt avharföraren2. annars
eller

trafiksäkerheten.förfarapåtagliginneburitharfordonet enframförandetav
tunnel-ellerjamvidstycketförstaifordonföra avsessomDen attutansom säkerhetenbetydelseväsentlig ruppgifterårinvilkeni avtjånst,fullgörbana hankan attdet antasmedelattnågotannatol elleralkopåverkadsådåoch år av ifängelseellertill böterdömsbetryggandesättuppgifterutföradessakaninte

högstett .
straff1951649i lagen ombestämmelserfinnsspårvagnfördenfrågal somomtrañkbrott.för vissa

ellerförsta24 §enligtrapporteraförsummarattVerksamhetsutövarei31 som
till böter.skalldömasstycketandra

Lagpenningböter.tilldömasskalli 25 §förbudetbryteri mot32 Den som
1991316.

fall.i ringadömasskall inte31 §29 ellerenligt33 5 Till ansvar
medbelagdgâmingenårdömasskall inte32 5eller om29, 31enligtTill ansvar gårningendömashellerinteskall om32 §enligtTillbrottsbalken.straff i ansvar trañkbrott.vissastraff för1951649straff i lagenbelagdmed omår

föreskrifterYtterligare
dennafrånundantagmedgefallenskildaiföreskrivaellerfårRegeringen34 § 38 kap.iföreskrifter avsesytterligare sommeddelaocksåfårRegeringenlag. föreskrifterlagi denna samtavseendeni de angesregeringsformen som§§5och föreskrif-ellerbestämmelserlagensenligtkontrollochgranskningavgifter förom lagen.stödmedutfärdats avter som

banverket.tillbefogenheterdessaöverlåtafårRegeringen
Överklagande m.m.

enligtellerlagdennaenligtmeddelatfall harsärskiltibanverketä Beslut35 som kammarrätten.hosöverklagasfårlagenstödmedmeddelatsföreskrift avsom regeringen.hosöverklagasfårbanverketbeslutAndra av
återkallelsebeslut avEttomedelbart. omgällerlagenligtdennabeslut36 I Ett ñnnsintedetkrañ,lagavunnit omhardetförränintedockgällertillstånd

bestämmaannat.skålsärskilda att
Övergångsbestämmelser

19901157
1967604förordningen omda1991,januarildenkraftiträderlagDenna gälla.upphöraskall attspårvâgarochtunnelbanorjâmvågar,enskilda
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spår-trafikellersparanlâggning,ikraftträdandedrevvid dennalagsDensom iverksamhetendrivafår fortsättasärskildtnfikledningsvcrksamhet sammaatt
lag.tillståndenligt4 § denna1993omfattning decembertill utgången utanav
villtillståndochdrivaverksamhetenligt2.Den har rått utanatt somsom 199230juniI994 skall denljanuanefterdenfortsättamedverksamheten senast

enligtansöka tillstånd 4om
föreskriftförfattninghänvisastilli eller någonOmdet lag4. somenannanen bestäm-tillämpasi ställetdenidenna lag,bestämmelsehar nyaersattsgenomen

melsen.
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Bilaga 4

Förordningrl 19901165
spårväg;ochvid järnväg,säkerheten tunnelbanaom

InledningrJ

innehåller föreskrifter förförordningS Denna1
1990järnvägssäkerhetslagen 1157.tillämpningen av

r3 Undantag

upplåtnaspåranläggningar endast förärS Korta2 som
förbindelse medgodstrafik och saknarsom

spåranläggningar trafik, inteallmän omfattasmed av
järnvägssäkerhetslagen eller denna19901157
förordning.

registreradeäreller godsvagnar3 s Person- av ensom
fårjärnvägsförvaltning, inom förutländsk ramen

ii trafikinternationella överenskommelser användas
särskilt enligtSverige godkännandeutan 18 s

Användningjärnvägssäkerhetslagen 19901157. av
månadersådana Sverige ii än skallfordon tremer

tillanmälas banverket.

inträffadeRapportering olyckorr3 om

enligtdriver verksamhets Den4 som
iskall denjärnvägssäkerhetslagen 19901157

föreskriverutsträckning banverket rapporterasom
olyckstillbud till banverket.ocholyckor

föreskrifter verksamhetsutövaresYtterligare om
olyckstillbudskyldighet olyckor ochrapporteraatt

undersökningi förordningen 1990717finns avom
olyckor.

på trafikplatsr3 Namn

på järnvägtrafikplatsFrågor för prövasS av5 namnom
eller ändrasfastställs skallettbanverket. Innan namn

innehavaresamråda järnvägens och,kommunen,medverket
trafiken,driversjälvinteinnehavarenom

trafikutövarna.
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Bemyndigandenr3

socialstyrelsensamråd medeftermeddelarBanverkets6
enligt 12 shälsokravenföreskrifterytterligare om

samt19901157 omjärnvägssäkerhetslagen
lag.enligt Shälsoundersökning 16 samma

föreskrifterytterligare somdemeddelarBanverket7 s
järnvägssäkerhetslagentilllämpningenför avbehövs

förordning.dennaoch19901157

frånfår undantagmedgeBanverket8 5
från dennaoch19901157järnvägssäkerhetslagen

förordning.

spårvägstrafikförTrafikreglerr3

hardenfår endastspårvagn framföras somavS9
behörigheten B.medkörkort

tillämpligaispårvagn gällerfråga förareI av10 S om
såvittstycketförsta avserS11S5,8--10delar 5 S,

järnvägståg, S11förfri väglämnaskyldighet att
såvitt korsande av13 s avserstycket, 12 5,andra

första64 Soch §5,616041,39,järnväg, 27,19,14,
och SS10110099,90,87,B6,84,stycket, 75, 81,

1972603.vägtrafikkungörelsen

får föreskrivasspårvägsäkerhetsordning förI en
vägtrafikkungörelsen.från stycketförsta64 5undantag

på dettillläggstavlamedskallsådant undantag anges
stycketförstaenligt 64 sdenvägmärke angersom

färdhastigheten.tillåtnavägtrafikkungörelsen

särskildiakttaspårvagn skallFörares av11
vidförsiktighet

vägkorsning,isväng1.

spårvagnensförändringeller avkörbanakorsande av2.
sidled,iplacering
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fordon,omkörning av3.

backning.ellervändning4.

ejfritarteckenellersignalAvgivande av
enligtharhanskyldighetfrån somsparvagnsförare

stycket.första

sådanföljaskyldig attspårvagn ärFörare avs12
trafikföreskrift avsersomlokalitrafikregel

stopplikt.ellerväjningspliktfärdhastighet,

föreskrivasfårspårvägförsäkerhetsordningI en i förstatrafikföreskrift avsessomfrån lokalundantag på dettilläggstavlamedundantagSådant angesstycket.
lokalai dentrafikregelnutmärkervägmärke som

trafikföreskriften.

anvisningföljaskallspårvagnFörareS av13

förmärkesärskiltellersignalsärskildgenom
spårvägstrafiken,

trafiksignal,

eller 12 Senligt 10trafikregel somvägmärke avsersom
honom.gäller

innebärstycket eni förstaanvisning avsessomOm en
anvisningengällertrafikregel,frånavvikelse en
föranvisningsärskildEnregeln.framför

anvisning genomframförgäller enspårvägstrafiken
andra7 sövrigt ägervägmärke. Iellertrafiksignal

motsvarande1972603vägtrafikkungörelsenstycket
spårvägstrafiken.frågaitillämpning om

gällervägtrafikkungörelseni S8Anvisning avsessom
anvisning.framför annan

tillämpligaigällerSSi 10--13Bestämmelsernas14 påframförsspårvagn annandäri fall enävendelar
vägtrafikkungörelseni S2väg avsesänplats som

spårvagndäri fallintedockgällerDe1972603.
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påframförs särskild plankorsningar.banvall utan

spårvagn15 s Om 1 strid dennaframförs moten
förordning eller föreskrift stödmeddelats medsom
härav, skall ejpolisman hindra kanfärdfortsatt som

påtagligske utan trafiksäkerheten ellerförfara annan
väsentlig olägenhet.

16 5 Den bryter bestämmelse 1mot S10som som anges
döms med tillämpning vägtrafikkungörelsen164 5av
1972603.

Den bryter tilleller dömsmot 12 ssom 13
penningböter.

Till straff enligt ejförsta eller andra stycket skall
dömas, gärningen är belagd med i brottsbalkenstraffom
eller lagen 1951649 vissastraff för trafikbrott.om
Förordning 19911376.
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5Bilaga

Järnvägstrafiklag 1985192r1

bestämmelserAllmännakap.r2 1

på inomjärnvägstrafik banapåtillämpaslagS Denna1
föreskrivspå tägfärja. Vadsvensk omellerSverige som

tillämpaskap.och Si kap. sskap., 1--4järnväg 21
spårväg.påockså ochtunnelbana

vissaföljer attoch kap. S3 1kap. 3 SAv 2
på befordranäventillämpasi lagen kanbestämmelser

i stycket.förstatransportmedel änmed annat angessom
idärvid bestämmelser1-2 kankap. 3 5fallI avsessom

EnligtSverige.på även utomtillämpas befordranlagen
intei vissa fallskall lagenkap.och 1 54kap. 53 1

inskrivet resgodspå ellergodsbefordrantillämpas av
utlandet.i trafik med

järnväg. Lagpå postbefordran medintetillämpasLagen
19901158.

får inte avtali lagdennaBestämmelserna genomS2
eller förresandeåsidosättas till förnackdel

avvikerAvtalgods.eller mottagareavsändare somav
får närträffas,dockfrån ibestämmelserna kap.3

särskildaovanliga eller andraartgodsets
skäligt.omständigheter gör det

anledningframtida tvister medAvtal att avom
avgörasskallförhållanden i lagregleras denna avsom

fråga tvisterifår gällande endastgörasskiljemän om
godsbefordran.rörsom

ellerinte i lagfullgörjärnvägen annanom3 5
befordringsskyldighet ochföreskrivenförfattning om

någon tillförskadadärigenom uppkommer varsdet
järnvägengäller, ärbefordringsskyldignetenförmån

skadan.skyldig ersättaatt

ocksåomfattarenligt lagdennaJärnvägensS ansvar4
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vad den är anställd järnvägenhos gör ellersom
underlåter igöra tjänstenatt samt vad den som
järnvägen anlitar för verksamheten gör ellerannars
underlåter vidgöraatt utförandet sitt uppdrag.av

påhar5 5 Den fordran ersättning enligt dennasom en
eller pålag påfordran betalning grundannanen av

befordringsavtal i lagen förlorar rättensom avses att
sinkräva fordran,ut intehan väcker talan inom denom

preskriptionatid i andra tredjeellersom anges
stycket.

Preskriptionstiden är
ärvid fråndödsfall tre dödsfallet, dock inte

är frånlängre än fem den händelse
ledde till dödsfallet,som

ärvid frånpersonskada inte dentre händelse orsakadesom som
tillhar lett döden skadan,

sådan är frånvid sakskada dödsfallet,tre intedock längresom
år fråni kap. än skadevållande2 2 5, fem denavses om

avliditresandeden har händelsen,
till följd denav
skadevållande händelsen

frånär dåvid sakskada när ford- dagenett godset eller res-
lämnadesringen rör avtal godset ut eller, intedetom om

från dågods eller lämnats denbefordran har ut, dag detav senast
inskrivet lämnatsresgods skulle ha ut,

sakskada är fråni fall den händelsevid andra tre orsakadesom
skadan,

är från fordringendetfordran ett att uppkom.för annan
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befordranrör avtalsakskada och omfordranNår avser
eller när deninskrivet resgods avserellergodsav

dockärsakskadaelleränannat person-
någonår, järnvägen ellerpreskriptionstiden tre somom
skadanhar orsakatenligt Sför 4järnvägen ansvarar

vårdslöshet.uppsåtligen eller grovgenom

får inteförsuttits, fordranhartalantiden förOm
såsompå sätt,annatgällandegöras genomheller

kvittning.genkäromål yrkandeeller om

ipreskription paragrafdennareglernasärskilda omDe
pånågongällandegörs motfordraninte,gäller enom

fordringenbrottsliga förfarande ochdennesgrund av
ibefordransådan internationell 2rör avsesinte som

kap.

ersättning för skadajärnvägen somTalan mot om6 S
får vidväckaslagi dennaavses

behörig attenligt lag ärdomstolden annansom1.
sådan talan,pröva

avsändnings- elleridomstolen avrese-,2.
Sverigeligger i och talanortenbestämelseorten, om

någon i kap.,bestämmelseenligt 2--4ersättninggäller

ipå tågfärjelinje, liggerorteni ortdomstolen om3.
iinträffatharskadagällertalanSverige och som

påtågfärja linjen.svensktrafik medmedsamband
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särskildlagi dennasådana bestämmelser angersom7 5
begränsarskadestånd ellerberäkningsgrund för som

anspråkpåinte mottillämpasskadestånd till beloppet
någon järnvägenellerjärnvägen somnärjärnvägen,

uppsåtligenskadanorsakatharenligt 4 sföransvarar
vårdslöshet.eller grovgenom

bestämmelseråberopa lagsfår denna omJärnvägenS8
ansvarighetenbegränsningellerförutsättningar för av

på ersättning hadeanspråk somävenskada,för om
på grund.gällandepå görs annanlagengrundaskunnat

järnvägen ärersättning för skadaanspråk på somOmS9
någon ärriktas motlagenligt denna somansvarig för

anlitasegenskapiellerjärnvägen annananställd hos
fråga vadi dennegällerjärnvägsdriften, somomför

påanspråket grundasjärnvägen. Omi och B S5sägs 7 om
anspråketvilkenden motförfarandebrottsligt av

internationellsådanrörintedettariktas och
intefår motdockhan1 kap.,2befordran avsessom

gåttjärnvägentalan motanspråket gällande attgöra
enligtpreskription s.5på grundförlorad av

sinförfordranförfallenharjärnvägenOm enS10
anledningmedinneharden avegendombefattning med som

äri lag,dennabefordringsavtal avsessomett
till denegendomenlämna utskyldig attintejärnvägen

förränfordringenbetalningsskyldig förärsom
ställtssäkerhet harellerbetaldblivitfordringen har

sändningdelendastbetalningen. När av enenför
hålla kvarintefår dockjärnvägenutlämnad,begärs

fordringen.återstoden täckervärdetdelen, avom

sådanförsäkerhettillegendomhålla enkvarattRätt
också,föreliggerstycketi förstafordran avsessom

påförvaringföregendomenhandhartredje omnär man
finns hosegendomennäreller enjärnvägenuppdrag av

utförandetideltagit avharjärnväg somannan
befordringsavtalet.
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påförvaringföregendomhandharTredje omsomman
hälla kvarockså atträttharjärnvägenuppdrag av påfordranför egensäkerhet entillegendomen

förvaringen.förbetalning

bestämmelser.särskildagälleratomskada5 Omll

resandeBefordran avkap.r2 2

ansvarighetJärnvägensr4

järnvägsdriftenföljdtill avskadasresandeom1 S en ettpå ellerstiger avi ellersiguppehållerhanmedan
skadan.ersättajärnvägenskalljärnvägsfordon,

förstaenligtansvarighetfrånfriärJärnvägen
omständigheter somorsakatshar avskadanstycket, om

järnvägsdriften och somsjälvatillhänförasinte kan
förebyggaundgå ellerkunnatinte hadejärnvägen

åtgärdervidtagit allahadedenävenföljderna omav
den.krävaskunnat avhaderimligensom

medpå sig eller harbärresandedenegendom soms om2
gär förloraddelvisellerhelthandresgodssig som

tillfogasresandedenmed attsambandiskadaseller
enligt s,1föransvarigärjärnvägensådan skada som

på egendomen.också skadanersättajärnvägenskall

underskadasellerförloradgäregendomenOm
i förstaän avsesfallannat somibefordringen

ellerfelendastansvarig omjärnvägenärstycket,
last.tilljärnvägenliggerförsummelse

avbrytatillfälligtattblir tvungenjärnvägenOms3 delåter befordraellerbefordrarochjärnvägsdriften
tillresandeochtransportmedel enomannatmedresande

ellerpersonskadatillfogasbefordrandennaföljd av ansvarigjärnvägenäri s,2sakskada avsessådan som
användadetförgällerreglerenligt de somskadanför

ssoch 6i kap. 51Bestämmelsernabefordringssättet.
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tillämpas.skall dock

storlekErsättningensr4 m.m.

5gällereller 2 sskadestånd enligtfråga 1IS4 om
skadeståndslagenoch ss3kap.samt 1kap. 6

1972207.

järnvägensi är52Vid sakskada avsessom
förbelopptill ett sombegränsadersättningsskyldighet

enligtbasbeloppetmotsvarar hälftenvarje resande av
dåår dendetförsäkring förallmän1962381lagen om

inträffade.skadanorsakadehändelse som

befordraninternationellbestämmelserSärskildar4 om

frågaiendast omgälleri SS6--13Bestämmelsernas5
befordringshandlinginternationellsådan enligtfärd

maj 1980den 9 omfördragettillbihangi Aavsessom
internationelljärnvägstrafikinternationell

befordran.

för 6i ställetskall,befordraninternationellVid6 s
attgälla1972207,skadeståndslagenSkap. 1

på denvållandemånskadestånd ijämkas den
skadan.tillmedverkatsidaskadelidandes har

ellerinkomstförlustframtidaErsättning för7 s
etti formunderhåll fastställs avförlust av

annat.begärinteskadelidandeengångsbelopp, denom

harbefordraninternationellvidjärnvägens Om8
förstaenligt s2ersättningsskyldighetådragit sig

medborgaresvenskvarkenresandeden varochstycket
tillämpningenvidskallsverige,ihemvisthadeeller

hälftenför avi ställetstycketandras4av
särskilda700motsvarandebeloppettgällabasbeloppet

förståsdragningsrättersärskildaHeddragningsrätter.
särskildaanvändavalutafondenInternationellade av
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dragningsrätterna SDR.

skall ske eftertill svenskt myntomräkning SDRav
då dagellermeddelasdomkursen den dag somannanen

skallvärdekommit Kronansöverensharparterna om.
beräkningsmetodenlighet med denibestämmas som

tillämpar förden dagenvalutafondenInternationella
transaktioner.sinasin verksamhet och

enligt ellerersättningPå 1 Sfordran9 S avsersomen
utgår enligt räntelagenränta 6 5stycketförstaS2

ellersvensk medborgareresandeden1975635, varom
utgår medfall räntasverige.hemvist i annatIhade

utgår frånår. dagoch med denRäntanfem procent per
inleddesi eller,då 5förfarande 12det omavsessom

frånsådant inletts, mednågot inte ochharförfarande
då ersättningenväcktes.den dag talan Om avser

inkomstförlust eller förlustvid personskada,kostnader
frånunderhåll, utgår denförst och meddock räntaav

tilldå inträffadeomständigheter läggsdedag som
ersättningens belopp.beräkningförgrund av

vidersättningvill för skadakräva10 s Den som
månader fråninomskall treinternationell befordran

lämna meddelandefick skadankännedomhandet att omom
skadefallet.

någon följandetillskall lämnasMeddelandet av
isitt sätejärnvägen harjärnvägar, förutsatt att

till denär ansluteniSverige stateller somannanen
inämnskonvention 5 ssom

på vilkentrafikerar sträckadenjärnväg1. som
inträffade,skadefallet

ijärnväg avreseorten,2.

i bestämnelseorten,järnväg3.

vanligaelleri resandes hemortjärnväg den4.
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uppehållsort.

vållande påskadanHar orsakats järnvägens sidagenom
någoneller har järnväg trafikerar påden sträckasom

vilken påinträffade fåttskadefallet annat sätt
kännedom detta, behöver intemeddelande lämnas.om

inte iakttagit sin11 s Den har skyldighet enligtsom
lämnaatt10 5 meddelande skadefallet har förloratom

underlåtenhetentill ersättning, interätten berorom
på förhållande intehan kan lastas för.som

väcka vill12 S Den utan att talan kräva ersättningsom
vidför skada internationell befordran skall framställa

någonskriftligenkravet hos järnvägardeav som anges
i Regeringen meddelar10 S. närmare föreskrifter om-

sådanahandläggningen ersättningskrav.av

någon anspråk påframställerOm ersättning enligt
första i preskriptionstidenstycket, skall för detta
anspråk fråninte in tiden anspråketräknas det att

dåframställdes intill järnvägenden dag skriftligen
anspråket återsändermeddelar inteatt den medger och

handlingar inde har sänts framställningen.med omsom
anspråketjärnvägen tillmedger del, fortsätteren

preskriptionstiden återståendelöpaatt endast för den
anspråket. Påstår någondelen påkrav ellerattav svar

tagitsdetta har emot motparten eller attav
återsänts,handlingarna påhar ankommer det honom att

bevisa detta. kravFörnyade avseende skada medförsamma
något uppehållinte ytterligare i beräkningen av

Ipreskriptionstiden.

sådana i vidfall skall13 S I 3 savsessom
internationell förutombefordran, kap.1 S och 6 ss,

tillämpas.även kap. 10--12 ss2

kap. Godsbefordranr2 3

Tillämpningsområder4



210

medgodsbefordransådanpåtillämpaskapitelDettas1
betalning.motskertrafikinrikesallmän som1järnväg

tillämpassådan befordran,träffatsavtal omHar
ombesörjerjärnvägennärävenpå befordringenkapitlet

vägfordon.meddenna

tillämpasutlandettrafik med1godsbefordranPå
denfördraget 9följerinte avannatendastkapitlet om

järnvägstrafik.internationellmaj 1980 om

befordringsavtalfullgörandeIngående och avr4

tillkomstAvtaletsr5

reglerallmännagällergodsbefordranavtalFör oms2
ingås.avtalhurom

Transporthandlingarr5

begäranpå järnvägensskyldig attärAvsändarens3
skyldigärjärnvägentransporthandling ochupprätta en

sådan handling,emottabegäran enpå avsändarensatt
någonattöverens ominte kommerdeom

användas.skallintetransporthandling

hurgemensamtbestämmerjärnvägenochAvsändaren
någonutformad. om avskalltransporthandlingen vara

denhatransporthandlingen dockskalldet,begärdem
sådanEni ss.4--6utformning angessom

fraktsedel.benämnstransporthandling

avsändarbladettvå blad,bestårfraktsedel avEnS4
upprättas,skallbladYtterligaremottagarbladet.och

begär det.järnvägenom

denskallbefordran,tillgodsetemottarjärnvägenNär
stämplingmottagarbladet genomochavsändarbladetpå

ochmottagandeterkännasättlämpligtpå annateller
snarastskallAvsändarbladetdetta.fördagenange
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Hottagarbladetavsändaren.tillåterlämnasdärefter
tillöverlämnasattförbehålls järnvägenav

mottagaren.

skallfraktsedelsblad angessamtligaI5 s

adress,ochavsändarens namn1.

bestämmelsestationen,2.

adress,ochmottagarens namn3.

godsbeskrivning4 ,.

benämning ochtekniskadessfarligt gods,frågai5. om
vidtas.behöverförsiktighetsåtgärder somde

uppgifterin andraförfraktsedelniavsändaren5 om6
järnvägen,motverkanutandessai ärs5än avsessom

uppgifternaattmedgettuttryckligen harinte dennaom
in.förs

delämnafraktsedelniskyldig attärAvsändaren
sådanbegär.järnvägenuppgifterytterligare som

slagdetuppgifter somfår endast avbegäran avse
kandenatttillkännagettoffentligt harjärnvägen

kräva.attkomma

förjärnvägenersättaskyldig attärAvsändarenS7
följdtillför denuppkommerskadorochkostnader som

i fraktsedelnlämnaravsändarenuppgifterdeatt somav
ofullständiga.ellerotydligaoriktiga,är

godsetemottarÅtgärder järnvägennärr5

kollinantaletuppgiftfraktsedeln omInnehållers8
kollin,identifieringen avuppgift avsersomeller

till befordrangodsetemottarnär denjärnvägenskall
dockgällerriktig. Dettaäruppgiftenkontrollera om

ellergodsetlastat omharavsändareninte, om
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harjärnvägensådana attärförhållandena annars
inteFöretaskontrollen.underlåtaskäl attgodtagbara

detfraktsedeln, om1anmärkasdettaskallkontroll,
lastats avhargodsetframgår attdennainte av

fraktsedeln,också igörasskallAnmärkningavsändaren.
oriktig.äruppgiftfinner attjärnvägen enom

görajärnvägen enskallgodset,emotjärnvägen tarNär
därvidförpackningenellergodsetbesiktning. omyttre

anmärkajärnvägenskallskick,i gottintebedöms vara
bristerhänseendevilket somiochdetta ange

fraktsedelnigörasskallAnmärkningenföreligger.
på annatupprättats,inte harfraktsedeleller, om

tydligt sätt.

bevisverkanFraktsedelns m. m.r5

antasskallfraktsedelniAvtalsvillkor anges9 s som
annatinnehåll, intebefordringsavtalets omåterge
kollinantaletuppgifternafrågai omvisas. Har om

enligtanmärkningnågondessaidentifieringen aveller
skallfraktsedelnigjortsintestycketförsta8 5
visasinteannatriktiga, omuppgifterna varaanses

framgår eller annarsfraktsedelnintedeteller avom
godset.lastatharavsändarenattuppenbartär

alltidärjärnvägenbekräftatsharUppgifter avsom
den.motgällande

enligtanmärkning 8någonframställtintejärnvägenHar
skallnågot annat,intevisasochstycketandra5

skick,ivarit gotthaförpackningen ansesochgodset
närbesiktning,vid yttrebedömassåvitt enkunnat

emot befordran.tilldetjärnvägen tog

förpackningBristfällig m.m.r5

kostnaderochskadorförskallAvsändaren svaraS10
integodsetpå attgrundjärnvägen avföruppkommersom

förpackatbristfälligtvaritellervarit förpackathar
felaktigtförfaritharavsändarenpå attgrundeller av
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i ombesörjtssamband med lastning honom.har avsom
insett ellerDetta gäller inte, järnvägendock när har

underlåtit vidtaborde insettha faran har attmen
åtgärderlämpliga avvärjaför den.att

Farligtr5 gods

tillNär farligtll S avsändaren överlämnar gods
järnvägen, skall underrätta den vad faranhan omnoga
består försiktighetsåtgärderi behöveroch deom som
vidtas.

avsändaren farligt tillOm har överlämnat gods
järnvägen järnvägen därvid inte tilloch kände farans

försiktighetsåtgärdervilka vidtas,ochart skullesom
är avsändaren skyldig järnvägen för skadoratt ersätta

på frågaoch kostnader järnvägensgrund detta. Iav om
åtgärderrätt vidtaatt för avvärja faran gälleratt 6

kap. 7 5.

Påstår någotjärnvägen inte tillden har käntatt
förhållande angår farlighet,godsets skallsom
påståendet någonintegodtas, det har lämnatsom

förhållandetupplysning i fraktsedel och avsändarenom
ändåeller inte visar järnvägenmottagaren kändeatt

förhållandet.till

Rätt befordringenr5 förfoga överatt godset under

fårbefordringenUnder förfoga över12 S avsändaren
järnvägen befordringengodset hos begäraatt attgenom

påavbryts stationeller lämnas underatt godset ut en
tidigarevägen tilleller än harmottagareen annan som

liknande anvisning.ellerangetts genom annan

anvisning,Järnvägen är inte skyldig följaatt omen
störningarsändningdet skulle medföra delas,att en

uppstår i järnvägsdriften sändningeller en annan
avsändare eller orsakas skada. denmottagare Kan

åtgärdenstation intedär den begärda skulle utföras
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underrättas medan möjligtdet fortfarande är att utföra
får järnvägen åtgärd.anvisningenden, lämna utan

anvisning inte följasKan skäl i andraen som angesav
skall järnvägenstycket, underrättagenast avsändaren

detta.om

Avsändarens rätt förfoga över godset upphör,att när
enligtgör gällande sinmottagaren rätt 15 S.

järnvägenNär följer anvisning13 5 avsändarenen som
enligthar lämnat järnvägenhar rätt12 S, att av
fåavsändaren skälig ersättning för detta. skadaOm har

uppkommit, järnvägenhar till ersättningrätt även för
utgårErsättningskadan. inte,dock fel ellerom

liggerförsummelse järnvägen till last.

järnvägen inte följer5 om anvisning14 denen som
enligt är skyldig12 S följa eller inteatt denom

sådanlämnar underrättelse i tredje12 5en som avses
järnvägenstycket, är skyldig ersätta denatt skada som

uppkommer detta.genom

ocksåJärnvägen är ansvarig för tillfogasskador som
påmottagaren grund järnvägen följerattav en

anvisning avsändaren, fastän dennes rätt förfogaattav
över godset enligthar upphört fjärde12 S stycket.

Godsets utlämnander5 m. m.

inteavsändaren har förordnat15 5 om annat med stöd av
får mottagaren göra gällande rättigheter12 5, de som

tillkommer enligthonom befordringsavtalet

när kommit tillgodset har bestämmelsestationen1.
tilleller plats där enligtgodseten annan

fårbefordringsavtalet lämnas ut,

fastslagits gåttnär det har2. att godset har
förlorat,
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gåttstycket hari andratid nämns Snär den 22J. som
till mottagaren.har lämnats utgodsetattut utan

begärstycket attförsta 1med stödmottagareEn avsom
blirfraktsedelnmottagarbladetfå godset ellerut av

erlägga detill järnvägen genastskyldig attdärmed
befordringsavtalet.enligtbetalaskallhanbelopp som

efterkrav lämnas utmedbelagtshargods16 S Om som
inteefterkravsbeloppet harfastäntill mottagaren,

intillskyldig detta beloppattjärnvägenärbetalats,
liderhanskadadenföravsändaren somersätta

järnvägenskyldig ersättaattärdärigenom. Mottagaren
till avsändaren.betalatharvad den

Befordringshinderr5

tillbefordra godsetomöjligt attsigvisardetS Om17
järnvägenskalllämnas ut,skalldetplats därden

frånanvisning avsändaren.begära

skalldär dettill den platsbefordrasgodsetKan
frångörsavvikelseendastlämnas ut om
också begärajärnvägenbefordringsavtalet, skall

avvikelsen saknarintefrånanvisning avsändaren, om
någonfårintejärnvägennämnvärd betydelse. Om

skyldigjärnvägen atttid,skälig ärinomanvisning
sinbakgrundmotåtgärder järnvägen, avvidta de som

tillgodosebästomständigheterna,kännedom anserom
intresse.avsändarens

hargodsetöverförfogarätt attavsändarensom
i första ochavsändarensägsvadskallupphört, omsom

mottagaren.gällai ställetstyckenaandra

Utlämningshinderr5

tillkommit den plats därgodset harsedandet,S Om18
sig det föreliggervisar attut,lämnasskalldet
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begärajärnvägenskallutlämning,godsetsförhinder
rätt attdennesfrån eller,avsändarenanvisning om

från mottagaren.upphört,godset haröverförfoga

hanfastänfå godsetutbegär attmottagarenom ellerdet,emot annarsomtavägrat atttidigare har
godsetskallupphör,godsetlämna uthinder för att

haravsändarenintetill mottagaren, omlämnas ut
nåttanvisning harsomannatförordnat engenom

Lämnasupphörde.utlämningshindretinnanjärnvägen
avsändarenunderrättagenastjärnvägenskallgodset ut,

detta.om

utlämningshinderbefordrings- ellervidKostnaderr5

anvisningföljtellerbegärtjärnvägen har enS Om19
åtgärder stödvidtagit medellerSeller 18enligt 17

skäligtillrätthar denstycket,andra17 Sav
utgår inte,dockErsättning omersättning för detta.

till last.järnvägenliggerförsummelseellerfel

Uppläggning godsetr5 av

enligtanvisning 17 sbegärtjärnvägen hars om20
inte inomstycketförstaeller 518 menstycketförsta

rimligen äranvisningnågon denfåtttidskälig som
befordringen avslutad.skallfölja,skyldig ansesatt

inskränkningarmed deskyldig attdock somärJärnvägen
åt följdtilldengodsetförvara som avföljer s21av

till godset. Järnvägenberättigadärbefordringsavtalet
åt tredjeförvaringenuppdradärvid man.kan

Försäljning godsetr5 av

fårutlämningshinderbefordrings- ellervids21
anvisning sälja godset,inväntaatt omjärnvägen utan

eller dessförstörelseförutsattär snardetta
till det elleranledningtillstånd omgerannars

står i rimligtinteförvaringgodsetsförkostnaden
får säljaJärnvägen ävenvärde.dessförhållande till
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järnvägenS. OI5kap.ersättningsanspråk dock 1gäller
åt tredje svararförvaringen man,uppdragithar

gettsochvaltshardenneför attendastjärnvägen
tillbörlig omsorg.medinstruktioner

enligt 22 SansvarighetfrånfriärJärnvägen523
förlusten,visar attjärnvägenstycket,första om

dröjsmålet orsakatshar avellerminskningen, skadan

följdtillden avförsummelse somavellerfel1.
till godset,berättigadbefordringsavtalet var

inte harberättigadeden somanvisningsådan av2.
från järnvägensförsummelseellerfelföranlett av

sida,

ellerbeskaffenhet,bristfälligagodsets3.

tillhänförasinte kanomständighetnågon som4.
undgåkunnatinte hadejärnvägenbefordringen och som

vidtagithadedenävenföljderna omavförebyggaeller
den.krävaskunnathade avrimligenåtgärderalla som

enligtansvarighet 22frånfrividareärJärnvägenS24
ellerminskningenförlusten,stycket,första om5

ärrisksärskilda somföljd denär avskadan en
medförbunden

näri öppenbefordrats vagn,hargodsetatt1.
transportsätt,dettagodkäntharavsändaren

bristfälligtärellerförpackatinte ärgodsetatt2.
på grundsådant gods,fråga somärdet omochförpackat

närskadasvinn ellerförutsattärbeskaffenhetsinav
saknas,bristfällig ellerärförpackningen

på ettlossatsellerlastatshargodsetatt3.
intelossningen harellerlastningenochsättfelaktigt

försorg,järnvägensutförts genom
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ärdetattbeskaffenhetsådanärgodsetatt av4.
ellerminskasgå förlorat,attför farasärskilt utsatt

inrebräckning, rost,exempeltillskadas, genom
svinn,elleruttorkningsjälvförstöring,

inte tarvillkorsinaenligtjärnvägengods,att5. som
särskildapåendastemoteller tarbefordrantillemot

ellerotydligoriktig,in underlämnatsvillkor, har
benämning,ofullständig

föreskrivnavidtaunderlåtit attharavsändarenatt6.
in godslämnat somharförsiktighetsåtgärder, hannär

på särskildaendastbefordrantillemottarjärnvägen
villkor,

ellerdjur,levandebefordringen avseratt7.

enligtsådan denattsändningen äratt8.
skallförfattningiföreskriftellerbefordringsavtalet

endastdock omtillsynsman,vårdare elleråtföljas av
denföljdär avskadanminskningen eller enförlusten,

vårdare ellertill attanledningenfara som var
befordringen.vidmedskulletillsynsman vara

skadanellerminskningenförlusten,järnvägen attVisar
följd avkanomständigheterna envaratillhänsynmed

stycket,i förstasärskild risksådan avsessomen
detrisk,dennaföljd omavantasskall den vara en

sådantettdetNärså fallet.inte ärvisas attinte
frågaär omstycket 1i förstaifall avsessom

helaförlustminskning eller avomstoronormalt
följd avinte antas vara endockskall dettakollin,

i öppen vagn.befordratshargodsetatt

äriska somavtalet vagnenligt enbefordringenskall
skyddaattföranordningarsärskildautrustad med

ellertemperaturväxlingarkyla,värme,motgodset
befrielsetillintefår järnvägenfuktighet,luftens

i förstariskåberopa avsesdenfrån ansvarighet som
risk,åberopa dennafår omdockJärnvägenstycket 4.
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visarden minskningen skadanförlusten, eller beroratt
någonpå inteomständighet järnvägen harän attannan

erhållnaföljt inte gjortanvisningar den hareller att
gjortvad den med till omständigheterna borde hahänsyn

frågai underhåll användningval, deochom av
särskilda anordningarna.

får från åberopaJärnvägen till befrielse ansvarighet
första visarden förlusten,stycket endast att7 om

på någonminskningen eller skadan beror annan
erhållnaomständighet järnvägen inte följtän haratt
åtgärderanvisningar vidta deeller har försummat att

till omständigheternamed hänsyn hade kunnatsom
fordras.

iOmett skadefall25 5 första stycket22 savsessom
delvis sin i omständigheterhar enligtgrund 23som

frånjärnvägen frieller medför24 S att är
ansvarighet, tilljärnvägen för denekadetalletsvarar

någon sådaninte sin omständighet.del det ihar grund

någonVill i befordringsavtalär26 S görapart ettsom
järnvägen ansvarig enligt stycket förförsta22 s att

gått åliggergods har minskatsförlorat, eller skadats.
visa inträffatdet honom att skadefallet haratt medan

järnvägen innehade godset fullgöraför avtalet.att om
järnvägen i anslutning till tidigareen

ingåttjärnvägsbefordran har avtal befordran utanom ny
godset sändningenatt däremellan har lämnats ellerut

nyinlämning,ändrats minskningenskall eller skadan
tillhänföras den befordringen, det begärssenare om av

befordringsavtalettill följdden det ärsom av nya
berättigad till minskningengodset visaroch denne att

inträffat innehadesskadan har föreller medan godset
någon befordringarna.av

Är påintejärnvägen lämna godsetberedd utatt27 S
fråninom tiddagar avtalad förplatsavtalad 30

särskild tid inteutlämning eller, har avtalats,om
från tilldetinom dagar att godset togs emot60
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få begäragodsetutatträttfår den harbefordran, som
gått förlorat.hadegodsetersättning omsom

fåtthardenunderrättaskyldig att somärJärnvägen
när godsetstycketenligt förstaförlustersättning för

i sambanddetbegärthardennetill rätta,kommer om
förlusten.ersättning föremottoghanmed att

sådan begäran.bekräftaskriftligenskall enJärnvägen

enligt andraunderrättelsebegärthardenHar som
inom dagaroch 30sådan underrättelsefåttstycket en

till honom,lämnas utskallgodsetattkrävtdärefter
villkorgodset. somlämna utskyldig attjärnvägenär

änkravannatinte uppställafår järnvägendettaför
förlustenersättning föribetalat avharvad denatt

berörsagtsåterbetalas. harVadskall som nugodset
dröjsmål medersättning förtillinte rätten

pågrundasersättning kanellerutlämnandet somannan
befordringsavtalet.

ellerstycketi andrainte begäranFramställs avsessom
tredje stycketenligtlämnas utgodsetinte attkrävs

får överförfogajärnvägendär,tiddeninom angessom
tredjeföljainskränkningar kan avmed degodset som

rätt.mans

minskningellervid förlustErsättningens storlekr5
godsav

skyldigärstycketenligt första22 sjärnvägenOm28 S
minskningellerersättning förlustför avbetalaatt

påvärdegodsetsersättningen efterberäknasgods,
tilldä togs emottiden godsetvidavsändningsorten

marknadspriset eller,bestäms eftervärdetbefordran.
godsvärdetgängsedeteftersådant saknas, avprisom

beskaffenhet.ochslagsammaav

stycket ärenligt förstaansvarighetJärnvägens
kilo förloradedetkronortill 150 avbegränsad per

bruttovikt.godsetsfelandeeller
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ersättning förskyldig betalaattär dessutomJärnvägen
befordringen.i samband medutläggoch andratrakt

gåtthargodsetersättas helt,skallUtläggen om
mottill deldenoch svararförlorat, somannars

minskningen.

skadatsnär gods harstorlekErsättningensr5

skyldigstycket ärförstaenligt s22järnvägenS Om29
på inteskadangods ochskadaförersättningbetalaatt

dröjsmål lämna utmed attföljdtilluppkommit avhar
värdeminskningenersättningen motsvaraskallgodset,

enligt förstavärde 28 sgodsetsefterberäknad
skyldig betalaattdessutomärJärnvägenstycket.

i medutlägg sambandandraochfraktersättning för
motdeltill denbefordringen som svarar

värdeminskningen.

överstigafår intestycketenligt förstaErsättningen
gåttsändningen hadebetalatshaskullevad omsom

sändningen hardelendastnäreller,förlorad aven
hadedelskadan, dennaföljdtilli värdeminskat av

gått förlorad.

dröjsmålvidErsättningr5

skyldigärstycketenligt förstasjärnvägen 225 Om30
dröjsmålanledningiskadaersättning för avbetalaatt
påinbegripet skadadärigodset,lämna utmed att

till vadbegränsadersättningsskyldighetenärgodset,
befordringsavgitten. Närgångertremotsvararsom

utgå minskningförävenskallgodsersättning för samma
på enligtgodsetskadaförellerenligt 28 sgodsetav

ersättningsskyldighet isammanlagdajärnvägensärs,29
utgått enligthaskulletill vadbegränsad somstället

gått förlorat.hadegodset28 s, om

Reklamationr4

förjärnvägenersättningbegäravill avDens31 som
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gått förloratellerskadatsminskats,hargodsatt
utanskallgodset,utlämnadröjsmål med attföreller

järnvägentill omanmärkninguppehåll göraoskäligt
dröjsmålet. Denellerförlustenskadan,minskningen,

ersättning,tillrättenförlorathardettagörintesom
järnvägen ansvararnågoneller somjärnvägeninteom
skadefalletorsakatharSkap. 4enligt 1för

vårdslöshet.uppsåtligen eller grovgenom

Befordran efterjärnvägarflerautförs avr4 som
varandra

ochettpå sammagrundbefordran avS om32 en
efterjärnvägarflerautförasskallbefordringsavtal av

avsändarengentemotjärnvägvarjevarandra, ansvarar
enligthelheti dessbefordringenförmottagarenoch

avtalet.

resgodsinskrivetBefordrankap. avr2 4

Tillämpningsområder4

på harresgodstillämpas somkapitelDettaSl
inrikesallmänijärnvägmedbefordranförinskrivits

tillämpasutlandetmedtrafikiPå befordrantrafik.
den 9fördragetföljerinte avannatendastkapitlet om

järnvägstrafik.internationellmaj 1980 om

järnvägartvå fleraellerutförasbefordringen avskall
förtillämpliga delarikapitletgällervarandra,efter

järnvägar.samtliga

resgodsInskrivetr4

ijärnvägenegendom somresgodsinskrivet ansessomS2
emottarpersonbefordran avavtaltillanslutning om

på sträckaden sombefordranförresandeden
omfattar.personbefordringsavtalet

Resgodsbevis m.r4 m.
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resandedenresgodsemot somjärnvägen tarNär3 S
bekräftajärnvägenskallför befordran,lämnar

resgodsbevis.utfärdaattmottagandet genom

ellerskickbristfälligtiinlämningenÄr vidresgodset
skallskadat,på atttydliga tecken varavisar det
denresgodsbeviset. Omidettajärnvägen anteckna

behöveranteckning,sådaninte godtarresande en
skallResgodsetbefordringen.fullföljaintejärnvägen

återlämnas.så genasti fall

befordranavbryta m.m.rätt attJärnvägensr4

befordranför somöverlämnatsfarligt gods har4 S Om
skyldig attintejärnvägenärinskrivet resgods,

kap.gällersådan 6egendombefordringen. Förfullgöra
75.

inskrivetskyldig attinte hellerär somJärnvägen
farliginte är sommenbefordra egendomresgods som

inte tarkännatillhar gettenligt vad denjärnvägen
särskildapå andragrundsådan befordran avföremot
skyldig attdockärJärnvägenegendomen.hosegenskaper
järnvägentagit emot,harden omegendombefordra som

fastställtborde hatill ellerkändemottagandetvid
särskilda egenskaper.sådanahadeegendomenatt

inskrivetbefordraskyldigÄr inte attjärnvägen
förresgodsetfår läggajärnvägenresgods, upp

Järnvägen harräkning.resandesförvaring för den
skadorochkostnaderersättning förtilldärvid rätt

harbefordraninlämning ellerresgodsetssom
föreliggerskadorersättning förtillRätttörorsakat.

underlåtit vidtaattjärnvägen harinte,dock om
atttrotsskadornaförhindraåtgärder för attlämpliga

skullesannoliktdeinsett attinsåg borde haellerden
uppkomma.

resgodsinskrivet m. m.utlämningr4 av
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fäberättigad attresgodsbeviset ärInnehavaren55 av
lämnarpå hanbestämmelsestationen attmotresgodsetut

får inte lämna utbeviset. Järnvägen docktillbaka
innehavarenskäligendet kan attresgodset, antas avom

obehörigen.bevisetresgodsbeviset använder

tillbakautlämning inte lämnabegärdenKan som
ändåjärnvägen lämnaresgodsbeviset, utskall

visar harutlämning hanbegär attdenresgodset, somom
Råder tillrättentill osäkerhet rörandegodset.rätt

fär ställs.järnvägen fordra säkerhetattgodset,

strid medinskrivet ijärnvägen resgodslämnar utOm
skyldigjärnvägen attstycket, ärförsta eller andra

därigenom harersätta uppkommer för denskada somsom
tillrätt godset.

utgångeninte vidinskrivet hämtatsresgods6 s Har av
järnvägenfjärde dagen efter ankomstdagen, anses

frågainneha förvaring.därefter resgodset endast för I
får förbehållajärnvägen sigdjur kortarelevande enom

avhämtningsfrist.

innehaft inskrivet förjärnvägen resgodsHar7 S
fårmånader, sälja resgodsetförvaring i järnvägentre

försäljningsvärdet uppenbarligen inte täckereller, om
harförsäljningskostnaderna, vadbortskaffa det. nusom

gäller inte, järnvägen inom nämndadendocksagts om
någon åtgärdfått anvisning medtiden har om annan

får skyldigrimligen attjärnvägenresgodset ansessom
vidta.

tidsfrist i förstaiaktta denattUtan som anges
resgodsfår säljajärnvägen eller bortskaffastycket

ellerförstörelse eller artär förutsatt varssnarsom
sådanpåtillstånd anledning tillsättannat ger

fårfråga djuråtgärd. järnvägen ävenlevandeI om
åtgärder omständigheterna kräver.vidta andra som



225

tredjeförsäljning andra ochgäller kap. 21 sFör 3
rätthadei tillämpliga delar. denstyckena Kan som

signås inte hellerinte hör hantill resgodset och av
två år från dockförsäljningen, tillfallerinom

försäljningen järnvägen.överskottet av

ansvarighetJärnvägensr4

gårinskrivet resgodsansvarig,Järnvägen är5B om
järnvägen harmedanminskas skadas,ellerförlorat,

för befordran.hand detom

innehardå förtid järnvägen resgodsetdenUnder
järnvägen detförförvaring enligt eller 6 S4 svarar

frågaförvaring.allmänna regler Ienligt omom
ersättningsanspråk kap. 5preskription gäller dock 1av

åtförvaringen tredjeuppdragitjärnvägen harS. om
valtsjärnvägen för denne harendast attsvararman,

tillbörliginstruktioner medoch getts omsorg.

från ansvarighet enligt förstafriärJärnvägen
minskningen ellervisar förlusten,attstycket, denom

har orsakatsskadan av

resande,denförsummelsefel ellerl. av

bristfälliga beskaffenhet, ellerresgodsets2.

tillnågon inte hänföraskanomständighet3. som
undgåinte kunnatjärnvägen hadebefordringen och som

vidtagitäven den hadeföljdernaförebyggaeller av om
krävasåtgärder den.rimligen hade kunnatalla avsom

från ansvarighet, gördenfrividareärJärnvägen om
skadanminskningen eller harförlusten,sannolikt att

ellersärskilda beskaffenhetresgodsets avorsakats av
varitförpackning ellerhar saknatresgodsetatt

bristfälligt förpackat.

på resandesdeninte beredd attärjärnvägen5 Om9
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vidbestämmelsestationenpåresgodsetbegäran lämna ut
hållit detskäligen borde hadå järnvägentidpunkten

skadaansvarig förjärnvägen somtillgängligt, är
dröjsmålet.resandeför denuppkommer genom

visarfrån ansvarighet, denfridockär omJärnvägen
förhållandenågotdröjsmålet orsakats somhar avatt

tredje stycket.i S8anges

1os inskrivetlämna utÄr beredd attintejärnvägen
utgången fjärdebestämmelsestationen förepå avresgods

dit,anläntdå haborderesgodsetden dagefterdagen
hadeersättning godsetbegärafår resande omsomden

gått förlorat.

ifått ersättning förstaresande avsesden somHar
tillämpastill rätta, 3resgodsetkommerochstycket

andra--fjärde styckena.kap. 27 s

storlekErsättningensr4

ifall än 5 sijärnvägen annat avsessom5 Om11
ansvarig förärstycketandraeller stredje stycket 8

gått minskats ellerförlorat,inskrivet resgods haratt
tillansvarighet begränsad ettjärnvägensärskadats,

hälftenvarje kolli motsvararför avbelopp som
allmän1962381enligt lagenbasbeloppet om

år orsakadehändelsenär denförsäkring för det som
skyldig attdessutomJärnvägen ärinträffade.skadan

resgodsavgitten,helaersättning för ombetala
såi tall förgått och annatförlorat,resgodset har

minskningen ellermotavgiften svararmycket somav
värdeminskningen.

järnvägenlidit ärskadaresande har somS Om12 en
ansvarighetjärnvägensenligt äransvarig 9 S,för

påbörjatvarje dygnförtill kronor som100begränsad
utlämningen det attefterdröjt medharjärnvägen

inteJärnvägen är dockutlämnat.begärtsresgodset har
ochomfattas ettresgodsskyldig för sammaatt som av
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kronor.ersättning än 0001högrelämnaresgodsbevis

Reklamationr4

järnvägenersättningbegära avvillresandedenOm513
gåttellerskadatsminskats,harresgodsattför

godset,utdröjsmål lämnamed attförellerförlorat
tillanmärkninguppehåll göraoskäligtskall han utan

ellerförlustenskadan,minskningen,järnvägen om
rättenförlorathanharinte det,dröjsmålet. hanGör

någonellerjärnvägen sominteersättning,till om
orsakatharkap. 5enligt 41förjärnvägen ansvarar

vårdslöshet.uppsåtligen eller grovgenomskadefallet

befordranvidänfalli annatAnsvarighetkap.r2 5

inämntsförut haränfallnågon i annat somS Om1
sakskadaellerpersonskadatillfogatsharlagdenna

ersättajärnvägenskalljärnvägsdriften,följdtill av
iochstycketi andraundantag angesmed de somskadan

25.

förstaenligtansvarighetfrånfriärJärnvägen
omständigheter somorsakatsskadan har avstycket, om

ochjärnvägsdriften somsjälvatillhänföraskaninte
undgå förebyggaellerkunnatinte hadejärnvägen

åtgärderallavidtagithadedenävenföljderna omav
den.krävaskunnathade avrimligensom

motordriveti etteller passagerareförareskadas52
sådant fordonskadas etttrafik elleriärfordon som

sådant ärfordon,ettmedbefordrasegendomeller som
orsakatsharskadan genomansvarig endastjärnvägen om

ellersidapå järnvägens genomförsummelseellerfel
järnvägsdriften.anordning förnågonbristfällighet i

gällerkapitel 5enligtskadestånd dettafrågaS I3 om
1972207.skadeståndslagenss1--3kap.och 6kap.

tillmedverkatsidaskadelidandespåvållande denHar
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betesgång ellerunderhästarpå ellernötkreaturskador
medverkanendastskadeståndet jämkasfår ompå renar,

vårdslöshet.uppsåtligen eller grovgenomsketthar

trafik eller1ärfordonmotordrivetskadas somett
skallsådant fordon,med ettbefordrasegendom som

föreligga, omsakskadatill denna ansesmedverkan
fordonetskadadedetförandetvållande med1 samband av

befordradesegendomenskadadedenfordoneller det som
tillmedverkatpå harfordonetbristfällighetmed eller

skadan.

undersökningsrättJärnvägskap.r2 6

19901158.lagupphävtsharS1 genom

19901158.lagupphävtshar2 S genom

19901158.lagupphävtshar3 S genom

19901158.lagupphävtshar4 S genom

resgodskollininnehållet ifår undersökaJärnvägen5 S
förinnehållet är okäntgodssändningar,eller om

demisstänka attskälfinns attjärnvägen detoch
1säkerhetennågot äventyrainnehåller kansom

järnvägsdriften.

någotinnehållerresgods somattantasmed fogdetKan
på detbefordrarintedenattförklaratjärnvägen har

innehållet 1fråga eller att en1ärsätt som
avsändarenuppgifterdeinte somgodssändning motsvarar

resgodsetsundersökafår järnvägendet,lämnathar om
äveninnehåll. gällerDetta omsändningenseller

1förbehållit sig detinte harjärnvägen
befordringsavtalet.

vidvittnes närvaro.i enföretasUndersökningar bör
möjligt denskallstycketenligt andra omundersökning

avsändarengods,undersökningen avsereller,resande om
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närvara.tillfälle atteller beredasmottagaren

sådan trafik mediFör befordran inskrivet resgodsav
majtill fördraget den 9i bihangutlandet Asom avses

i ställetjärnvägstrafik gällerinternationell1980 om
vad sägs där.som

sigmedjärnvägsfordon hari6 resande ett5 Omen
ochfår handresgodsinte medförasegendom omsomsom

uppmaning intepå järnvägspersonalensden resande
egendomen, får den.järnvägen hand Omtaavlägsnar om

farlighet,tillnödvändigt egendomensdet är hänsynmed
får förstattjärnvägen egendomen utanhandta om

den.anmoda den avlägsnaresande att

enligtjärnvägen tagit 6 shand egendom7 5 Har om
inskrivettagit befordraneller egendom föremot som

fårfarlig beskaffenhet,resgods äroch egendomen av
förstörajärnvägen oskadliggöra elleravlägsna,

kanskäligen att faraninteegendomen, kan antasdetom
långtgående åtgärder.avvärjas mindregenom

påockså godstillämpasFörsta skallstycket som
omständigheterjärnvägen tagithar underemot angessom

i kap. stycket.andra3 11 s

skadaskyldig deninte ersättaJärnvägen är att som
mottagarenelleravsändarentillfogas ellerden resande

andraåtgärder får ellervidtas enligt förstagenom som
stycket.

Övergångsbestämmelser

1985192

lagenmaji 1985. Genomkraft den 1lag träderDenna
upphävs

1angående skadaansvarighet för1lagen 1B8671. s.
drift,följd järnvägsav
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angående Alagen 1916238 tillämpning2. med avseende
järnvägelektrisk 1bestämmelserna lagen den 12av mars

angående 1 följd1886 nr 7 1 ansvarighet för skadas.
järnvägs drift,av

lagen 197589 ordning inom3. och säkerhetom
järnvägsområde,

järnväglagen 197658 ansvarighet vid4. om
befordran resande,av

järnvägstrafikstadgan5. 1966202.

fråga påbörjatsI befordran har föreom en som
ikraftträdandet tillämpas dock fortfarande äldre
bestämmelser.
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6Bllaga
i911217

noksrs19a5193 mes-on-11HJu
EEGodk1991-12-17DJu L3Ändringar inf. t.o.m. SPS19911523.

inte med här.finnsBilagorna
it

1985193r1 Lag
järnvägstrafik;internationellon

sådanpå internationell järnvägsbefordrantillämpaslagDenna5 som1 majintagna fördrageti i bilaga den 9det 19801 omavses järnvägstrafikinternationell 19901167.COTIF. Lag
fråga sådan internationell järnvägsbetordran resandes I2 av somom bihanget ii till fördraget gäller svensk lag dessbihang A somavses ändring antagits revisionsutskottethardenfranska lydelse efter som avorganisationen internationell järnvägstrafiknellanstatliga förinom den

december Protokollet ärenligt beslutsprotokoll den 21 1989.OTIP
ansvarigheteni till lag. Beträffande för skadaintaget bilaga denna2

järnvägstrafiklagenvid resande gäller dock och kap.befordran 1 2av i bihangmotsvarande bestämmelseri stället för A. Lag1985192
19901167.

fråga sådan järnvägsbefordraninternationell godsIS3 av som avsesom bihanget,bihang lagi till gäller svensk med undantagfördragetB somii bilagabestämmelserna RID, dess franska lydelse efter delsIav i ändringändring enligt beslutsprotokoll nämns dels dendet 2 S,sominomrevisionsutskottet enligtantagits beslutsprotokollhar OTIPavson intaget i bilaga tillmaj sistnämnda protokoll är dennaden 31 1990. 3
1991167.lag. Lag

inom Sverigerevisionsutskottet har beslutat förOTIFOmS3 om ena bihang tilländring i bihang eller fördraget, skallbindande A B
från dåi riket med den dag ändringen iändringen gälla här och träder

enligt 19911523.fördraget.kraft Lag
på får i Sverige,fördraget verkställasgrundasutländsk domEns4 som

domenom
behörig enligtär fördraget,domstolmeddelatsharl. somav en

vunnit laga kraft,har2.
ifår land där den harenligt reglerna det meddelats ochverkställas3.

enligtansökan 5verkställbar efter s.förklaratshar4.
angående fördrageti tvist befordran omfattasförlikning som avEn en förlikningensådan i stycket,förstadomlikställs ned omavsessomen enligtbehörig fördraget.är Detsammainför domstolträffatshar somen enligt fördraget och gällermeddelatsskiljedom har somgäller somen trafikant.ellertratikföretag enett

ålägfråga andeinte i ett förgällerstyckenaandraoch omFörsta pårättegångskostnader, betala skadest nd grundförutomatt, avkäranden ogillats.hartalanhansatt
hovrätt.verkställighet görs hos SvenAnsökan5 s on

ansökningen skall fogasvid
avskrift bestyrktsharoriginal ii ellerexekutionstiteln som av en1.



232

myndighet,behörig
exekutionstitelndärstati denmyndighetbehörigförklaring enav2. omfattas avangående befordran somtvistdenatt avserupprättats frågahar isamt,statennämndai denverkställasfårdenattochfördraget kraft.vunnit lagahardenattdom,dosstolsom

handlingar somytterligarein deattsökanden gefår föreläggaHovrätten tillanledningfinnsdetsaken. omprövning avhovrättensförbehövs tillfogatsharhandlingar somdeattkrävafår hovrättendet, bevisetbehörighet.utfärdarensbevismed omförsesskallansökningen ellerkonsul avellerbeskickningsvenskutställt enavskall vara exekutionstiteln hardärstati denjustitieförvaltningenförchefen
upprättats.

ellerdanskapå svenska,avfattadinte ärärendetihandlingOmen tillöversättningbestyrktåtföljas enhandlingen avskallnorska, översättning.påfrån kravetundantagfår medgeHovrättensvenska.
motpartenattutanbifallasfår inteverkställighetansökanEnS om6 ansökningen.sig överyttraatttillfälleberettshar

svenskföräga enverkställighet somfår rumbifalls,ansökningenom annatförordnardomstolenhögstaintedom,lagakraftägande omdomstols beslut.hovrättensbesvär överefter
förstai s4sådan dom avsessomavgjorts engenomharsakDen som i 4skiljedom avseseller somförlikningsådaneller enstycket 1 genom på nytt.prövasfår intestycketandra5

avbrytsinleds,fördragetiskiljeförfarande avsessomsådantetts om7 preskriptionslageni 7 sverkan angesdenmed sompreskription
1931130.

trafikföretagettmotfordranhartrafikföretag enutländsktettS om8 fårfördraget,omfattas avbefordran sompå grundSverige av eni på ettgrundendast avutmätasellerkvarstadmedbeläggasfordringen företagetutländskadetvilkentilli statdendomstolavgörande av en
bör.

sverige,ifinnsmaterielrullande somägerjärnvägutländskOm9 s en på grundendast avutmätasellerkvarstadmedbeläggasmaterielenfår utländskadenvilkentillstati dendomstolavgörande enavett tillhörföremål enfråga andra somigäller omDetsammahör.järnvägen såsomvid befordran,användasattavseddaärochjärnvägutländsk presenningar.ochlastredskapcontainrar,
sverige,ihemvistinte harinnehavareregistreradeprivatvagn, varaEn avgörandeettpå grund avendastutmätasellerkvarstadmedfår beläggas hemvist. Detsammasittharinnehavarendärstati dendomstolen vidav användasavsedda attärföremål i somvagnenfrågai omgäller innehavaren.tillhörochbefordran som

ieller5 2artikel 48bihang Aifalli avsessomparternas Kan10 skallsakkunnig,vissinte enom2 enas5artikel 52bihang B ansökanefterfinnsreagodsetellergodsetdärorti dentingsrätten sakkunnig.förordna
Övergångsbestämmelser

1985193
upphävslagenGenommaj 1985.den 1kraftiträderlagDenna

meddelatsdomutländsk somverkställighet av1974744 omlagen1.
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enllgt jlrnvägstördraginternationellavilla mm. ,
jlrnvlgstransport.internationellkungörelun 19747482. on
på något fördragde nonriga grundasfordran avellerI don somon en tillngsföreskritternai överqellertörtattnlnqarna1 de upphxvdaavses bestämmelser.äldretillämpas dockdan upvphlvda lagen

19911523
sådanaendastgällerjanuari Lagen1992.1 denlag Kraft lDenna trlder ikrattträdandet.etterbeslutatändringar reviaioneutekottet haraan
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7Bilaga

1988626Förordningr1 järnvägar;statensinstruktion förmed
uppgifterjärnvägarsstatensr3

drivahuvuduppgift atttillharjärnvägarStatensS1
järnvägstrafik.

verksamhet somfår driva annanjärnvägarStatens52 harverketjärnvägstrafik och sommedsambandhar för.förutsättningarsärskilda
domstolvidstatenföreträderjärnvägarStatensr3

statensföreträderverksamhetsområdesittInoms3 domstol.vidstatenjärnvägar

Affärsverkskoncernenr3
statendär genomföretagdeochjärnvägarStatens54 bestäm-ettharindirektellerdirektjärnvägarstatens affärsverkskon-tillsammansbildar eninflytandemande

SJ-koncernen.cern
ledningjärnvägarsStatensr3

bestårstyrelse. Denledsjärnvägar av enStatensS5 ingårstyrelsenIledamöter.niohögstochminst femav ochgeneraldirektör perso-järnvägarsstatensdessutom ordfö-ärledamöternavid verket. En avnalföreträdarna
ordförande.viceärochrande en

Organisationr3 m.m.
organisa-verketsbestämmerjärnvägar omStatensS6

tion.
personalansvarsnämnd.finnsjärnvägarvid enstatens

uppgifterochstyrelsensr3 ansvar
verksam-järnvägarsstatensförstyrelsen ansvarar7 s

het.
intressen somockså statensattförStyrelsen ansvarar andraiochföretagi SJ-koncernenstilltasägare vara elleraktierstatensförvaltarverketdärföretag

andelar.
särskiltskallstyrelsen58

SJ-kon-inomplaneringenlångsiktigaåtsig denägna1.
cernen,

mellansamordningrapportering ochhurbestämma2. ske,skallföretagoch koncernensverket
på verksam-ställsbeaktasde krav somför att3. svara regionalpolitikentotalförsvaret,tillmed hänsynheten

miljöpolitiken,och
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denfår underlagdet somregeringentill att4. se ochomfattningentillställningförbehöver att ta
delar.olikaverksamhetensinriktningen av

regeringenår tillvarjeskallstyrelsen59
treårsplan,tillförslaglämnaseptemberdenföre 11.

resultat-medårsredovisningjuni lämnadenföre 12. förvalt-ochfinansieringsanalysbalansräkning,och
för koncernen,ochverketförningsberättelse

delårsrapport SJ-kon-förlämnanovemberdenföre 13. året.innevarandedethälftenför första avcernen
uppgifterochGeneraldirektörensr3 ansvar

verk-löpandeför denGeneraldirektörenS ansvarar10 styrel-direktivriktlinjer ochenligt de somsamheten
beslutar.sen

uppgiftergeneraldirektörensingår iDetll S
och attbeslutförunderlagmedstyrelsenförseatt1.

beslut,verkställa styrelsens

avgörasinte skallärenden avsjälv avgöraatt2. som
personalansvarsnämnden,styrelsen eller

organisationers,till allmänhetens,att att3. se verketmedkontaktermyndighetersandraföretags och
tillgänglighet,service ochgodunderlättas genom en begripligtochklartinformation ettoch genomgenom beslut.språk i skrivelser ochverkets

också till statensattGeneraldirektören skall12 S se
ställsde kravpersonalpolitik motsvararjärnvägars som

jämställdhetpå innebär bl. attverksamheten. Detta a.
deeftersträvas och attskallkvinnor mänochmellan

målen för verk-medväl förtrognaskallanställda vara
samheten.

och medelsförvaltningRedovisningr3
redovisningen ochtill attStyrelsen skallS13 se påorganiserade ettärförvaltningen medelverketsav

tillfredsställande sätt.
redovisningen görstillGeneraldirektören skall attse medelsförvaltning-föreskrifter och attgällandeenligt

på betryggande sätt.ettskötsen
revisionr3 Intern

revision vakainternGeneraldirektören skall514 genom
bedrivsi affärsverkskoncernenverksamhetenöver att

också övrigt ända-iförfattningsenligteffektivt, och
målsenligt.

förredovisasrevisionenViktigare skallresultat av
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styrelsen.

revisionExternr3
instruk-sinenligtRiksrevisionsverket ansvarars15 SJ-koncernen.revisionen avför den externation

får deriksrevisionsverkettill attskallstyrelsen se revisionen.förbehövsuppgifter som
fårriksrevisionsverkettill attskallstyrelsen se Swedcarrier och SJirevisorer ABtillfälle utseatt ingår iföretagrörelsedrivande somi desamtABInvest ärhuvudsakligenaffärsverksamhetochSJ-koncernen vars

järnvägar.påinriktad statens
regelgivningjärnvägarsStatensr3

föreskrift,beslutarjärnvägar enstatensInnan16 S ända-mestdenärdettaövervägaverket omskall noga
åtgärden.målsenliga

detskallbehövs,föreskrifter sefinner attverketom
till att

innaninhämtas,yttrandenupplysningar ochbehövliga1.
beslutas,föreskrifterna

klarablir enkla,så, deattföreskrifterna utformas2.
överblicka.lätta attoch

iarbetsordning elleriskalljärnvägar enStatens17 S föreskrifternärmaredemeddela somsärskilda beslut
verketsförorganisation och formernaverketsbehövs om ellerstyrelsengällerföreskrifternaverksamhet. Om generaldirektören,ochmellan denuppgiftsfördelningen

styrelsen.beslutasskall de av
sinaöverfortlöpandeskalljärnvägar seStatensS18 är lämp-deochbehövsdeprövaföreskrifter och omom

utformade.ligt
sinaförteckning överskall hajärnvägar enstatensAtt författningssam-framgår 518föreskrifter cavm.m.

1976725.lingsförordningen

uppgifterInhämtander3 av
frånuppgifterinhämtaskalljärnvägarstatenss Om19 skall detlandstingskommuner,ellerenskilda, kommuner

uppgiftslämnan-förenklabegränsa ochattsträva efter
det.

förordningenifinnsdettaföreskrifterYtterligare om inhämtandemyndighetersstatliga av1982668 om kommuner.från näringsidkare ochuppgifter

Personalföreträdarer3
skallPersonalföreträdarförordningen 19871101s20

på järnvägar.tillämpas statens
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Personalansvarsnämndenr3
offent-1976600frågor enligt lagen omFöljandeS21 personalansvarsnämndenprövasanställning skalllig av

personligapå grundfrån anställningskiljande av1. provanställning,iförhållanden, inte frdock omga

disciplinansvar,2.
åtalsanmälan,3.

läkarundersökning.avstängning eller4.
personalföreträdarnabestår förutom avNämnden av ---- direktörernaordförande,chefsjurist,verkets aven

ledamöter.andratresamt
Ärendenas handläggningr3

general-ordföranden,beslutför närStyrelsen ärS22
ärledamöternaandrademinst hälftendirektören och av

närvarande.

ordföranden ochnärbeslutförPersonalansvarsnämnden är
chefsjuristen, ärdäriblandledamöter,minst andrafyra

närvarande.

möjligthandläggs, skallviktärenden störreNär omav
närvarande.samtliga ledamöter vara

så brådskande styrel-attstyrelseärende ärett23 S Om fårbehandla det,förinte hinner sammanträda attsen
mellan ordföranden,meddelandenärendet avgöras genom mångaså ledamöterminstgeneraldirektören och som

för beslutförhet.behövs
får generaldirek-lämpligt,inte ärdetta förfarandeom

sådant beslut skalltören ärendet. Ettavgöraensam
styrelsen.vid sammanträde medanmälas nästa

får lämplig utsträckningiGeneraldirektören24 5
tjänstemän itill andrasin beslutanderättdelegera

verket.

vissa medbestämmande-förordningen 197859225 S I om
föreskrifterfinnsi statlig tjänstformer omm.m. frågor.i vissabeslutarätten att

järnvägars beslutr3 Statens

fråga finnas hand-varje skall detbeslutI26 s enom
utvisarling som
för beslutet,dagen--

innehåll,beslutets--
beslutet,har fattatvem som--
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handläggningenslutligadenmedvarithar omsomvem-- avgörandet,ideltaattutan
föredragande.varitharsomvem--

Tjänstetillsåttningar m.m.r3
utsesgeneraldirektörenänstyrelseledamöterAndras27 tid.bestämdförregeringen enav

Förordnandetstyrelsen.iordförandeRegeringen utser
tid.bestämdför enges

styrelsen.ordförande utses avviceStyrelsens
regeringen för enförordnasGeneraldirektören avs28

tid.bestämd
verket.tillsättsÖvriga tjänster av

ställföre-generaldirektörensFörordnande att varaS29 tid.bestämd Detregeringen för enmeddelasträdare av
styrelsen.förslageftersker av

behövertillsätterjärnvägarstatensTjänsterS30 som ändåkungörelseansökan.till Omledigakungörasinte
göras.skalldettahurverketbeslutarsker,

tillsättningbeslut avjärnvägarsStatens om31 S inteattledig beslutellerkungjortstjänst harsom anslås på lämp-sådan skall genasttjänsttillsätta en framgåskallDetinom verket. avanslagstavlorliga
sattesnär detanslaget upp.

änpersonalansvarsnämndeni perso-ledamöterAndraS32 generaldi-chetsjuristen utsesoch avnalföreträdarna
personalföreträdarnaänandraförErsättarnarektören.

också generaldirektören.utses av
överklagander3 m. m.

får överklagaspersonalärendenibeslutverketss33 följernågot inteannatregeringen, avhos om
förvalt-allmänbehörighet för1971309lagen om-- mål,vissaprövaningsdomstol att

i rätten attinskränkningar1987439lagen om--överklaga,

föreskrifter.andra--
får baraöverklagasärendeni andra ombeslutverkets

föreskrivet.särskiltärdet
Övriga föreskrifterr3

utöver.xadsom§1jgzfår.järnvägar avStatens534 ersättningut skäligföreskrifter, förbetalaêårskilda
verksam-sådanupñkommitsakskadoreller 1somperson- bedriver.verkethet som



239

1medverkanjärnvägarsstatensFöreskrifterS35 om 1986294förordningen onifinnstotalförsvaret civila del.totalförsvaretsinomsamordningledning och
1beaktaskravtotalförsvaretssäkerställa attFör att järnvägarstatensskallfredstida verksamhetenden total-berördaövrigaochsamråda överbefälhavarenmed

törsvarsmyndigheter.
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Bilaga 8

1988707Förordning
banverket;förinstruktionmed

Uppgifter
järnvägar.rörfrågorförförvaltningsmyndighet somcentralBanverketäräl

huvuduppgifterärVerkets att

utveckling,järnvägensfrämja
spår-anläggningar,förvaltaochdriva statens

spärtrañk.försäkerhetsfrägorhandha om
19911266.Förordningjämvâgstrafrk.miljöanpassadfrämja4. en

försäljningsverksamhetochbedriva uthyrnings-uppdrags-,färBanverketi1 a 1990722.Förordningi övrigt.uppgiftermedverketsförenligärsom
tillämpningVerlufbrordningeru

undantagmedbanverketskall tillämpas19871100Verksförordningen2 i
21av

ledningBanverkets

myndigheten.chef förgeneraldirektörär3 5 Banverkets

Styrelsen
med-generaldirektörentiobestår högstlse4 § Banverkets personer,avs ordförande.ordförandeoch ärl ärräknad.En ötema viceenav

hälftenminstochgeneraldirektörenordföranden,beslutför avnärStyrelsenär
närvarande.de ledamöternaärandra

Organisation
verketenheterde andraochjämvägsinspektionfinnsbanverket5 5 Inom en

bestämmer.
ställföre-finnasskalldennedirektör. FörJärnvägsinspektionenleds enav en

uppgifterochSryrelsensansvar
skall19871100verksförordningenll-l3ivad6 5 Utöver angessom spåranlägg-förunderhällsplanerochdrift- statensfastställastyrelsebanverkets

medupprättatsanläggningarnaförinvesteringsplanersådananingar somsamt
planenngsdirektiv.regeringensanledningav

förden behöverunderlagfår detregeringentill§ Styrelsenskall7 att somse verksamheten.inriktningenomfattningenochställning till avatt ta
regeringenvarje är tillingåruppgifternaI att

anslagsredovisningmedförslag till treärsplanlämna1 septemberföre den
anslagsframställning,och

verksamhetsredovis-ekonomiskårsredovisningjuni lämna medföre den 1
för verket.förvaltningsberâttelseochbalansräkning,Finansieringsanalysning,
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jämvdgrinspelctiønenviduppgtfierfiir direlaorenochAnsvar
iför beslutaochjärnvägsinspektionen8 i Direktören vid ansvarar
spårvägjärnväg, tunnelbanaochförsådana säkerhetsnormerfrågor somom

ankommerpä banverket.

fastställdaefterlevnaden säkerhetsnonner,frågor tillsyn över avom
i trafiken medolyckor och andra händelserfragor undersökningom av

manundersök-berör säkerheten, denjärnväg, tunnelbanaeller spårvägsom r
ningenankommerpä banverket,

Förordning 19911223.frågor trafikplats för järnväg.4. om namn
9 1990722.§ förordninghar upphävtsgenom
Personalfbrerrddare

10 i Personalföreträdarförordningen19871101 skall tillämpas banverket.

Personalansvarsndmnden

511 personalansvarsnåmndbestårBanverkets förutom generaldirektörenav--och personalföreträdarna cheferna jurist,och vilka utsesav en av en av--generaldirektören.

Generaldirektören ordförande.är nämndens

Nämnden beslutför ordföranden minst tvåär när och andraledamöter,däri-
blandjuristen, är närvarande.
Ãrendenashandläggning

12 § Generaldirektören inteskall ärenden skallavgöra styrel-avgörassom avdirektören vid järnvägsinspektioneneller personalansvarsnämnden.sen,
Generaldirektörenoch direktören vid järnvâgsinspektionenfär i lämplig
utsträckningdelegerasin beslutanderätttill tjänstemänandra i verket.

Tjdnsterillratnüngar m.m.
13 § Andra styrelseledamöter generaldirektörenän regeringenförutsesav enbestämdtid.

StyrelsensRegeringen ordförandei styrelsen. vice ordförandeutser utsesavstyrelsen.Förordnandena för bestämdtid.ges en
14 i Generaldirektörenförordna regeringenför bestämdtid.av en
Tjänsten direktör vid järnvägsinspektionentillsätts regeringen.som av
Övriga tjänstertillsätts banverket.av

515 Förordnande generaldirektörensställföreträdaremeddelasatt vara avregeringenför bestämdtid. förslagDet skerefter styrelsen.en av
Förordnande ställföreträdareför direktören vid järnvägsinspelctionenatt vara
meddelas regeringen.av
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Övrigajbresknfier

föreskrifter, betalasärskildaföljervad utBanverketfår,16 i utöver avsom verksamhetuppkommiti sådansakskadorför ellerersättning somsomperson-
bedriver.verket

förordning-i totalförsvaretñnns imedverkanFöreskrifter banverkets§17 om civila del.totalförsvaretssamordninginom1986294 ledningochomen
i fredstida verksamhetenbeaktas denkravtotalförsvaretssäkerställaFör attatt

och övriga berörda totalför-överbefälhavarenbanverketsamrådamedskall
svarsmyndigheter.

verksamhetsområdetillhandahållaunderlag för5 Banverketskall inom sitt18
l987l0 och lagenl987l2tillämpningen plan- och bygglagen omav

hushållningmednaturresurser m.m.
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19881379Förordning
spåranläggningar;statensom

bestämmelserInledande
spår-innehåller bestämmelser deförordning omDennas1 drivs förval-och ochtillhör statenanläggningar somsom spåranläggningar.statensbanverkettas av

spåranläggning-påtrafikfråga statensavgifter förI om föreskrifter.särskildafinnsar
förordning 19901166.upphävtshar52 genom

Järnvigsnäten
bestårspåranläggningarStatenss av3

stomjärnvägar stomnätet,1.

länsjärnvägar,2.

malmbanan,J.

inlandsbanan.4.
spåranläggningar ingårvilkaRegeringen bestämmerS som4

riktlinjer byggandeförbeslutarstomnätet ochi avom
sådana anläggningar.

spåranläggningarvilka deBanverket bestämmer5 s av som
ingår länsjärnvägar.i stomnätet ärsom

finnsfråga länsjärnvägar bestämmelser ibyggandeI avom
riksvägplan och planerförordningen för19881015 om

förordningenlänstrafikanläggningar 19881017och om
kollektivtrafikanlägg-statsbidrag till vissa ochvägar

ningar m.m.
förordning 19901166.upphävtshar56 genom

Trafikeringsrätt

trafikeringsrätten tilljärnvä harStatens7 5 person-ar
godstrafiken stomnätet.och p

får ocksåsärskilda huvudmänfinns skäldetOm som avses
vissför kollektivhuvudmannaskapi lagen 1978438 om påbedrivatrafikhuvudmän persontrafikpersontrafik

sådan får lokal ellertrafik endaststamnätet. vara
nätet.delarregional och begränsade avavse



244

till person-trafikeringsrättenharTrafikhuvudmännen pågodstrafikensB tilljärnvägarstatensochtrafiken
länsjärnvägarna.

också ijärnvägarfår statensskälsärskildafinns länsjárnva-det påOm persontrafikbedrivaomfattningbegränsad
garna. avstårtrafikhuvudmannenellerjärnvägar trafi-statens fåroms9 s,8ellerenligt 7trafikeringsrättsinfrån någon annan.drivas avken

5enligt 7trafikeringsrättbeslutar omRegeringen trafikeringsrätt510 beslutar omBanverketstycket. trafikeringsrättandra samt omSoch 9stycketandra5enligt 8 inlandsbanan.ochpå malmbanan
trafikledningochsäkerhet

19901166.förordningupphävts genomhar511
19901166.förordningupphävts genomhar512

Trafikledning
påtrafikledningenföransvararjärnvägarstatenss13 19901166.Förordningspåranläggningar.statens

nedläggning avochupphörandeUnderhållsskyldighctons
linsjärnvägar

upphörafårlänsjärnvägunderhåll enavBanverketss14 dubbelturerfemänfärremedbedrivspersontrafikennär omfatt-obetydligendastärgodstrafiken avochdagper
ning.

upphö-skallunderhålletattbeslutar ombanverket trafikhu-Innan järnvägar,statenssamråda medverketskallra, trafikeringsrätt.harandra somochvudmannen
intelänsjärnväg somattbesluta enfårBanverket fårs15 nedläggningBeslut omläggas ner.skallunderhålls banverketsattbeslutet omår eftertreförstfattas upphöra.skallunderhåll
läggasskalllänsjärnvägatt enbeslutarbanverket övrigaInnan ochöverbefälhavarensamråda medverketskallner, totalförsvarsmyndigheter.berörda

Bemyndigandc
förord-dennaverkställigheten avförFöreskrifters trafikled-16 Föreskrifter ombanverket.meddelas avning
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Förordningjärnvägar.ningen meddelas dock statensav

Överklagande

fårtratikledningjärnvägars beslut17 5 statens om
anlägg-trafikeraröverklagas banverket denhos av som fårsådana frågor inteiningarna. beslutBanverkets

överklagas.

fårfråga ii och 15 ssBanverkets beslut 14avsessom
inte enligt dennaöverkla beslutBanverkets andraas.

regeringen. Förordningförordning överklagas host r
19901166.
Övergångsbestämmelser

19881379

januariförordning träder i1. Denna kraft den 1989.1

spårtrafikenSäkerhetsföreskrifter2. för har fast-som
ställts järnvägar tillvägverket gällerstatens elleravutgången år dessförinnan.intede upphävs1992,av om

underhållet spåranläggning3. upphört föreom harav en treårs-januariden vid tillämpning1 skall 15 s1989, avperioden från då underhållettidpunkträknas upphör-den
de.
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Förordning 198967
stomjärnvägar;plan förom

stomjärnvägarFör byggande skall banverket upprät-1 S av flerårsplan. liggaoch fastställa Planen skall tillta en
anvisasgrund för fördelning medel statsbudgetenav 1som

stomjärnvägar.för byggande av
sådanastomjärnvägar i förordningMed denna2 s avses

järnvägar enligt regeringens beslut är stomjärnvägarsom
föreslårjärnvägar banverket blisamt skall stomjärn-som

vägar.

årPlanen skall tio3 5 redovisaoch alla nybyggna-avse
der stomjärnvägar bliberäknas utförda underav som

giltighetstid. ocksåplanens planen skallI tas uppsådana ombyggnader stomjärnvägar, innebärav som enväsentlig förbättring järnvägen.av
Byggnadsföretagen skall i ordning efter angelägen-anges
hetsgrad.

varje byggnadsföretag4 § redovisas i planen skallsominnehålla uppgift företagets omfattning, beräknadeom
påinverkankostnader och miljön. Vidare skall det angesnär arbetena beräknas bli utförda.

5 Banverkets fastställer planen, sedan järnvä-staten
länsstyrelserna fåttoch trafikhuvudmännengar, tillfälle

sig samrådyttra överatt den och skett med berördaandramyndigheter.

länsstyrelseInnan sigyttrar överen planförslaget skalllänsstyrelsen höra kommunerna i länet.

När stomjärnvägar6 S byggs eller byggs skall den iom,planen fastställda angelägenhetsordningen i huvudsak
följas.

Planen7 s skall förnyas årtredjevart inte regering-omföreskriver annat.en

väsentlig8 s om avvikelse frånbehöver görasen planen,
skall banverket ändra planen.

banverketInnan beslutar ändring skall järnvä-om statens
berördasamt länsstyrelser trafikhuvudmängar och fatillfälle sig.att yttra Länsstyrelsen skall därvid höra

berörda kommuner i länet. ocksåBanverket skall samråda
med andra berörda myndigheter.

s Banverket9 skall sända kopia fastställden plan ochavunderrättelse beslut ändring planen tillom om av
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regeringen,1.
överbefälhavaren,2.

järnvägar,statens3.

vägverket,4.
civil beredskap,förÖverstyrelsen5.

boverket,6.
naturvårdsverk,statens7.

länsstyrelserna,8.

berörda kommuner,9.
Förordning 19911228.trafikhuvudmännen.10.

författningssamling föra1 verketsskallBanverket10 S
ochplanenfastställelsebeslut ommeddelandein avomom

ändring denna.av
förfastställelse planbeslutBanverkets av enSll om fårsådanändring planbeslutochstomjärnvägar av enom

regeringen.hosöverklagas
får ban-överklagalänsstyrelsernajärnvägar ochstatens

1 första stycket.beslutverkets avsessom
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19881378Förordning-rl spåranläggningar;på statenstrafikföravgifterom
bestämelserInledander

betalastrafikavgifterskallstatensgpåranl§ggningaråtrafiklär &quot;&quot;&quot;S1 förordning.I8reskrivsIa3nnavad7somenligtbggverkettill
ochtillsynföranvändsfordonför somintebetalasTrafikavgifter spâranllggningar.statensunderhåll av

avgifter.rörliga Denavgift samtfastbestår enavTrafikavgifterna pls2 hjulaxelvarjekalenderår förbelopp perettutgörs avavgiftenfasta varjeförlok,såvitt gällereller,fordonskonbinationenellerfordonet driftsavgift,splravgift,består avavgifternaDelrörligadrivaxel. rangeravgift.ochdieselavgift
avgiftenfastar3 Den

belopp.följandemeduttasavgiftenfastaDen53

hjulaxelKr. perdrivaxelresp.Fordon

25061litt. RcLinjelok 50024linjelokAndra 1256litt. URangerlok 70013notorvagnstågTunga aoo6aotorvagnstagLätta 6004på malmbananHalnvagnar 6503godsvagnarAndra klassandraiplatserän 70sittvagnar, mer 70012motsvarandeeller 9 500sittvagnarandra 6 ooopersonvagnarovriga

varjeförtjugofjärdedelmedminskas enavgiftenfastaS Den4 trafik.iinte ärfordonetvilkenundertvåveckorsperiod
trehundradelavgiften avfasta endenårgodsvagnarutländskaFör55 itrafikiärfordonettjugofyratimmarsperiod somvarjeförÅrsavgiften avgiften efterfastadenberäknasutländska vagnarövrigaFörsverige. trafikiåret varitunderdygnvarjegenomsnittligtantal somvagnardet

1 sver ge.
trehundradelmedavgiften enfastadenminskasgodsvagnarsvenskaFör sverige. Förutanförfinnsfordonettjugofyratimmarsperiod somvarjeför efteravgiften sammafastadenminskassvenska vagnarövriga meningen.andrastycketi förstaavsesberlkningssått son

trafik förianvändsfordoninte för sombetalasavgiftFast56 lastbårare.löstransport av
fordonförutskall tasinteavgiftnågon fastattfår beslutaBanverket tillfällen.enstakavidendasttrafik1ärson

avgifterRörligar3
förkilometerbeloppföljande permedbetalas9-ksparavgiftsijk7 bruttovikt.fordonetsvarje ton av
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ochörebruttotonrordon kilometer

Loktlg -kk
105 kntin o,s3tåghastighet högstLok, 0,75kntin135tåghaatighet högstLok, kntim 0,90tlghastighet högst 160Lok,

på IalabananHaluvagnar 0,33Lastade 0,03Olastade
Andra godsvagnar 0,25Lastade 0,06Olastade .
övriga vagnar 0,25boggiradialstyrdHed 0,35boggiradialstyrdUtan

Hotorvagnstag i-kilk]
0,00tonaxelgögst 10 0,27tonaxelloover

snabbtåg ñ-k0kl
0,35kntiaTlghastighet 160över

tåg 0,02eldrivnaifordonTillägg för
19912030.Förordning

örekr. 83linjetrafik medtåg 1i perförbetalasDriftsavgift0 5 uppfälldamedfordoneldrivnaförbetalastag. Därutöverkilometer och Förordningfordon.ochkilometeröreavgift 17 perströnavtagare onen
19912033.

öreutgör 31ochfordondieseldrivna perförbetalasDieselavgift59 enligtavgasrening vadvissmedfordonFörbränsle.liter förbrukat Förordning 19912038.avgift.halvbetalasföreskriverbanverket
bangårdar ianvändning de angessomvid avbetalasRangeravgift10 5 godsvagn.rangeradkr.Avgiften ar 4förordning. perbilaga till denna

19912038.Pörordning
avgifterBetalningr3 av

intetrafiken,utför omdenbetalasskall somavTrafikavgifterna11 s betalningen.förskallnågon ansvaraatt annanmedgerbanverket
beräknatpå grundvalkvartalsvis avbetalasskallTratikavglfterna513 slutavräkningkvartalet.undertrafikenberäknadeoch denfordonantal kalenderår.varjeutgångenefter avbetalningsskyldiga skerdened

Beayndigandenr3
ispåranläggningarstatensuppdelning avbeslutar omBanverketS13 enligt 5.7bantyp

tillämpningen dennaavföreskrifterockså onnärmarebeslutarBanverket
förordning.
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Överklagander3
hosfår överklagasförordningenligt dennabeslutBanverkets14 S

regeringen.

Bilaga
Bangärdar i 10 Savsessom
Alvesta
Boden
Borlänge
Eslöv
Gävle
Hallsberg
Halnstad
Haparanda
Helsingborg
Helsingborg F
Hässleholm
Kil
Kristinehamn
Halnö
Halnö P
Norrköping
Nässjö
sundsvall
Sävenäs
Tonteboda
Trelleborg U
Vännäs
Västerås
Ystad P
Älgåjö
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12Bilaga
rl Förordning 1985200

jämvägs befordringsskyldighetom m. m.;

1 § förordning till järnvägstrafiklagenDenna gäller i anslutning
1985192.

2 § Om inte följer författning vadlag eller ellerannat av annan av
föreskrivs i denna förordning, får järnväg inte vägra attsom en
fastställd avgift i mån befordra resande medmot utrymmeav

personförande tåg har upptagits i offentlig tidtabell.som en

3 § fårJärnvägen befordra berusadvägra den uppträderatt som
eller ordningenstör och den sitt uppträdande äventyrarsom genom
eller kan befaras äventyra i jämvägsdriften.säkerheten Detsamma
gäller den inte jämvägspersonalsig efter tillsägelserättarsom som
meddelar i tjänsten.

4 § Järnvägen skall beford-de med vilka inskrivet resgodstågange
och de platser från eller till vilka sådan befordran I densker.ras

omfattning järnvägen har skyldig ätasålunda är den attangettsom
sig befordran inskrivet i 2 §resgods. Vad föreskrivsav som om
förutsättningarna för befordringsskyldighet tillämpas dock.

5 § Järnvägen linjerär skyldig sig befordran gods deåtaatt av
och under de förutsättningar ii övrigt regeringen sär-som anger
skilda föreskrifter förvillkor allmänna medelför ersättningom av
driften vissa järnvägslinjer.av

6 § Har järnvägen flera järnvägar,tagit befordrangods tillemot
med-får efterföljande sinjärnväg synnerliga skälinte vägrautan

befordringenverkan i befordringsavtalet.enligt

7 Statensjärnvägar utformningen fraktsedlar enligt§ fastställer av
3 3 § andra meningen järnvägstrañklagenkap. stycket andra
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1985192.

8 § Den i jåmvägsfordon eller inom jårnvägs områdeettsom en
till kvarglömd eller förlorad egendom skyldigtar år över-attvara

lämna tillegendomen järnvägen.

6Föreskrifterna i 4 kap. och 7 jfimvigstrafiklagcn 1985200
förfarandet med inskrivet resgods inte har avhåmtatsom som

tillämpas på haregendom överlämnats till järnvägen enligtsom
första stycket.
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1

konkurrensökadförxnmitten
jlrnvägssektorninom 1992-11-13NilssonJan-Eric

BANKAPACITETFÖRDELNING AV

Inledning1
ökad kon-förförutsättningarskapaför attbetydelsecentralAv tillvägagångs-tillskapa ettär attjärnvägssektorninomkurrens köradärmed rätten attochtill banan,tillgångfördelarsätt som detta PMjärnvägstrafik. Ioperatörerolika avtåg, mellan lösaföranvändas attkantillvägagångssätt somutvecklas ett finnsfortfarandeosäkerhetbetydandeEftersomuppgift.denna tillväga-beskrivnabör detdelar processen,fleraavseende av

preliminärt.gångssättet somses
strukturinstitutionella somdendelarbeskrivs2 avavsnittI denågrabehandlar3Avsnitt avavreglering.efteretableras en denutformningenförgrund avtillliggerfrågeställningar som beskrivninginnehåller4Avsnitt enfördelningsprocessen.valda någrabehandlar5avsnittmedanolika steg,processensav sammanfattasAvslutningsvisställningstaganden.kompletterande förslagpreliminärtettdessutomoch geslämnasförslagde som 6.avsnitt Fram-vidareutvecklatsskametodikentill ur frågeställ-preciseringmed avemellertid eninledsställn ngen

avgränsningar etc.gjordaochning

Principproblemet1.1
linjerellerförbindelsernätverkär ett avJärnvägasystemet Såväl linjerterminalanläggningar.andraellerstationermellan dkapacitet,varierande svharterminalanläggningarnasom påberorKapacitetentidsenbet.tågantalolika perförutrymme ärVidarehastighettågens s v.dubbelspårp oförekomst av ochnätetdelarolikai avolika storgj;g;g;åggn3åkggg;i;gt

på dygnet.tiderolikavid
efterfråganöverstigertidpunktervissavidochnätetdelarI av fördelning-detdelenutgör avenakapacitet. Dettatillgänglig ärkapacitetenfall därÄven deförmåste lösas.problem som vill köraoperatöreralla somförutrymmeför atttillräcklig ge frånönskemålinteraktionsproblem; enettfinnasdettåg, kan sinaenligtfå körakaninteinnebär att annanentrafikutövare kapacitetsfördelnings-delenandraden avutgörönskemål. Detta

problemet.

1992-12-18
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2
för-för attanvändaskansombeskrivs processföljande endetI önske-konflikterandemedtrafikutövaremellanbankapacitetdela tidtabell.isammanfattas endenna processResultatetmål. av

ansatsVald1.2
olikafleramedgenomföraskanbankapacitetknappFördelning av

tillvägagångssätt
indelaståginnebär attfördelningsprincipadministrativEn lokaltågsystemtåg,intercitytåg,snabbtåg,klasserolikai dessamellanprioriteringsordningprincipielloch attetc. en

fastställs. tilltillgångförrightsgrandfathersjfrhävd-rättighetEn deninnebär attflygplatserpålandningsrättigheterochstart- behållertidtabellenitåglägetilltillgång ettfåttgångensom tåglägetellerläggstrafiken nerattdesstillsrättighetdenna
någontill annan.säljsellerges ensamrättkoncessionsinnehavarenkoncessionslösning gesMed en målrelation.viss start-iellerregion entrafik inomför en

enskildaattinnebärsomstället processi enpreciserasHär frånutgångspunkt avmedoperatörermellanfördelaståglägen attföranvändsPriserönskemål.specificeradetrafikutövarna önskemålallasådan attefterfrågan ärdärsituationerhantera
tillgodoses.kaninte

hjälpmedtillvägagångssättolikabedömningpreliminär avI en befunnits att enharBilaga Aisammanfattaspunkterde somav Somegenskaperna. enbästasammantagetdeprismodell harsådan fortsatt ut-föreslås hur endokumentdettamedsyftetdel av 6.avsnittjfrgenomförasskautvärderingochveckling

Förutsättningar1.3
betalarjärnvägstrafikattäranalysenförutgångspunktEn skersättdetprincip sompå ibanavgifterrörligaåtminstone säkerhetsfrågor kanattärförutsättningytterligareEnidag. spåren skapåkonkurrenssätt;tillfredsställandepå ettlösas dettaAvinträffar.trafikolyckorför attriskenpåverkainte sättprincip sompå i sammaJärnvägsinspektionenattskäl antas säkerhetsfrågor och ramargerföransvaretslutligadetharidag avseenden.i dessaverksamhetenför

förslagetframlagdadettillkan tasställningslutligInnan dokumenti dettaberörsalltså intefrågorföljande sommåste -
beaktas.-

tillvägagångssättetföreslagnadetkonsekvenser avEventuella kostnadsbelastning.sammanlagdajärnvägssektornsför

1992-12-18
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3
konkurrenskraftsektornsförkonsekvensereventuellaFörslagets

transportslag.övrigagentemot banhållningorganiseraattsättetförimplikationerFörslagets
trafikledning.och

struktureninstitutionella2 Den
beskrivasöversiktligtmycketkanbehandlashärsituationDen som myndighetfristående företag, enettenhetpå följande sätt. En - mellanbankapacitettillgängligfördelaför attharetc. ansvar- fåattfördelning antas varadennamedsyftetolika operatörer. Innebördenspåren. avutnyttjandeeffektivt avståndtill ett 5.3. Här antasavsnittiytterligarediskuterasantagandedetta organisatorisktärBFBanFördelarenockså enhet -dennaatt - djärnvägssektorn, svinomfunktionerfrån övrigafristående trafikledning.ochbanhållarefrån såväl trafikutövare som

bankapacitetfördelningeffektiv avåstadkommaUppgiften att en måste be-systemetiaktörerfrån olikaönskemålblinnebär atta önskemålsina omformuleradärförmåstesådan aktörVarjeaktas. verksamhetensgrundvalpågörs avfå trafik. Dettabedrivaatt bedömningar avochmarknadsbedömningarbakgrundstrategi, mot av förutsättas v.soattkommakanvilken konkurrens mansom
tänkas upp-intressenterolika typerflera avkanaktörersom Trafik-trafikföretag.kommersiellabedrivasTrafik kanträda. av förfördelningsprocessenviatåglägensäkerställahuvudmän kan tra-utförandeför avföretagkommersiellaanvändasedemeraatt vägnartrafikhuvudmännensåocksåsådana kanföretagfiken; ocksåkanAktörerna om-bankapacitet.tillgång tillsigskaffa i egenspeditionsföretag somellerproducerande företagfatta elleroperatörerutländskaLikaså kantrafik.vill bedrivaregi itrafikbedrivaattförintressevisajärnvägsförvaltningar

sverige.
medhuvudmanden somdbanhållaren, svdessutom attHär antas hållatill attinvesteringar serstörreochunderhåll mindreoch premisserpå sammadenna processiskick,lämpligti agerarbanan lösningorganisatorisk avtillsattAlternativaoperatör.ensom banhållningattföranledakunnaskullesådana verksamheter, som i annatbehandlasi denna process,på sättbehandlades annat

sammanhang.
innebäraktörerframtidatänkbarabildenskisserade avDen nu göridaglikväl enframtiden somiSJtrafikföretagetbl atta bedriva.villdelverksamheter mansomolikamellan deavvägning inter-dedärvid.beaktamåstetidtabellönskemåloperatörerStora delverksamheter.företagetsdetmellanfinns egnaaktioner som frånönskemålsådanamellanavvägningengörauppgift är attBF;

operatörer.olika
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huroavsetttillämpbarmåste därvidanvändsmetod varaDen som ettendasttrafik. Ombedrivakommer attmånga operatörer som maxi-tillvägagångssättetbör varasträckatrafikerarföretag en måsteocksåmånga operatörermedsituationermedanenkelt,malt
lösas.kunna

Frågeställningar3

uppläggningenpåaspekterolikabehandlas fyraavsnittdettaI
spelsitu-tidtabell;besluttillleder fram omden somprocessav stegvismöjligheten att3.2,prismekanismen3.1,ationen

utformningenprocessen och3.3 avikomplexitetenminska
3.4.priserna

Spelsituationen3.1

iresulteraska nyendenspecifikationenI somprocessav sannolikt kommermarknadssituationenmåste beaktastidtabell att
fåtalendast ettNärfåtalskonkurrens.kännetecknasatt av varjeförbetydelsespecielltrafik är detbedriveroperatörer av

trafikutläggning,övervägandensinabaseraföretag omatt
konkurrenternahuruppfattningockså påprissättning ometc. en

kommerfrågeställningarFöljande typerkan förväntas avagera. inblandadepåverka deattmindre medvetetellerdärför -mer- itrafikutövarnas sätt att processenagera
affärsideer somsåväl minabeaktandeska jag med egnaHur av- minspecificerakommaoperatörer kan atthur andra agera -av

tidtabellideala
till attmedverkafördelningsprocessenundermitt agerandeKan frågeställ-till dennaBakgrundenkonkurrentermedjag blir av

tyngd,ekonomiskapå sinbaseratföretag,dominerandening är att
framlängreperiod för attunderpå kostnadersigkan extra enta

priserhögre etc.till uttasin dominans attutnyttja
låga kostnaderså sommedundankommaförjag attkanHur agera verksamhetdenbedrivaför atttillgång till bananmöjligt för

systemetlurakanvill;hellstjag mansom
ettbetraktassåledesmåste somKapacitetsfördelningsprocessen

Spel-deltagare.interagerandeantalbegränsatmedspel ett speletsförbetydelsestorvarareglerna kommer att av sidstsyvendetillbankapaciteten ogför hurdresultat, sv
utnyttjas.kommer att

tänkaskanutformningaralternativaTvå processenav
medförfarandestegvisbjudprocess; ettSekvensiella tillämpas.kapacitetsfrågornasuccessivt lösasyfte att specifika-varjeförhandlingsomgång, d nyVarje svny på deltagarnahurbaserastidtabeller,önskadetion av specifikationen.föregåendeuppfattade den
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prio-börjani enlämnartrafikutövare processensVarjeb högstatidtabeller;alternativalistariterad av kanintedettatidtabell,visshar omprioritet en gällertidtabell so v.det somärtillgodoses annanen önskemål.på dessakapacitetsfördelningsinbaserarBF
spela motmöjligheterna attbegränsasbtillvägagångssättMed Varjesjälva.spelreglernaönskemål och motkonkurrenternas tillställningallagång för tatvingas atttrafikutövare en intresseradär av.trafikupplägg manalternativa somvilka delingåragerande avsom enkonkurrenternaGissningar om framförs.önskemåltill de sombakgrunden

istrategisktstörre attutrymme ageramedförAlternativ a flexibelt.samtidigtärb, meralternativ menspelet än ibeteende etttänkbarakonkurrentersöverblickaMöjligheten att möjligheter attantalmycket stortfinns ettdetdärjärnvägsnät Alterna-begränsad.såledestrafikupplägg ärolikaihopkombinera
fördelningsprocessgenomfördefterdärför attinnebärb mantiv önskemålde mankonsekvenser somoväntade avställas införkan anpassningsuccessivinledningsskede. Eniskisserade processens däremotmedgesförutsättningarförändradeönskemålen tillav alternativet.förstadetgång medunder processens

komplet-vissamedtillsammansadärför ansatsanvändsHär begränsningarsådanahandlingsfriheten;begränsningarterande av spelreglernaspelbeteenden.oönskadeförminska utrymmetkan medspecificerasavsnitten attföljandesåledes i dekommer agerar,andrahur domochinformation vetpå enavseende var gång ochönskemål undersinafår processensändradeltagarnahur
förutsättningar nyavilka somunderså fall -iochom - Begränsningar läggstillsigfår ansluta processen.operatörer

tidtabellutrymmen.köptaöverförfogafrittpåockså rätten att
mellantrafikuppläggningenbegränsning avytterligare avserEn således hakanTvå operatörer am-målpunkt.ochviss start-en sådan sträcka.påtrafikkonkurrerande enbedrivabitioner att avgångarsinaläggaefter attsträvaikanoch processenVar en inteblirFöljden att processenkonkurrentens.någon minut före påslutnaturlignågotfinnsintedetattdterminerar, sv

förhandlingarna.
Banfördelarenkansådana utfall gesförriskenminskaFör att detfastställa attskedelämpligt processeni avettatträtten avgång. Omvarjemellanminuterantalvisstminst ettmåste vara ellertåg dagperbetjäna stutgångsläget xi avmarknaden avgångarantaletmaximaladetfastställer BF attetc,maxtimme åtminstonemåste dessutom y2x. varaDetskapå relationen vara

avgång.varjemellanminuter

Prismekanismen3.2
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sammanhän-tillställningtafrågeställning attcentralEn annan itillämpasskaprismekanism somdenutformningen avmedger tänkashuvudalternativtvååtminstonekanockså härprocessen.
förbetalningsviljanpreciseraombedsoperatörVarjea ibanantillTillgång geståg.respektiveköraatt betalnings-högstdentill angersomfallrespektive exem-betalas motsvarasfaktisktprisdet somvilja; hamnat somdenhosbetalningsviljan sompelvis av auction.second-pricebudgivningentvå inummer tidtabell-idealainlämnadeanalyspå avBaserat enb förerläggasmåsteprisvilket somBFönskemål anger operatörerna rea-på sätt.dettatrafikbedrivafåatt ijusteringarföreslåenderaattprisetpå genomgerar ytter-fortsättergör att processenvilkettidtabellen nöjda.sigförklaraattelleromgång genomligare en

fördel-istelbenthetoönskadinföra enTillvägagångssätt allainteänflera,medge att omnormaltkanKapacitetenningen. villigärtrafikutövareOmtidtabellen. enikanaktörer rymmas företräde, menförstnämndeden gesskaän annanbetala enatt mer ocksåavgångarjusterademed -attmöjligtockså -kan varadet justeringkanskerealiteten enItrafikeringsrätt.andredenge bästameningnågonidenskulleönskemål geaktörernasbådaav
lösningen.

rollen avb. BFtillvägagångssätt gesdärföranvändsHär dendatormodell typEn avbankapacitet.speletiledare om beskrivenfinnsalternativdettahanteraför atterfordrassom nedan.avsnitt 4vidare1992, seHarkeranongav

Komplexiteten3.3
kapacitetsför-järnvägensframhållits ärinledningsvisredansom detkapacitetsproblem omfinnsDetakomplext.delningsproblem kapacitetenvadtrafik änbedrivavillflerär somsetttotalt intedå kapacitetenfalldetförävenfinnsb Det -medger. ocksåoperatörermellaninteraktionförriskfullt ututnyttjas - vill hatvå operatörerdåuppenbartärDettagrunder.på andra vidarekanKonkurrentertidpunkt.vid sammabanantilltillgång på sättettriktningsinienkelspårsträcka varutnyttjavilja en olikatåg harolikaföljd atttillockså avmöjligt.ärintesom stationervidstannaönskemål attolika omochellerhastigheter avvägningar görasmåstevarandra,hinner uppföljd att manmed på flestadefinnsDetönskemål. ckonkurrerandemellan belastningnågonperioder utanlångamindreellersträckor mer

alls.
möjliga utform-antaletdhandlingsmöjligheterna, svärVidare Marginellaoändliga.närmastei dettidtabellen,ningar av på-därförkanjärnvägsnätetdelitåglägen avenjusteringar av regi-andraockså i heltverksamhetförförutsättningarnaverka
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tåglägetattmedförfrån Malmöavgångminuters senare10oner; kanvilketminuter10senareläggsStockholmiinkommaattför pendeltågstrafiken.exempelvisförplanläggningenpåverka

därförbörkapacitettillgängligfördelaskasomDen process sådanaTvåproblematiken.förenklasuccessivtattförutformas utnyttjasattkommermöjligheter
i ettfastställerBFpriseradministrativaInledandea för attpriserberäknadeadministrativtskedeinledande förmåtill attbidrarDettatrångsektorer.utnyttja delardessautnyttjandesitt avminskaattoperatörerna

nätet.av falldeFörträngselproblemmarginellaJusteringar avb trängselsitu-lösakanmedelsmåmedatt manBFdär ser tidtabellenjusteringartill avförslaglämnasationer Enproblem. senare-sådanalösakunna uppskullesom exempelvisskulleminuter5avgång medläggning enav påkonkurrenssituationerallai attresulterakunna ut.klaraskundefrågaiavsnittet
ocksådetärtidtabellerexisterandefrånutgångspunktMed domineradebli avförväntaskantidpunktervissauppenbart att kvälls-ochpendeltåg under morgon-hastigheter;vissatåg med BFtider etc.vissaundersträckorpå vissagodstågrusningar, klargörafördelningsprocesstill nyinledningen eniredankan hastig-tidtabelleni ominrymmaståg kanantalstörreettatt attdlikställs, genomsvtidsperiodersådanaunderheterna likartadetåg medkoncentration avtidsmässigtill enuppmana

gångtidsegenskaper.

Priserna3.4
konkurrerandemellanprioriteramed attproblemetlösaFör att föranleder ettanvändas. Dettaattprisersåledesönskemål kommer ärvilkenutformas;börpriserdessahurövervägaattbehov av tvåochTvå steg,för.betalningutgörprisetprodukt somden i processenspecificerasprodukterolika typer av

administrativafördelningsprocessen;deleninledande avDen förkrbetalar xoperatörernatrångsektioner.tillknutnapriser på detXYdelsträckanfå beläggaårethelaunderdagvarjeatt hårtABsträckanhelaärfallvissaIAB.avsnittenlängre direktbansektionpåknapphetspriset envarvidutnyttjad, ärABsträckanhelatrafikprodukten; ommedsammanfaller olikaflerainnefattadenkanomfattningolikaibelastad, men
trängselpriser.

till rättenknutnapriserprocessendelen -avslutande avDen på helatågspecifiktettfå köratidtabellperiodunderatt en inledandedenkommer4avsnittskäl seolikaAvAB.sträckan Ikapacitetsproblem.allalösaattinteprocessendelen av
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operatörernasstårbanfördelningenslutligamed densamband Pro-intresset.förtåg i centrumspecifikafå köraönskemål att påtågköraför attprisetskedei dettadärföravsercessen
sätt.specificerat

operatörernakanpriserframtagnasättpå angivetPå grundval av bananutnyttjande avförkostnadenräknakomplikation omutan föravgiftssystemetdeldennablir avDärmedårskostnader.till operatör-förkostnadernasammanlagdadedelbanutnyttjande aven
en.

tågav-antalstortettintresseha avtänkaskanoperatörEn specificeranaturligt attuppfattasdärför somkangångar. Det emel-kanProcessentrafikeringspaketet.helaklumppris förett engångs-sådanframdirekt ta enför attinte byggaslertid upp finnsskillnaderde somdöljaattriskeraskulleDettasumma. kapacitetsutnyttjande.påavseendemeddelavsnittolikamellan över-möjligheten attförsvårarförfarandeÄven angivetom nu priserdärförmåsteavgångarkapacitetspriser,blicka paketet av förstspecificeras perbeskrivitspå sätt -det nusom- avgång.enskildvarjefördärefterochtidpunkttrångsektion och

Precisering processen4 av
övervägandendiskuterade -bagrundmot av nuDen somprocess - tidtabelltillframleda nyskasituationavregleradi en tresini turomfattarDessaenskilda steg.innehåller sex

skeden.separata
kapacitetsfördelning.Inledandeskede A

intresseanmälanSteg I;
maximalavilkafastställaär attstegetförstamed detSyftet ärintresseanmälanEnnätet.tillgång tillpåanspråk finnssom för-fortsattadenideltagandeförförutsättningdärför en på vilkaspecificeraombedsOperatörerdelningsprocessen. approximativochdagtåg enantalet pervill köra,sträckor man förklargörafrån börjantill attbidrartidläggning. Detta meningenikonkurrensförutsättningar,vilkaspeletiaktörerna bedrivakomma attkanoperatörer somantalmaximaltvilket fråga.itidtabellperiodenföreligger-förtrafik, som

etablera nyöverväger attföretagför somsvårighetgenerellEn konkurrenssi-framtidadenbedömakunnasåledes attärverksamhet förutsätt-påverkaroperatörerantalFörväntattuationen. förverkligas,kunnaskaproduktidendenför att egnaningarna jutrafik;kompletterandeochkonkurrerandegällerbåde vad störredestooperatörer,antaletframtidadetosäkerhetstörre om vilkaochvinnaskanmarknadsandelar somvilkaosäkerhetenär om avseendeni dessaär storosäkerhetenOmut.kan taspriser som trafik.tänkbaravskräcka nyatill attbidrasigidettakan
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avmarknadsekono-delinformationsbrist är ensådanSamtidigt som verksam-förbetydelseförhållandenalla avfunktionssättmins - rimligdetär enkändapå förhandinte -ärhetsresultatet aktörernatillse attattGenomosäkerheten.begränsaambition att vissaifår av-enfördelningsprocessenbananspeleti genomom strate-förockså utrymmetminskarinformationseenden gemensam någonhos avinformationsövertaggrundvalpåbeteende avgiskt
operatörerna.

i för-deltaatträttenfördepositionsavgift uttassärskildEn 3 mkrsägengångssumma omExempelvis kan endelningsprocessen. fördelningsprocessenifå deltaför attförutsättningutgöra en kanDepositionen varanätet.delarallatrafikera avför att avgifter somDetrafikeras.skanätetdelendastlägre avenom moträknastrafik avbedrivautgå för attkommer attsedermera fördelningsprocessgenomgångenefterdeposition. Omdenna man avgiftendelendast avbetalas enbanantillgång tillfåttinte
tillbaka.50%t ex

ettövervägeroperatörermåste de somförfarandesådantMed ett kapitalbas.anpassadändamåletförhaideltagande enprocessen operatör somdenförkostnadenhöjatill attblAvgiften bidrar a attgenomkonkurrenter;elimineraförsökerstrategiska syfteni haregentligenvadän manintressestörremarkerainitialt ett
i processen.från deltaattandraavskräckakan man

priseradministrativaSteg II;
priser p,administrativa -fastställaär attmed IISyftet steg trång-allaförbelastninglågoch -medelhög, p,P2 därvidkanTrångsektorertidpunkter.relevantaoch försektorer avståndgeografiskt sompåavseendesåväl medlångaolikavara flerabeläggakanoch Bmellantåg Avisstpå tidsutdräkt. Ett kanmålpunktochstart-tåg harTvå sammasådana sektorer. som avgår.tågetpå närberoendemycketolikafå betalavidare

kapacitetsproblemfinnsdetbannätetibedömningBF varav
tvåpå källorbaseras

sektio-detidtabell identifierasgällandehjälpMeda av undertågmellanföreliggerinteraktiondär enner dagen.delnågonåtminstone av
intresseanmälningar somdeutnyttjaskomplementb Som ett vilkakontrollerhålls avDärmed enI.iinkommit steg existerandemedjämförttrångsektorer somytterligare - konkurrerandeföljduppstå till avkantidtabell -

önskemål.
hänsynvederbörligmedfastställasmåstepriserAdministrativa prisnivå; ettfelaktigmedföreliggerrisker entill de som
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kvarståendepå över-lågt avsnitt medförhögt belastatpris ett en Nundanträng-storefterfrågan medföra förpris kanoch högtett 4Ntiden attBanfördelningsmyndigheten medkommertrafik.ning av
kan uppfattasoperatörernasig vadkunskaptillägna somavom som
det däremothögalåga inledningsskede kanavgifter. I varaett

nivå avseende.i dettarimligidentifieravanskligt att en

från tågutgåkan ettillustreraFör resonemanget somatt man
följandeochavgår från GöteborgStockholm mot passerarsom

mindre homogenellerbelastningen ärvilkaavsnitt för mer
Årsta, Årsta-södertälje,Centralstation, Getingmidjan t mo

Katrineholm-Flen-Katrineholm,Järna-Flen,Södertälje-Järna,
3 prisernaHallsberg-Laxå administrativa perDeHallsberg, o v.

på följandetvå specificeraspå sträckornatåg dag kanoch av
sätt

5.30-6.30,15.30-18.00 10006.30-9.30, krStockholm Central
administrativttid18.00-19.00 300 övrig inget9.30-15.30, kr

pris.
04.00-06.00;13.00-19.00 500 kr;Getingmidjan 6.00-11.00,

admini-övrig tid ingetll.00-13.00, 19.00-22.00, 200 kr;
prisKstrativt

produktions-anledning omprövapriser trafikutövareDessa attger
tillgång tillteknik produktsammansättning jämfört medoch om

bedriverkapaciteten gratis. Exempelvis kan operatörär somen
skafråntrafik Stockholm överväga hasöderut C att somvagnar

tåg;respektive itill Eskilstuna, Karlstad Göteborg genomsamma
skulleSödertälje respektive Hallsbergkoppla iatt av vagnar

måste trånga itåg centraladen sektornantalet som passera
utnyttjandetminska väsentligt jämfört medStockholm avom

frågai inte avgiftsbeläggs.sektorn

också betydelsen attanledning övervägaattFöretagen avges
dåtrångsektorer kapaciteten ärde perioderunder justbelägga

viktigtexempelvis attviss godstrafik kan detknapp. För vara
intedäremotdag; det ärerbjuda kunderna förbindelse peren

vid tidpunkttåget ska frammealltid avgörande att somenvara
Påtrångsektor. sätt kanmåste beläggainnebär att sammaman en

billiga omvägar,godståg anledning övervägafinnasför attdet
undervägskostnader.skulle innebära högredettaäven om

situation hamna iavreglerad ettPå somliga linjer kan iman en
trafik.bedriver kanenda operatör Detfortfarandedärläge en

avstå frånpå sådanaframstå avsnittnaturligt attdärför attsom
priser.administrativautta

‘I prisetdet högsta p,har perioder med omgettsexemplet av
prisnivån minskar risken fördetta attmed den lägre p,;perioder ng

uppstår högbelastnings-omedelbart efter detbelastningstoppar att
upphört.perioden
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förstadetlämpligt. Förskäl inteemellertid fleraär avDetta utgångspunktpriseradministrativaomförväntningar enutgör kantrafikutövareTänkbaraideltagandeaktörernas processen.för be-för attintressefrån anmälaavstå attexempelvis i Isteg
sig attvetadärför trorattnäteti delar mantrafikdriva av nivå.på viss Attliggaavsnitt kommer attpå enettavgifterna osäkerhetskapaskullesådana ompriser enelimineraefterhandi kapacitetsför-framtidadenförutsättningar styrvilka som

delningen.
operatörendamed avvaraävenpriserna enkanandradetFör på attbaserasDettasätt attvederbörande agera.betydelse för tillämpasidagmed det systeminfrastruktur somiinvesteringar inteexempelvisfinnsnyttighet. Detfriåroperatörernaför en beståendetåg avsättaöverväga att sammannågon anledning att trångadenanvändningendestination avolikamed omvagnar begärabilligare attså fallidet ärgratis;ärbansektorn

kapacitetsförstärkningar.

påaspektviktigsjälva verketi enillustrerardiskussionDenna bankapaci-fördelaför attprisinstrumentetanvändaattnyttan av banut-beakta attpå sätt attdettatvingasoperatörernatet. kapacitets-bedömningenförkonsekvenser avockså harnyttjande itåg ledseffektfår atttill omavgifternaförstärkningar. om tåglängrefärreeller attändras menavgångstidernätet, att behovetblibl attkonsekvensenkantrångsektorer akörs genom
senarelaggs.kapacitetsförstärkningarav

tidtabelleridealaIII;Steg
med Ijämfört stegi IIIföreligger stegsituationDen somnya priseradministrativade sominformeratsoperatörerna omär att innebärIIIverksamhet. Stegbedrivafåför attmåste erläggas detaljiinformationdennagivet nya -operatörernaatt -trafikeringsönskemål.sinaspecificerar

specifikationfram avtadärför att enärmed detta stegSyftet frånavgångstidoperatör.varjeförtidtabellenidealaden vilkaliksomslutstationtill angesankomsttidochstartstation skalång tid stoppetoch hurvidvill stannastationer mansom framlagdadetsäkerställamåste attoperatörenenskildeDenta. andraingagenomföramöjligt att omtidtabell ärönskemålet om finns ettdetbl attinnebär omDetta ai systemet.finnståg så omfatt-tidtabellönskemål minskarframläggerföretagstort som medjämförtmåste hanteras omkapacitetsproblemde somningen av konkurrens.ibedrivasskulletrafikmängdsamma
preliminärafrån desigskiljakantidtabellenidealaDen på tidtabellägg-avseendemedi Iformulerats stegönskemål som möjligtintedetärlinje. Däremotpå giventågantaloch enning linjer. Dennapå heltverksamhetönskemål nyaframlägga omatt säkerställa atttill attbidrarhandlingsfrihetenbegränsning av
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trafik kanmängdmaximaladen somavgränsarverkligenIsteg i harIstegTrafikutövarei systemet. somfinnaskomma att administrativa prisernadeintresse,sitt anseranmält sommen ifrån medverkanavstå vidareockså IIIi stegkanhöga,för
processen.

justeringarIV;Steg ,
två typ-situationer; föridentifierasyftetill attharIVSteg ochför högt,priseradministrativa sattsdärfalldedet första Tvålösas.lätt kankapacitetskonflikter somdeandradetför fall.med dessatill rättakommaförvidtas attjusteringar kan

hjälppriserna Medadministrativa ende avsänkninga av trafikeringsönskemålinkomnagranskningöversiktlig av påtrafikeringsönskemålinlämnadea attupptäcker BF
ochkapacitet,tillgängligänmindreäravsnittvissa

i tidigareväsentligt mindre äntåg ärantaletb att
pdpzpå priserna hartydakan attdettatidtabell;

operatörernasådana sträckor.på geshögtförsatts
trafikeringsönske-specificeramöjlighet attdärför nya

administrativapå lägregrundvalmål IIIenligt steg av
priser.

deidentifierartidtabelljusteringar BFtillFörslagb
små operatörer-förändringardär endastsituationer av

tillkomma fram ettönskemål förerfordras attnas Exempelvis BFkantidtabellförslag.komplettannars 5 minutermed sägtidigareläggstågföreslå ettatt
trafikeringsönskemål förövrigaallabetydervilket att

fullharoperatörernatillgodoses.fråga kanilinjen
försdessainte accepterafrihet att

enlighet med aiprisetadministrativa gesdetsänkerBFOm återintresseanmält atti Istegaktörerallaförmöjlighet som realiteteniinnebäravgiftssänkningBrsin iträda processen.
återupprepas.IIIIIstegatt

Skede B
fördelningslutligV;Steg

många de kapacitetskon-ar attIVresultat avstegtroligt avEtt har funnitsIIIefter stegdursprungligen s -flikter v-som delarperifera nätetisynnerhetI avlöstshari systemet upp. intresse attharoperatörerantalmindre avendast ettdär tidtabellfungerandeförmycket atttalarverksamhet enbedriva
föreligga.kannu

förutformatslångt inte att tasåemellertidharSystemet -- finnskanintressenmotstridigauppenbartfall därdehand om
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tåg mötsinnebär attföretagfrån olikaönskemåldärexempelvis lösaattärVmed stegSyftetmötesmöjligheter.linjepå utanen kapacitetskonflikter.återståendesådana

hjälpmedkapacitetsfrågaockså dennalösaatthärärAvsikten modell somnedanbeskrivs ensyftedettaFörprismodell.enav kapacitetsfördelningspro-lösaför attframtagitsursprungligen olika typerbedriverföretag somendaför ettinomblemet ramen 1992.HarkerHongjfrjärnvägstrafikav
när-attfunnits utrymmearbetedettaförinominte ramenharDet problemde somförtillämpligäramodelldennabedöma ommare denrepresenteras avden typ somsystemi avettinförställsman egenskapervilkaklargöranärmareattbochjärnvägensvenska banför-effektivenden genererarexempelvis omhar,modellen

delning.
påbygger en1992HarkeriñongiutnyttjasmekanismDen som tillämpashärflerstegsförfarande somdetfortsättning av

tidtabelleridealasinaavlämnartrafikutövareVarjei efterutfalletomgångenförstaimotsvarartill BF
IVsteg administrativa. denutöveravgiftfastställer enii BF vilkenpå ibaseraståg. Dennavarjeföravgiften attinnebärönskemåloperatörsrespektiveutsträckning justeras.måsteverksamheterövrigaförtidtabellen justera-denochavgiften ominformeras omoperatörerna hjälp.modellensmedBFfram avtastidtabellde som grundvalpåtidtabellönskemålsinareviderarFöretageniii avgifterde somochmarknadsföringsstrategiersinaav

fastställt.BF
föringångsvärdenutgöriiienligtönskemålenrevideradeDe upprepande avettförgrundend svomgång processen,nästa av attdesstillsfortsätterProcesseniii.ochiistegen kombinationen avmednöjdasigförklaratinblandade parter

tidtabeller.priserreviderade
minimeraatteftersträvarföretagvarjefrån attutgårProcessen sneglaatttidtabell utanidealafrån sintidtabellavvikelsen Givetsystemet.iandra operatörerpåhardettaeffekterpå vilka tillvägagångssättetmedsyftetså äridealatidtabel1er,dessa utvecklatill attmodellenbidrarförstadetFörtvåfaldigt. såsomönskemålentillgodosermöjligtså väl somtågplaner som interaktiondengivettidplanerna,idealai despecificerasdessa tåg.olikamellanfinnssom

förspårettilltillgångföravgifteroptimalaskaandraFör det tidtabellönske-frånhärledsavgifterDessatågvarje genereras. kravhögatåget harahögre omatt varakommerAvgiftenmålen. prisutnyttjad. Det somhårtärb bananochrättidighet, ompå trafikbedrivafåför attbetalamåsteslutändenioperatörer

1992-12-18



266

14
störtågrörelserespektivemyckethurtillsåledesrelateras gårdeinte somtågen ärdyrastedetåg i systemet;andra genomsnitt-frånavvikermestdesnabbastlångsammast utan som denattföljdTill avbanavsnitt.respektivepåshastigheten mesthastighetpåavseendemedpå denfallerkostnadenhögsta generellagöraattmöjligtintedetärtrafiken,avvikande trafikprodukter;olikapåverkarkostnaderdessahurutsagor om slippatåg kanviktigtintjäningsförmågapåavseendemedett allahastighet somhåller sammadetdärför attbilligtundan preciskapacitetsprisetexklusivetågmedan ettandra, som mycket.betalafåkankostnadersinatäcker

tidtabelldelsprodukter; enitvåsåledesresulterarVSteg givetbetalafåroperatörernapriseruppsättning somdelsoch en sätt.på dettabedrivstrafikenatt

Skede C
eftermarknadVI;steg

för enspelreglernaspecificeraär attmed VISyftet steg görstrafiken somförändringar avallaDärmedeftermarknad. avses EftermarknadenV.i stegfastställtstidtabelldetefter att en juste-göratidtabellperiodgällandeundermöjligtdet attgör så attoch nyabättreutnyttjaskankapacitetensåringar att förustättningarförändradepåtrafikeringsönskemål baserassom
medges.kantrafikenför etc.

tänkas.kaneftermarknadenviajusteringarTvå typer av
avgångar,tidtabellagdaredansinaändrarOperatörera påverkardettaatttåg utanheltinlägger nyaeller

verksamhet.operatörersandra påverkarsättpå somettavgångarändrarOperatörerb måsteförändringarSådanaverksamhet.operatörersandra skekandetparter;inblandademellanöverenskommas gammaltattförutsättertidtabellägenbyten avgenom attgångtidsegenskaper, genomtåg harnyttoch samma förmån förtillverksamhetsinflyttarfrivilligtnågon betalartrafikutövareatt enellertrafik, genomannan ocksåkantrafikutövareEnförflyttningen.fören annan någontill annan.tåglägenuttid hyrapå begränsad
utangörasjusteringarbåda dessa typer avkanundantagMed ett tilltilläggellerförändringar av,än attrestriktionerandra idagarantalvisstminst etttill BFmåste anmälastidtabellen interaktioner somförriskökadedengällerUndantagetförväg. finnsdetOmtidtabellen.itåg medgesuppstå ytterligarekan om ochtidtabell, omfastställdiminuter20korridortom omen intepåverkastidskorridor,dennaimittintåg läggsnyttett fallde somtåget. Itillkommandedettåg direktomgivande av till-detemellertidkantågföringeniinträffarstörningar Isprids.störningarsådanaattförriskentåget ökakommande
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utsträck-visstrafik itillkommandemedverkarbemärkelsedenna påavseendemedkvalitetidtabellensförsämratill attning hållas.tågövriga kanförtidtabellerförsannolikheten att

införandeöverväga ett avanledning attfinnsbakgrunddennaMot änmindretåg blirtidsavståndet mellanavgift närnågon form av tidledigfall därdeFörminuter.antalxförutbestämtett anspåkiminuter tasänluckorstörretid medger x -d somsv- förändringarna,påbegränsningarläggaskälintedet attfinns 1992Harkeraaongbetalning. Iutkrävainteheller attoch
varförtåginteraktion, an-aspekterdessablbehandlas ava behandladeocksålösaförmodell att nudennavändningen av

vidare;studerasproblem bör

innebära attkaneftermarknad enviaMöjligheten att enagera konkurrensinförställstidtabellperiodlöpandeunderoperatör kanoperatörentillkommandeDentrafikutövare.från nyhelten verksam-sinbedrivaförutsättningargivnaunderdessutom -nu- desättpåberäknas somavgifter sammaerläggahet att somutan
operatörer.övrigaavgifter erläggs avsom

väsentligaiförhållandedettaliknarbehandlatstidigaresom branscherandrainomockså företagaresituationavseenden den som förvarning.uppstår utankonkurrensoväntadinför;ställaskan iförsprånglikväl etthartrafikutövarenursprungligenDen först.med attvaritvederbörande harkonkurrenshänseende eftersom
verksamhetentillkommandedenmedanverksamhet,definiera sin

tåglägen.överblivnalåta nöjas medmåste sig

Ettgodstrafik.förintressesärskiltEftermarknaden är av inplacerasdedoplanerade,således idaggodståg svflertal är tillvägagångs-föreslagnaförvarning. Dettidtabellen med korti ärInnebördenavseende.i dettaförändringarinnebär ingasättet eftersomundanbilligtkommertåg idagsådanaockså att som --
tåglägen.utnyttjar tommaman

övervägandenYtterligare5

Belastningsvariationer5.1
dagar.olikaveckansmellanvarierarpå bankapacitetEfterfrågan

fram tsöndagoch mlördag obelastningenpersontrafiken ärFör under restenomfattning än avmindreväsentligteftermiddagen av ärfredagsamtmåndagochkväll morgonsöndagmedanveckan, omfattningbegränsadgodstrafik ärocksåhögbelastningsdagar. av
måndag förmiddag.under helger t o m

bortplockaattSJidaghanteras genomEfterfrågevariationen av veckansförhållande tillilågbelastningsdagartåg undervissa särskildaocksåfall kanvissanormalbelastningsdagar. I
helger.vissaunderochhögbelastningsdagarnainsatståg utnyttjas
separatanvändaatt enÅrstidsvariationer hanteras genom
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hårtdenemellertidärDetsommarperioden.förtidtabell kapacitetsfördelningen.förstyrandeärperiodenbelastade som

omgivningavregleradibelastningsvariationer enhanteraFör att -periodochtypdagvarjeförtidtabellspecifikprincipibör en komplikation-attmedföraemellertidkanDettafram.arbetas behandlas avserfördelning som nuDenökar.igraden processen högha-förtidtabell enframtagandet enavprimärtdärför tidtabellem.frånavgångar bortdagar tasövrigalastningsdag; okompliceratpå ettgenomföraskansig attvisar processendetOm fastställastypdagarsådanaytterligareförtidtabellbörsätt
parallellt.

förprisetårmånga dagar somperhurförfråga årrelateradEn förprincipenbärandebetalas. Denskatåglägeutnyttja ettatt trafikprissättadärvid attärkapacitetsfördelningsprocessen principiskulleDettaträngsel.föreliggerdetendast om vissundertrafiktågtar urtrafikutövare somdenmotivera att behövertåg, intefärrekördagarvissaåret, eller somdel av utnyttjafrånavstår attdagarde manför somavgiftnågonbetala
spårdisposition.sin

Förinvändningar.åtminstone trefinnsargumentationsådanMot en operatör-andratågläge attvisstettköpetinnebär avförstadet hadeårethelaverksamhet manombedrivithaskullekanskesomer detta.görakanintemöjlighet,haft
spelsitu-dendiskuteratstidigare -innebärandra somdetFör - utnyttjakanaktörerstarkaekonomisktattföreligger,ation som i ettsyftemed attkonkurrenselimineratill attstyrkasin Sådan förmonopolsituation.sinnyttadra avskedesenare attbedrivaskunna genomskullekonkurrensoönskadsamhället utnyttjaellerdessautnyttjafrånavstå atttåglägenköpa men omfattning.begränsadiendastdem

olikamellankomplementaritetfinnasdet enkantredjedetFör påverksamhet attsinbaserarkanskeoperatörtrafikprodukter; en ochtid,vissvidstationtilltåg ankommer enoperatörersandra skäl finnssådanaAvresenärer.delövervederbörande entaratt fastställts.ursprungligenutbudi det somstabilitetbehov av
atträttoperatörerinteattför getalarhänsynstagandenDessa tvång katttåglägen. Etttilldeladeutnyttjafrånavstå att syfte attmedtaktikattblinnebär entåglägen aköptaanvända förbetalarmed attinte mandyr;blir nogkonkurrenseliminera intresseradinte ärfinansiella hänsynstrikttåglägen avsomnman deundertrafikden sombedriva -dessutommåstemanav, motiverad.finansielltärinteråderförutsättningar nu -som

reglerföljandedärförbörövervägandendessabakgrund avMot publicerasavslutatsfördelningsprocessenattdetEftergälla Därvidtidtabellperioden.helaförgällaskatidtabell somen
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på dettatågavgår. Förtåg inte somvilka dagarbl somaanges avgift.utgår ingeninställssätt
avgåtågenemellertidmåstepubliceratstidtabellendet attEfter fastställsProcenttaletårets dagar.x%minstsätt avpå avsett maskinstörningarmängdrimligtilltaget enmed hänsyndärvid

etc.
måstetidtabellenpubliceradei denutnyttjasinteTåglägen som förfogande. Om mereftermarknadenstillställasersättningutan fåeftermarknadenviaattintresserad aväroperatörän en beredd attärdendetsammatillfaller somtillgång till läget

pris.betala högst r

5.2 osäkerhet

Förseningar5.2.1
närva-Förförseningsrisker.medförenadiärnvägstrafik ärAll förprinciperföretag;endainom ettinterntdettahanterasrande exempelvisfinnsförseningarvidprioriteraståg skahur

fastlagda.
måstebanautnyttjar entrafikutövareSå änsnart enmer förseningarinträffadefaktisktochförseningsriskeremellertid konsekven-ärAnledningen attsätt.formelltpåregleras ett mera deänaktörer somandradrabbakantåg försenasattserna av

förseningarna.orsakar
frånkällor;olikafrån trehärröraprincipikanFörseningar kommerintepersonalmateriel, somrullandetrasigoperatörer banunderhållförtidtilldeladbanållarenfrånetc.,tidi felaktigatrafikledarenfrånelleretc.rälsbrottöverskrids, följduppstår attmedstörningmed attsambandi enbeslut tas

förvärras.primärstörningen
tillknutnaprimärtinteemellertidärFörseningsproblem organisato-på vilkaBeroendebankapacitet,fördelauppgiften att ochtrafikledningbanhållare,mellanväljskopplingarriska som tillvägagångssätt attolikafinnassåledesdetkanoperatörer lämpligt sätt.påbehandlasfrågordessasäkerställa att

utsträckning attvissidäremotkommerframtidtabell tassomDen tätarejuisprids systemet;störningarför attriskernapåverka fort-primärstörningattsannolikhet enstörretrafik, desto diskussioneni ompåpekadesdärför somfinnsDet -plantas. närsådana hänsynförutrymmeskäl att geeftermarknaden - vidarefinnstidtabell. Detfastställdiinextre-tåg läggs en operatörerlåtamöjligt attärdetöverväga omanledning att på sätttidtabeller ett somidealaönskemålsina omframställa
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påavseendeockså medbeaktande.istörningsriskerockså tar ytterligare.granskas1992Harkeranongböraspekterdessa

kontraktLånga5.2.2
tillgångsigförsäkra omattönskemål omhakanTrafikutövare avtalsperiod.enstakaförän entidlängreförbanantill livslängderlångamedmaterielrullandeinköpkan avExempelvis kapitaldettasäkerställa attattförintresseföranleda ett Gods-år.antalunder ettanvändaskunnaattkommerverkligen utlastningskapacitetochin-iinvesteringarövervägerkunder som kunnaattkommerutläggdessaattpå attsäkravill vara

utnyttjas etc.
syftetillharoch somdiskuterats,härtillvägagångssätt somDet någralångtså attinnebär -bankapacitet, -knappfördelaatt tilltillgångfrånutestängdblisystematisktför attrisker bankapacitetdärtillfällenyttvarjeVidföreligger.intebanan denförsöka utrymmeattmöjlighetsåledesfördelas gesska

bedriva.villtrafik mansom
vilketosäkerhet omsystem endettaförinom ramenfinnsDäremot Omtill banan.tillgångförbetalafåattkommakanpris mansom omfattning att mansådanärinvesteringarna avursprungligade där-kanprisförändringarframtidasig motgarderaattbehovhar medgerinstrument somutvecklaattförfinnasintresseför ett inomanledning attinteemellertidfinnsDetgarderingar.sådana sådanasärskildaframjärnvägsmarknad taavregleradför enramen förutnyttjassannoliktkanförsäkringsmarknadenhjälpmedel;

ändamål.dessa
långakategori avatt annanpåpekas enbörsammanhangdettaI Ibankapacitetsfördelningen.förbetydelsekankontrakt avvara med statenavtalsärskiltiLandstingetharStockholmexempelvis hargengäldIbankapacitet.utbyggnadför avmedbidragit pengar tågantalvisst permed etttrafikbedrivarätt attfåttbl aman banför-intekanskrivitsavtalsådanadärplatserPå detimme. hänsyn.vederbörligutangenomförasdelningen

restriktio-sådanatillsigförhållatvå attsättfinnsprincipI såavtaltypdennaomförhandla avstatenkanförstadetFörner. kapacitetsfördelningsprocessenideltartrafikutövareallaatt anledning attfinnasdetkanandradetFörvillkor.likartadepå sådanainläggamöjlligt attdetgörmetoderutveckla som detutvecklaattFörgörs.fördelning sompå denrestriktioner innehåller dessaavtala sommåsteförhållningssättetandra attförtillvägagångssättetbochidentifierasrestriktioner detaljstuderas.i processenbegränsningarnainföra

banfördelningenförMålsättning5.3
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förmålsättningcentralärframhållits eninledningsvisredansom itidtabeller enfungerandetillframledaskaden somprocess innebärDettaeffektivitet.säkerställaomgivning attavreglerad förinnehålla utrymmefårintetidtabellenfastställdadenatt på.tjänaskulleallaomdispositioner som

därförfinnsDetpriser.användsändamåluppnå dettaattFör priserfrån dessaintäkternahurfråganställa omanledning att
användas.ska

finansiellaockså gesintäkternaattäranvändningsådanEn kravuppställldauppnå vissaför attexempelvisstyrfunktioner, dengentemot somkontrollinstrumentellerkostnadstäckning sompå avgifterdessaemellertidharHärbanfördelningen.föransvarar utnyttjande aveffektivttill ettbidraändamål attendasom utnyttjas förocksåavgifternaInnanbankapacitet.tillgänglig övervägas.detta nogaimplikationerna avmåsteändamålandra
användning avpåpekas attockså ensammanhangi dettabörDet tillledersäkerhetmedintesättangivetpåprisinstrument nu påvisas1988Borensteinartikel avutfall. Ieffektivt enett auktionsmekanismerundervilkaomständigheterantalsåledes ett styrninglösningar;effektivatilllederinteslagavsettnuav från ettalltid brainteärbetalningsviljahögstaefter inteemellertid utrymmefinnsDetperspektiv.samhällsekonomiskt dehuruvidautrönanärmarearbetedettaförinomför att ramen dennaförrelevantaärBorensteinbehandlas avomständigheter som

tillämpning.

Avslutning6

Sammanfattning6.1
be-härbankapacitet somfördelning avtillvägagångssätt förDet huvud-följandebeståsägas avsammanfattningsviskanskrivits

komponenter.
sigtarDettadecentralisering.äritankenbärande processenDen trafikvilkendefinierarsjälvaoperatörernaiuttryck attbl a

bedriva.villman
tvåhuvudsakiunderatttillsyftarFördelningsprocessen är attvillkoretförstaönskemål. Detdessatillgodosebivillkor och dettrafikönskadmedgeattförtillräckligärbankapaciteten tidtabellönskemålpåavseendemedintressekonflikterandra att lösas.kunnamåsteoperatörerfrån andra

har treprocessenadministrerarden somdBanfördelaren, sv admini-sättaochtrångsektorerdefinieraatthuvuduppgifter; önskemål attgenomoperatörernapåpriser, att reagerastrativa samtkostaattönskemålen kommerfullföljande avvad ettindikera påläggsrestriktioner somdeföljaoch upputvecklaatt
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begräns-Sådanafördelningsprocessen.ideltagandeaktörernas
handlingsut-minskabehovet attalltbetingas framförningar av

konkurrens.oönskadkallasvadförrymmet som
förstahuvuddelar. Denin idelas trekanFördelningsprocessen
priseradministrativt sattamed hjälptillsyftardelen att av medgepå så sättochtrångsektoreritrafikbelastningarminska

vissa delarFörbanutnyttjande. aveffektivttotalt settett mer åstadkomma entillräckligt för attsannoliktdettanätet är
tidtabell.fungerande

önskemålmotstridigaharoperatörerdärdövriga delar,För sv ytterligare;efterfrågan bearbetasmåstebedriva trafik,attom dokumentdettaIhuvuddelenden andra processen.detta utgör av problemdettalösamed syfte att,prissättningsmetod.har en preci-för atterfordrasarbeteytterligarediskuterats. Det som
6.2.avsnittitillvägagångssätt behandlasdettasera

viamöjligheten enavtredje huvuddelenDen avserprocessenav
också det attefter enbanutnyttjandetförändraeftermarknad

Efter-föregående skede.resultatfastställtstidtabell avsom iflexibilitetlångt gången gradintroducerarmarknaden aven
processen.

6.2 arbetetfortsattaDet

antallyfta fram ettförsöktFramställningen blhar atta
tillvägagångssättet; enföreslagnadetpositiva egenskaper med

attmöjligheterflexibilitet,långt gången decentralisering,
tänkbarkonkurrens,oönskade formerförbegränsa utrymmet av återstårspårutbyggnad Detetc.senareläggning behovet avav vilkapåvisa blsättpå systematisktemellertid aettatt

har.egenskaper processensom
klargörapåinriktas attarbetetspecifikt bör det fortsattaMera

kapacitetsfördelingsprocessenaspekterföljande av
tidtabellerfungerandefram tillmetodikenLeder

parterinblandadeÄr förtillvägagångssättet acceptabelt
tidtabellereffektivairesulteraattKommer processen

genereraskommeravgiftsvolymer attVilka
följandeåtminstonefrågorsådana behöverbesvarakunnaFör att

initierasarbetsuppgifter

bedömningargöra avbannät förGenomgång attdagensa av praktiskaberäknas,kanbanavgifteradministrativahur
därmedsvårigheter etc.

Harkeriartikelnrefereradedenanalys avb Fortsatt av hosegenskapernaprecisamåste deinitialt1992;Hong attmeningsfulltärdetinnanspecificerasmodellen

1992-12-18



273

21

tirhågagügmsätt.jun dansknytatçgadazfddzatuaarbeuazkring
systema-förtillvägagångssätt attUtveckling ettc av finnsdettagöraförmodellerna; atttiskt utprova amerikanskamed detkontakterupprättabehov attav områdepå dettasigspecialiseratforskarteam som ocksåeventuelltDärvid kaneconomics.experimental

Harkerauong-tillalternativutgörtillvägagånssätt som
identifieras.modellen

förfarandeadministrativtalternativtUtvecklingd ettav inteprismekanismerbehandladetillgripaskan om nusom
egenskaper.tilltalandehar

med dessaarbetefortsattförutsätter ettSammanfattningsvis
ingårDäriavsätts.utvecklingsresurserfrågor betydandeatt iberörtsintefrågeställningarockså antal sombedömaatt ett

längd.tidtabellperiodernasexempelvis vaddetta PM, avser

Referenser

MarketscompetitiveofEfficiency1988. theBorenstein, OnS.
Economics,Journal ofQuarterlyOperating Licenses.for

RailroadinTimeTrackPricing of1992.Barker, P., S. Bong
ApproachInternal MarketOperations An

1992-12-18
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Bilaga A fördelningförmetoder avolikabedömningKriterier för av
bankapacitet

kanaspekternågrahär somlistasfullständighetfåanspråkUtan
olika processerna.debedömningianvändas aven

dentilldelaskapacitetknappbanallokering;Effektiv1. det,blinnebär attDetta adärav.nyttastörstharsom ochkostnaderinformationgodsäkerställa omför att banfördelningmellankopplingnärafinnasbörnytta, en jäm-iresulterardenoch somatt processmarknad,och påkonserverande tra-får verkainteviktstidtabellen
fikutbudet.

för attska utrymmeNäteffektivitet; geprocessen2. iutföraskunnaskaochgods personertransporter av
nätet.hela sådandiskrimineringi; maste attvaraprocessenIcke3.

lika.hanterasaktöreralla
ochenkeladministrativskaEnkelhet; varaprocessen4.

administrationskostnader.lågamedföra
tillväga-dettransparency;insynochoffentlighet5. begripligt för de somskatillämpasgångssätt varasom

iinblandadeär processen. socialttillgodoseska kunnarättvisa;Social processen6.
järnvägstrafik.önskemålmotiverade om

resenärerskajämviktstidtabellenÖverblickbarhet; ge7. överblickamöjlighetrimlig attfraktköpareoch en
utbudet.

ytterligarebl utanEG-direktiv krävsI årsföregående a - upplåta sinaskajärnvägsförvaltningarnationellaspecifikation att- diskriminerande sätt.ickepå ettländerfrån andratrafikspår för

1992-12-18
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JÄRNVÄGSVERKSAIMETsansKOSTNADSSTRUKTUREN INOM
uppgiftersJs

utredningen klassificeratsfunktioner,De somsom av
uppgår vid tilljärnvägsverksamhet,för SJgemensamma

årligaföljande belopp

trafikledningBanfördelning Mkroch 400
materiel 2600Rullande

stationstjänsterinklusivestationer 800
depåerPersontrafikens samt

rangerbangårdargodsterminaler och 2500
1900Yerkstäder

energiutbildning,ovriga, 900tex

9100Summa

klassificeradefunktionerföljandeDärmed kan somanses
företagsspecifikarent

marknadsföring,Tågbemanning samt
planering Mkrledning, 2200mm.

Banavgifter 700

kostnader 12000Totala

Ovanstående beträffandeinkluderarkostnader
nivå.långsiktigt genomsnittligkapitalkostnader en

från kostnader, deskiljer sig dagensDenna som
redovisning, Mkr.-återfinns med Dei 2000SJs ca

årsredovisningen ärenligt senastekostnadernatotala
Mkr.10000ca
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I Introduction

draft proposalsCommissionerGovernment101 The Sweden appointedof has toa
The Commissioner hasfor increasing railwaycompetition within the sector.

groupings inCommittee, other relevantestablished industry anddrawn from thea
1993.Sweden, of Januarycompleted by the endassisthim in which behis task,to to

102 Commissioner Lybrand provideThe Coopersinvited commentexpertto on
Committee and itsdeveloped theof the draft proposals have been bywhichaspects

ensuringinstitutional framework forpanel of These proposedincluded theexperts.
timetabling andcritical train planning,neutral of railway in thetreatment operators

traffic proposed for providingfunctions, and toarrangementsmanagement access
functions in supply.potential monopolycommon

competition103 This increasingthe issues associated withreport sets out on a
appropriate,railway Committeenetwork, the proposals of the and, where our

their implementation and developmentcomments on

Section institutionalin summarise view of the fundamental0 we our
Sweden;for the railways inrequirements stimulating competition on

Sectionin III theevaluate, in the of these requirements,contexto we
issues withinassociated with functions currently operatedthe common
SJ, Committeesand the for how these should be treated;proposals

Section IV allocation ofin discuss the issues associated with theweo
oftrack capacity competing and review variousto operators, means

allocating capacity; and

CommitteeSection V specific proposals of thein thecommentwe ono
believe thesefor the allocation of capacity, and describe howtrack we

Section IV.identified inwill the issuesneed be developed addressto to
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requirements for competitionInstitutional

orderIn for train provide rail service final201 transportoperator to toaa
ofin freight market, he needs assemble variety inputsthe tocustomers apassenger or

markets forwhich the requirements service As within transport outputs.meetsa way
competing witheconomic activity, this will involve each other bothoperators toany

cost-effective and providecombine these inputs in the with thetomost customersway
of services theytransport want.type

SwedishIn of railway industry, however, there202 the significantthe context are
competitive activity bothconstraints for inthe areason scope

require fullyof the inputs that in competitiveoperators notaremanyo
supply; and

rail services, there effectivelyfor onlytransport customer,many oneo
limits for defining and offeringwhich the competing transportscope

products.

203 A further limitation provided by the of railway operations, whichnature
require careful advanced and integration into the timetable. These featuresplanning

products,further constrain operators’ freedom define their suchto outputown as
times and frequencies origin-destination pairs.journey between

competitive204 The allocation of capacity in environmenttrack needs betoa
Weconstraints begin, however,undertaken within these by consideringoutputs.on

frameworkinputs, institutional withthe constraints and the deal thesetonecessaryon
environment.in competitivea

Inputs

train operations be categorised into fourThe inputs205 to mount cannecessary
broad groups

This Swedenprovidedshared by alla basic infrastructure operators.
designed that road railBanverket basis andby to transportensureon a

comparable takingavailable into theinfrastructure terms, accounton
using each Thisbenefits of of these modes.social andrelative costs

rail infrastructure provisionBanverket makes decisionsimplies that on
commercial, criteria;socio-economic, rather thanon

need bewhich providedcontrol functionsplanning andb the to on a
These include train planning,ooordinated allbasis operators.to

operators’of train timeintegration plans, and realtimetabling and the
Sweden, functionIn these currently carriedtraffic outmanagement. are

required for thecoordination also establishmentSJ. Industry-wideby
research and development. Atforand, potentially,of standards present
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Banverketsplit betweenproviding servicesfor theseresponsibilities are
SJ;and

individual specific railforfacilitiesandservicesc other necessary
Thesesupply.fully competitiveinwhichoperations not mayare

stations, terminals andlocomotives,andstockrollinginclude passenger
trainingfacilities, specialist suchmaintenanceyards,marshallindepots, g
for traction,electricparticularlocomotive currentfor routes,crew onas

facilities,their terminalferries andtrainfacilities,fuellingdiesel
reservationticketing andservices and systems...breakdown passenger

characteristics.monopolynaturalpotentiallyinputsof theseMost possess
density would leadscale,economies ofthat toSweden,in scopeor

SJ in lowerpresentlyentitysingle mostprovision by attheir casesa --
of competing providers;numbersecured bycould bethan acosts

likelybycompetitivewhere procurement operatorsinputs,remainingd
services,catering and otherThese includeefficient. customerbeto

planning.serviceandmarketingmanagement,

inputsof railway industry thateconomics theunderlyingof thefeature206 a
forinherent advantagesenjoyfirms dolarge accountwhere notthe lastin category —- Elsewhereprovision.of railtotalof theproportion transportrelatively small costsa

through horizontal andconcentratedhas becomeindustryrailwaythein the world,
estimates that inputs whereCommitteeSweden, theInintegration.vertical

10% of totallessthanefficient could belikely be costs,competitive toprocurement
industry.railwayof thesizegiven the

of rail services inprovisioncompetition in theincreasedbethere207 to
basicrecognised in theneed becharacteristics willunderlying toSweden, these

Specificallyinstitutional arrangements.

forthe requirementsobjectives betweenconflict ofpotentialthere ao Banverket’sbasis remitcommercial andtrain competeoperators to aon
criteria;socio-economicallocate onto resources

providedrequired befunctionscontroland toplanning on atheo through jointdetermined and allocatedbeneedbasiscoordinated to
informalrelativelyenending theeffectivelymechanisms,industry

SJandBanverketbetweenexistpresently tothat morearrangements
involving other operators;formal processes

requiredsupply, butmonopolyinpotentiallyfacilitiesandservicesothero should bespecificofrequirementscommercial operators,themeetto
SJmostlyconcernedsupplier at presentby thecommerciallyprovided -

externalsubjectwhichbasisnon-discriminatory tobut aon- andregulation;

institutional need bespecific arrangementsinputs.remainingfor the noo provision.competitivefacilitatemade to
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the railwayscompetitionoi‘Limitations the nature onon

comparableinputstheircompeting208 Even when operators on aprocurecan
serviceof trainconstrain thewillindustryof the naturecharacteristicsbasis, the

each of theforonlytypicallyimportantly, therecompetition. Most customerone
timetables thedominatetendcollectivelywhich mostsubsidised services, to passenger

provisionservicesubsidies forSweden, directInprovider of the subsidy. passenger
County PublicGovernment, theandcentralchannelled through two routesare

subsidyIn each theservices.regionalandTransport for localAuthorities case,
ofrequiredof services,standardsand outputs,provider determines the anpattern or

inthese servicesright providethefocused returncompetitionand tooperator, on
ofeffectivecontinue thewill beview, thisInfor subsidy to most waypayments. our

trackprovision services, and thesubsidisedofin thesecuring competition passenger
reflect this reality.will needmechanismallocationcapacity to

theflows, wherebulk freight trafficexists for209 situationA comparable many
productiongoods betweenmaterialsof movingconsistsrequirementtransport or

Examples includeregular flows.dedicated,infacilities pointsdistributionand ore
flows assemblyfromfrom mills, andflowsflows from pulp andmines, carpaper

fixed andfacilitiesof productiontheof theInplants. these costs arecases, many
buyersinglein traffic flow andrigidity theandsunk, implying apermanencesome

flowsfor freightcompetition such bulkfor Railway transportthe service.transport
shipper’scompeting service theofformtherefore effective in the tooperatorsmost

defined requirements.

which couldservices thosecommercialfor fully210 The opportunities passenger -
Sweden, andrelatively limited incross-subsidysubsidywithout explicit areoperate or -

combinations of the majororigin-destinationselectedfocusedlikely beto someonare
andwith roadrailway modefor theneedIn the to competethese as acentres. areas,

of product and the pricesthetherestrictionspriorair alternatives places natureon
recentlycompetitive havemodalTheserailwaydeveloped by operators. pressures

air Apaninternationaldomestic andofliberalisation transport.increased with the
competitioncharged keybewhichfareslimiting the routes,effectivelyfrom oncan
competitiveprovideservicesrailthat mustoften dictatesfrom other modes passenger

oflevels

service;frequencygofe

reliability; andcomfort andofstandardso

speeds.journeyaverageo

practiceinmodal competitorsfromrestrictionstherefore, theseFor211 passengers,
allocationcapacityand thetheir products,developoperators’ freedomlimit to own

of thecompetitivenessthe overallwill needtimetabling toand preserveprocess
services.commercialformoderailway aas

roadprimarily fromcompetition transportmodalfiercefreight,forSimilarly,212 -- Muchoperations.freightofflexibilityqualityandpriceconstrains the many
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androadwithability connecttherequires totrafficwagonloadkombicontainer, or freedomthelimitsand hencenetwork,thethroughoutterminalsservicesrail feeder at
timings.androutingstheirdefinefor operators to own

opportunity competelimited towill havetherefore, operatorsIn213 mostsummary, Swedishin thefinal customersproducts toand transportpricesprovide differentto andservice,providerightthe to amuchfocusedcompetition will be onmoremarket modalandorsingledetermined by customerlargelyoperations, aoftimetablehence a whemmindinbornebeneedslimitation toThis importantcompetitive pressures. mechanisms.allocationcapacitytrackalternativeofeffectivenesslikelytheconsidering

principlesIssues and

bepointskeythereviewing toconcluded thatproposalsCommitteestheIn we214
factorsconflictingofnumbercompromises betweeninevitable atheconsidered are

shortthein termdonebewhatandideal cana the long structureterm excessiveavoidneedtheagainst toupheaval,considerablewithout
industry;thewithincomplexity

needtheagainstmarket,thecloseplanning totrainb desire keepthe to
neutral between operators;maketo

theagainstprovision,infrastructureforbasissocio-economicBanverket’sc
competition.commercialforproposal

complexityandTimescale

allowtakenbeshould tothat stepsGovernmentThe Swedish215 proposes onlyThis1995.Januaryfrom 1inrailwayscompetition theincreased two years,on railwayof thereorganisationfurtherwhichtime in outlimitedprovides to carry SJ,split betweenbeenalreadyhasindustryrailwaySwedishtheIn addition,industry.
Theinputs.infrastructureofproviderBanverket,andcommercial anasoperator,asa wouldinputsand managementplanningprovidebodyof third industrycreation toa

complexity.furtherintroduce

ofdevelopmentevolutionarythatviewthetakenthereforeCommitteeltas216 The
withSJ, butwithinorganisational structuresexistinginitiallybuildingthe industry, on inapproachappropriatethetransfer, mostseparationpotential for further asthe or

circumstances.the

neutralityandresponsivenessMarket

andSJ,desire ofnaturalthedeliberationsin itsrecognisedCommittee has217 The theirpossible underinputstheirof ashaveotherpotentially to manyoperators, as enableof inputssupplyneutral toforneedconflictingand thecontrol,directown unlesstheattractedbe systemunlikely totoNewcompetition. operatorseffective are
SJ.basistheinputs assamehavewill onthey tothatconfident accessthey are
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218 While offew precedentsclear that this conflict exists, there at presentare
multi-operator optimum balancerailways and there therefore little indicate theto
between currentlycontrol and neutrality. The open railwayoperator systemsmost

operation,in in the US, track,sometimes the butseveral operatorssupport on same

US,in the Sweden, efiective competition for theunlike in there ofteno
finalsupply of the infrastructure, hence competition for theand

exist viamarkets, in that alternative long-distance routingstransport
competing railways;

in US,the the majority of rail freight whoseoperators,0 users are
operational detailedneeds be adequately with much lessmetcan
preplanning of required forservices and timetabling bethan would
Swedens IV.predominantly Sectionservices, discussinpassenger aswe

219 A multi-operatorsecond of theexample railway organisationa
decentralised, vertically integrated, market sector-based unitsbusiness structure
introduced between sectorsemi-independent businesses Underwithin British Rail.
this services, including timetabling and trafficstructure management,many are
generally provided ownerby the of whicheach individual the businessroute, sector

normally the dominant Theand also the of the infrastructure.user manager
infrastructure managed by Routethe subject the participation oftoowner, a
Negotiating Group, chaired theby but representing all theroute operators.owner,
This howeverstructure,

has only been in full Apriloperation since 1992; ando

Ioosely flexibly designed for business unitsand within integrated0 an
national railway, with ultimate goals.corporatecommon

The which developed bysuch could be allowextent to arrangements to access
genuinely independent highly intrusive regulatorydoubt, withoutoperators toare open
intervention. Our BRsstudies of experience that the original looseearly suggestsown
mics have often been negotiation, implyingovertaken by bilateral that a non-
codified, participantsunlikely be workable with industrynon-transparent toprocess
with conflicting business interests. BRs givingcurrent structure tonow way new

in the of the restructuring privatisation of British Rail.andcontextprocesses

Socio-economic prioritiesresponsibility and commercial

We220 difficulties introducingnoted above that of the potential withone
competition into rail whichthe industry the the commercial inconflict between way

Banverketofexpected make decisions and the socio-economic remitoperators toare
which, theprovider of infrastructure. Operators wish makethe will decisions attoas

ofmargin, their while Banverket, of the buyerscommercial interests, andare many
services, will wish that social benefits maximised.topassenger ensure are

ofln Committees221 the discuss proposals for thesection, the treatmentnext we
c, providedinputs which fully competitive supply currentlyin whichnot asareare
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Sections IV V discuss the potcntially complexSJ. In andfunctions by wecommon
its relationshipinfrastructure a and with otherof the basicallocationof theissues

planning, timetabling traficb such train andservicesbasic facilities and as
management.
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functionsCompetitiveIII to commonaccess

Introduction

providingCommittees approachthe overallsection toIn this301 comment onwe
andsupplyin potential monopolyfacilities and servicestrainby tooperatorsaccess
andSJ. These rolling stockcontrol of includethecurrently underwhich are

training facilities,marshalling yards,andterminals depots,stations,locomotives,
andterminals, breakdown servicesferries andtrainsupply,dieselelectricity and

reservationticketing and systems.passenger

functions,approach thesethe generalcommenting to302 In addition commonto on
offor the largestthe proposalsspecificalso make comments groupsonsomewe

inputs

andstations;passengero

stock.rollingandlocomotiveso

approachCommittee’sComments theon

all theoption of removingrejected theconsidered andCommittee hasThe303
TheBanverket in body.inplacing themSJ andfrom separatefunctions aorcommon

industryrestructuring of the railwayof majordisruptionCommittees that theview a
responding increasingtime whenparticularlybeneficial, towould be atnot a

circumstancesIn theseofmodesfrom othercompetitionof transport.pressure
provides the opportunityappropriate toevolutionary change strategy.morea

time improveindustryrailwaywithin theof competition toincrease the overpressure
makingindustry would involverailwayof therestructuringmajorAnyperformance.its

theAt thedevelop.likelywhichin moment,theabout tojudgements scopewasway
Sweden uncertainindustrythe railwaywithin toocompetitionforpotentialand

further.the industryjustify splittingto any

should be evolutionary.changeconclusion thatCommitteestheWe304 support
required for effectivefunctionsof the keythethat managementWe therefore agree

SJ. However, the optionwiththe marketcloseshouldprovision toservice staytrain
competition whichtheflexibly tothese maydevelopingof arrangements response

retained.should beindustryrailwaywithin theemerge

whichwill neededbedevelop,competition arrangementsallowIn order to305 to
thenon-discriminatoryneutral and totrain accessindependent operatorsallow

this achievedthatIn orderthat transparent. toSJ in ensurewithinfacilities a way
withappointedRegulatorindependent tothat powersCommitteethe anpropose

theseenforce arrangements.andoversee
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forcompetitiveenablingforbasistheprovide accessproposals306 These
detaileddevelopneededwill beof work toconsiderableAoperations. amountservice

For instanceprinciples.theseimplementarrangements to

accounting, capableestablishneeded separatewill be toa arrangements
SJ, enablewithinfunctionsfor the toscrutiny,of regulatory common

developandbeprovision transparent, tooftheir non-tocosts
and independentSJfor both operators;pricingdiscriminatory users

enableneededSJ bewithinchange toorganisationalb maysome
services;ofsupplyneutralandseparation

discriminationdefinedneed bewillprinciples topricingc to ensure no
SJ financially bettershould leavethese worsebetween ornooperators

SJsuppliedquestion operatorservice inthe to oroff whether as an
independent operator;to an

pricingaccounting andforauditindependent transparentd arrangements
comfort independentand giveRegulatortherequired assist towill be to

operators;

functions will needtheofapplication for toofe the commonuseprocess
allocationandlinked with the arrangementsdeveloped andbe access

infrastructure;trackfor

eachRegulator fordeveloped by theneed beobligations willlicencef to
participants;of industrythe

obligationsthe rights andsettingrequiredwillmodel beg outcontracts
functions; andfor of commonuse

for monitoringsupported bybewill havetheseh processesto
adherenceand contracts.performance to

Regulator. Thetherailways andthebycarriedneed bewillThis work out307 to
application bypriorwork operatorsdetailedof this to aof developmentextent

will depend theandimplementationofplanningduring themade onbejudgement to
anticipated.whichcompetitionofandform extent

barriers in theperformance andfinancial togiven the entryexperience,In308 our
sufficient detailindefine the toarrangementswill beindustry, torailway necessary

entering railwaytheinterested inpotentialofquestionskey operatorstheanswer bewill alsoobligations.andrightsrisks,pricing,concerningbusiness costs,
ofthepolicy duringquestionsoutstandingresolve processtonecessary

supervisionunder thedeveloping theof arrangementsThisimplementation. process
Government’sof thedemonstrationvisibleprovideRegulator willindependentof aan

competition.commitment to
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Thisin the arrangements.complexityexcessiveavoiddesirableClearly309 to
adequatehaveknown powers.Regulator totheachieveeasierwill be to thedecisionsimposewithprovided ontoshould beRegulator powersTherefore the

This willcreated.beingbarrierspracticesunfairthat arehe deemsindustry or
frameworkwithinparticipantsindustrybetween acooperationincentive forprovide an

definition.detailedexcessivelyavoidwhich can

continuesSJwhileachieve toeasierwill becontrol toregulatoryThis of310 form
Governmentsubjectremainwould toAffarsverk, sinceofhave the status an belegaladditionalof powers maythetakedirection. status company,to awere

required.

section thespecific commentsmake onof thisIn remainder some311 the we
rollingandlocomotivesstations,ofprovisiontherelatingCommittees proposals to

stock.

Stations

controlgivenSJ has beenindustry,railwayof theUnder312 the structurepresent
with theservicesof traitcoordinationtheenableof stations. This tonecessary Stationcontrol.operationalday-to—dayandstationsofplanning and management

railwayservicesconvenientandattractive to usersprovidedevelopedbe tospace can thefacilitatesFurthermore,services.trainofprovisionintegrated thewith
termini.stationservicescoordination of rail and bus at

betweenneededwill besplitclearthatpointtheCommittee madeThe has313 a
formerthestationsinalthough mayoperator-specificpublic and manyspace,

differentwithoperator-specific,might besalesticketsuggested thatdominate. has
thatclear, however,station.each notoutletssalestheirhavingoperators own practicaloffor numbereachseparately by operator,carried abeticket sales outcan

reasons

ticketing;integratedthroughofbenefitsa the orcustomersto

andpoint;inquirysingleofbenefitsb the to customers a

providing tickets.andinformationinscaleofeconomiesc the

couldsmall stations notthatrememberedshould bepoint manyOn this last314
have towish to accessoffices, but passengersticket operatorsduplicate mayjustify

Recentdirectly.actuallydotheystations not serveticketsandinformation at
howshownoperation hasrailprivateStagecoachUK with thetheexperience in

barriersignificant tobeopportunitiesticketing aand caninformationinadequate neutralfunctionticketingindustry-wide aonprovideneedThis to ansuggestsentry. a railsell allremitneutral tostaff havinginformationand abookingsales,withbasis,
ofirrespective operator.products

specially-bycould bestationsthatsuggested arunalsohasCommitteeThe315
CommitteestheWe shareownership.jointbyBoardestablished management or
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about the for mechanism forcomplexities of bureaucracy needand theconcern
changing ownership, and unnecessarilyshould beconcerned that notarrangementsare
complex. However Committeethe neutralorderconcludes that, in to ensure

of alltreatment Board should established, withbeOperators, managementa
membership composed of all industry Weparticipants with direct interest. agreea
with this conclusion with the major stations coordination of severalwhererespect to

be complex. We ofoperators that this Board should given the rolebemay suggest
establishing the policies for the ofnon-discriminatory of stations andmanagement
resolving conflicts disputes between stationany or users.

316 At smaller stations be establish formalto managementmay unnecessary a
Board and flexible for coordination could Beforebe developed.more arrangements

general proposed, would be desirable consult closely withany arrangements towere
establishoperators suited local Theseto circumstances. includearrangements to may

purchase leasing SJtransfer control fromtemporary whereor arrangements to an
independent has sole dominantoperator or use.

317 All such for the joint transfer of station operating rightsarrangements use or
should be clearly defined both organisationally and in contractual Theseterms.

would be subjectarrangements regulatory oversight non-discriminatoryto to ensure
of incumbenttreatment and aspirant operators.

locomotives and rolling stock

318 The Committee different solutions for different categories of railproposes
services for the provision of locomotives and rolling stock

for non-commercial services bought by theo government,passenger
Committee that the rights rolling stock required betoproposes
available all tenderers the and the transferredto terms assetson same

the successful bidder for the duration of the franchise;to

for freight Committee SJservices, the that make available0 proposes any
surplus locomotives required for its operations, enablenot current to

the market;operators to enternew

for commercial wishing wouldservices,operators too competepassenger
have acquire their locomotives and rolling stock; andto own

assist this Committee the establishment ofthetoc process proposes a
lease locomotives rollingand stockto rent tocompany operators.or

Supported servicespassenger

319 The for consistentproposed supported servicesarrangements government are
with competitive bidding. There detailed considered relatingissues betoare many

the length of franchise innovation, theboth competition andto to encourage
conditions of transfer of rolling stock ownership leasing, pricing arrangementsor
normally depreciated replacement withdraw thevalue, unless the intention to
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ofthe endservices the of the life of the assets,end the buy-back arrangements atat
Thereconditions for of andensuring adequate maintenancecontract, assets, on.so

bedetailed proposalsprecedents for dealing with of these issues andmost canare
developed of defining the biddingpartas process.

height locomotives

320 The locomotives would provide quite limitedproposals relating freightto scope
for However, they enable initial market entryoperators to compete.new somemay

SJ.in specific market advantageswhere haveoperators overareas new access
However, SJof locomotives which make available bethe quality would toopenmay

SJquestion. There opportunities for reduce availability of locomotives byalso toare
scrapping inefficiently avoid declaring them surplus andusing their locomotives toor

SJs Theavailable. These distort the efficiency of operations.incentives could own
Regulator requirefind identify thisdifficult such practices since wouldtomay
detailed SJ’sscrutiny of operations.

321 An alternative for SJ its locomotives intowould be place allarrangement to an
internal leasing organisation, established internal profit withcentre separateas an

Oneaccounting SJneutral pricing for both and externaland operators.arrangements
possibility organisation,SJsthat this could be of workshop maintenancepartrun as

Thisskills.properly equipped with financialthe required and managementasset
would of theclose effective utilisationattention the maintenance and assets.toensure

SJ’s322 requiresfreight businesswould be able lease back all the locomotivesto
for its existing in existingfreight operations there be physical changeand need no

risk,operations. However, SJs freight business take businesswould need theto same
associated with the commitment the length of leases takes, other operatorsto as
leasing locomotives SJ. The relative andfrom of the leasewould reflect theterms age
condition have leaseof the Independent would also rights toassets. operators
available locomotives from the pool equivalent terms.on

Commercial servicespassenger

provision of323 The Committee different approach thehas taken rather toa
considers thatlocomotives operations.and rolling stock for commercial-passenger

leasingof purchasefull commercial risk acquiring byshould take theoperators ornew
with the existingthe rolling stock required operator.competearrangements to

railwaycompetition the324 In practice, little for parallelthere on samescope
competition withdirectSweden. Anyin by to enterattempt operatorroutes newa

given theunlikely,SJ its would therefore becommercial toroutes seempassengeron
highinvestment inthe risks involved inadvantages of the incumbent and cost,

market.with established re-salespecialised, long life assets no

of the marketparticularIn be elements325 theory, however, there routes,onmay,
Acompetitor.therefore targeted byattractive might bewhich offer andreturns a

currently servedoffer service between largemightcompetitor townstwonon-stopa
factor.loadincrease theintermediateservice providingonly by slower stops toa
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stockrollingtheininvestneedwillcompetitor toCommittees proposal,Under the a practice,indoescompetition not emergeEventhis basis.required competeto on operationsitsreview to ensureSJ currentleadmightcompetition tosuchofthreatthe
ineficientleadingwithin tocross-subsidy routesinternalexcessivetherethat no

of services.provision

onlypractical, thebeSJ’s tonotcompetition routes provesdirect326 on SJexistingof theof-transferwould becompetition someofform aalternative
viability,SJ’s overallimpactlikelyitsGiven oncommercial operators.toroutes new competitionofformthisbeforeneededbewoulddecision by governmentpolicya competitionofthis formthatdecided wereencouraged.be weretowere particularrightscommercialfulltheforauction onfranchiseofformdesirable, then a inputsall thetransfer oftheincludeneedwouldThisrequired. tobewouldroutes specialistandtrack rights toincludingoperation service accessof thefor therequired

stock.rollingandlocomotiveincludingservices,andresources
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allocationcapacityMethods ofIV

problemallocationThe railway track

train servicesdifferentcapacity betweeninfrastructurerailwayThe of401 allocation
On mixeddifficulties.of peculiarnumberraisesOperating network useaaon a

Theseof different markets.numbersewingtrainofrailway there variety types aare a
anddifferentimposerequirements,servicetechnical and costsdifferenttrains have
Thefixed infrastructurecontributionfinancial costs.levels ofdifferent togenerate

ofpriorities in thedeterminehowplannertrain timetableproblem for the to use
preparingtrain services whenofdifferentcapacity theseinfrastructure between types

timetable.the integrated

trainsfortightly, giving timingsspecifiedhave be402 Passenger train plans exactto
haveFreight trains tendintermediateallstations and toorigin, destination stops.at

times. However,and arrivalspecify departureneedoften onlyflexibility and tomore
passingrequired junctions andtimingsspecificfor timetabling ataremorepurposes

other.conflict with eachtrains dopoints, that notto ensure

trainfor ofneed the efficientof theTrain take403 plans also have accountto use
diagrams whichpackaged intobetherefore needTheyand to arecrew resources.

and achievereturned basebetrains andcombination of paths enabling tototocrewa
utilisation.good

trains sharing theinterdependence betweenofThere high404 degree samea
single track linesparticularly theother,eachTrains easilynetwork. cannot onpass

forSwedens network. Neither thereofhigh proportionwhich make spaceup a
that theservice oftenforthe planinTherefore changetrains meansoneto aqueue.

workablefit and providealteredbeservices haveof otherplans toto amany
timetable.

carefully preparedreliesthereforeof railwayoperation the405 Efficient on a
details of plannedall the theplan,integratedcontains, in singlewhichtimetable a

requires that trainsrailway al]of theoperationReliabletrains.of allmovement
knock-on effects trains,otherhaveotherwise delaysplan,adhere the on manyto can

functiontrafficof thethe job management topeak times.particularly ensureat
deviationsrespond quicklyandtimetableof train tooperation thereliable tothe any

from it.

createdof train pathsmixturecontains complextimetablerailwayThe overall406 a
treatedThese train paths bedifferentof cannotspecific needs operators.themeetto

theinterchangeable and dependtheysinceunits,independent not onareas
thereforeTheretimetable.integratedpaths theof all the other nospecification

which be allocatedrailwaymixed-usecapacity tounit of owners,canon acommon
complexThereforesellers.andof buyersnumbertraded morepriced and aamong

needed.networkcapacity of theuse andofunits are
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specifiedpathtraindefineduniquelybuypossibletherefore to407 anot fotrmade availablecould bewhichpathstrainThepaths.of otherindependently
Thistimetable.intopathsallintegratingof afromonlytrading processaemerge thecombined withservices,trainofself-containedwhichdefinestimetable then group

operation.independentofcapablediagrams,train and movement arecrewnecessary

market betweemcompetitivehowforimplicationsconsiderable aThis has408
allocatingforpractice. Ainwork systemmadebe totrainindependent operators can ofdefinitionrequires thethereforetraindifferent operatorscapacity betweentrack

available imcapacitytracktheallocatewhichpathstrainofcombinationintegratedan In efficienttoperators’ services.of theoverall valuethe anmaximiseswhicha way relative values,theirreflectshouldservices netdifferentchoice betweenmarket the
additional impose.theycostsintoafter taking account any

Contingency

servicetraincapacity betweentrackforcompetitiveof409 In accesssystema Passengercomplexity.additionaltheremarketthecompeting in sameoperators
both thatrequireusuallyservicesrightfor the operatebidding tooperators

trafic and fromfeedconnectionsprovide toservices tocomplementary0
and thatservices;their

thatinbefore themimmediatelyservices do a wayeompeting not run0
traffic.availablepick thewould up

certainrighttheformakes to operateproposal operatorThis that ananymeans
provided.beingserviceswhat otherservices contingent areon

railwaystheallocation forcapacityMethods of

non-market methods sucheither byallocatedbe ascapacity410 Infrastructure can
allocatingpriced-based methodslotteries, byqueuingplanning,administered flow oror

willingnesstheiraccording to pay.different tooperatorscapacity between

methodsallocationNon-market

Apartlanding slots.airportUSA allocatein theusedbeen tohaveLotteries411
of thetakenin thatinefficient,being accountofdisadvantage nothehavingfrom
sincerailway operationsforimpracticaltheythecapacityof the arevalue to users,

of trainThegive the patterncapacityof operators.units toindependentthere are no allintegratingbalancing anddefined bybenetwork mustavailablepaths on a
coordinatedsinglethrough process.requirementsoperators

value capacitywhoonlythatinof value, operatorstakes accountQueuing412 some
for them doinefficientremains toalthough so.forpreparedwill be to queue
capacity allocationof theair partandroad transportused asbeQueuing can anotherindependently ofaircraftand onevehiclesroad movecanbecauseprocess, possibleThislimited. notcapacitywhich onbottlenecksbeforestored atand
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detailspecified inandpre-plannedrailwaythe network where all bemovements must
all points.at

timetablingand413 This train planningachieved by thecoordination process
Withinall railways.used inwhich the of allocating capacityadministered method

bytrains guidedsingle prioritiesunified organisation, the betweenrailway aa are
negotiationinternalcombination andof for timetable plarmersrules laid down an

basedof trains,The definedoften hierarchy byplanning rules rely typesprocess. on a
of developingpartly practicalitiesjudgement value and partly thetheirtoon a onas

timetable. the lower-timetabled beforeTypically, trainshigh-value long distancea are
timetabledvalue local and trainsservices which with them,connect arepassenger

before less time-sensitive freight trains.

Unfortunately, always414 applied,riydlyhierarchy of priorities,such cannota
inter-reflect profitablethe marginallyrelative services, since therevalue of are some

city hierarchyTheservices profitable freight services.and highly cansome
in theapproximate relative flexibilityreflect, thebut always accuratelyto, cannot

timings priority services.of of other highereach train the needsof adapttype to to
whichthis anotherflexibility trainstimings of individualadjust the toto one

needed fine tune andduring the of and adjustmentnegotiation createto aprocess
workable timetable.

415 In Rail,basis, in Britishrailway marketorganisations structured sector ason a
these inGroups. As discussednegotiations Negotiationformalised Routewithinare
Section II, service decide,ofresponsible for eachrepresentatives of businessthe type
by theirnegotiation, eliminate conflicts betweenthe adjustments needed to pre-

Thespecified timetable.train workable and optimalplans, in order to create a
criterion overalltrain services theused decide priorities between corporateto
benefit businesses. Inof of thethe individual interestsunified railway and thenot a

wouldcompetitive suchtrainindependentwith agreementoperators,structure, many
basis forbe preferably efficientdifficult andneutralachieve withouttomore a --

deciding priorities.

together416 The fitting themservice plans,whole pre-specifying trainofprocess
iteratingand thein timetable, negotiatingtrains,identifying conflicts betweena

ofBecausetimetable railways.inwellresolve conflicts takes mostto yearaoverany
basezerodeveloped fromthe complexity timetablesof the train not aareprocess,
Onlyyear’s timetable.and previousnormally involve of theincremental development

of thereviewafter fundamentalthere bemajor investment project mightroute aa
the potentialexploit fullyoverall of orderservices topattern routeon a

improvements created by the investment.

Market-based methodsallocation

pricing,ofmake417 allocation ,whichMarket-based of capacitymethods areuse
ofpriorities in theefficient sincegenerally economicallyregarded likely be usetoas

of capacity.alternativecapacity relative value ofmade reflect thebe to net usescan
thefor definingHowever, in integrated railway thesuchsystem processan as a

market-clearing pricesproducts be difficult fortraded complex, toto emerge,
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transactionThedistortions.and simplify inefficientthe task leadattempts to tomay
process price—baseddeveloping effectiveof and managing forthe systemcosts arean

basedlikely administeredbe high and offset efficiency gains systemto over anmay any
framework.rules and negotiation institutionalwithin neutralon a

418 allows biddersAuctioning of market pricing.the form topurest express
Thewillingness item bid for.their hence value they place theand theto onpay

However,highest bidder of item.wins auction, highest value thethe ensuringthe use
simple free railway capacity since thereauction used forbecannot noa are

trainindependent units of The viability of bidcapacity bid for. to operateto aevery
bidservice the train service which has beendepends specification of otheron every

specificationsfor. There the train serviceneeds be of bringing the bidsto a process
Since theresolve bids.together into timetable adjusting theand conflicts bytoa

clockrequirements for’ for instance regularrunning train service specifica are very -
face for usually contingentdepartures trains described above,and,passenger weas-

what other services of conflict resolutionbeing provided, this cannoton are process
andbe achieved Otherwithin the methods of auctioningof free auction.context a

bidding therefore be devised.must

419 One self-possibility pre-bundle paths of existing timetable intotheto an
Thiscontained tradable units incorporating the train diagrams.andnecessary crew

the solution of trainfranchisingcurrently being explored in Britain for defining the
services private of theThis method relies heavily the qualityto sector operators. on
pre-specified timetable theand the effectiveness of the bundling thattoprocess ensure

ofcapacity of the railway effect.being used the best clearly limits the roleto
independent willtrain specify their services in the they believeoperators to own way

timetablebe effective. The for involving the in themost operatorsprocess
specification and bundling therefore crucial.

420 One method of for track capacity and reducingdeveloping of biddingsystema
the of iteration clearing prices might beenable market toamount to to useemerge

ofof prices, indicating prices required for usingposted bidders the partssystem toa
This couldthe network which capacity constrained peak times.at encourageare

theandbidders adjust their initial avoid potential bottleneckstrain plansto to ease
beprices could laterof negotiating The initial postedworkable timetable.process a

adjusted reflect from the biddingthe strength of demand thatto soprocess,emerges
clearingthat they be moved towards market levels.can

combinerailway will need421 In view of competitive the tosystem toour a access
timetable, underelements of coordination train services withinadministered of aa

capacityrationwith of pricingneutral of track allocation, together system toaprocess
might beoutline how suchInbetween the section systemoperators. next awe

Sweden.evolved in

ofneutralassisting422 One suggested forpossibility which has been processa
approach adjustmodellingmathematicaltimetable coordination toto use a

integratedwithinoperators’ optimalproposed train plans to convergence anan
their requirementstimetable. This independentwould allow tooperators express

conflictsmodelling, resolvetheinmechanisms, definedfreely and price-basedto touse
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need beThis wouldof of infrastructure.in which maximises the value toway usea
ofthenegotiationcombined with of between extentoperators toa process

train before modelling.service conflicts

involveallocating capacity wouldA approach423 mathematical modelling to
together with theirspecifying their ideal train plansindependent operators own

deviations fromof value they would placeobjective function describing the loss on
of trainfind combinationsideal. The mathematical model would then be usedthis to

Theof these different objective functions.paths which combined valuemaximised the
improveadjustments imposedoptimisation carried either bycould be toout on users

negotiated withiterative of adjustmentsthe overall byoutcome, usersprocessanor
attractions. wouldapproach has clearuntil equilibrium reached. This somean was

neutral,expressing their requirements andfreelyprovide of Operators aa means
priorities between them.market-based for determiningprocess

railways424 The approach in theconstraints applying suchmain to arean

requirements;a of train serviceof specificitythe high degree passenger

specificationb interdependence ofthe contingent onpassenger service
providedthose by other operators;

of trainc different combinationsdificulty in placing valuationsthe on
commercialsubsidised where thereparticularly for servicespaths, no

of value.measure

Specificity

operators’ objective functions couldThe easier425 optimisation would beprocess
timetable.from the idealform of smoothbe expressed curve awaysome

OnefortheUnfortunately this unlikely be operators.to reasoncase passenger
faceclockmarketable they haveusually muchservicesthat morepassenger are

deviate, this ideal.little, fromstations than theytime from majordeparture even a
attractive than smallbedeviationsIn these circumstances, large ones.moremay

of desired departure arrival timesseries andwill also combinePassengertrain plans a
of willfrom the ideal each them havedeviationdifferent stations and the atat many

specification of objectivemake the theThese factorsdifferent and value.impacta
thereforeTrain bedifficult.servicesfunction for operators maypassenger very

uncertaindemanding requirement andwith suchreluctant to enter anprocess aa
outcome.

Contingency

differentfunctions ofobjectiverequires that theThe optimisation426 process
forThis be possibleanother.independently ofspecifiedbe mayoperators onecan

which relytrains therefornoted above,freight trains but, not onpassengeras we
timetable.services in thecompetingcloselyservices butconnectingbeing no

objective functionstheirspecifythereforePassenger train cannotoperators
neededcooperation will bepre~planning andof todegreeindependently, ensureso a
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likely becompeting servicesandcomplementarywhich tooperatorslmow arethat
Operating.

Vhluation

train paths would requirecombinations ofdifferentofvaluationRelative a very427 1of train Thethemarketof theknowledge part operators.well-developed on
and competing with anothercomplementingservicestrainofinterdependence one

commercial could calculateEvencomplexity. operatorlevel offurther anadds aa
services,profitability of his theexpectedin the operatorof valueobjective measure

authorities who provideThesuch governmenthasservicesof subsidised measure.no
politicalof theservices and, becausesuchcustomer formainthesubsidies are

possible provide simplerarelyservices,of social toprovisionthedimension a
value.ofhomogeneous measure

Conclusions

ofin itsrailways unusual leveltheproblemallocationThe capacity428 on
railwaythe networkcompetitivesolution which allows mustA ontocomplexity. access

workableintegrateddeveloping andofpractical requirementstherecognise both an
priorities betweendeterminingbasis forneutralforand the need operatorstimetable a

requirements.which reflects market
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allocationcapacityforProposalsV

proposalsCommitteesThe

thefunctionsand traffictirnetabling managementplanning,501 The- train on
forcrucialThese functionsSJ.bycarriedSwedish network outrail arepresentatare

within the railwaycompetitionofandrailway,of theoperation systemand atoaccess
unless theyof the industryfuturebeneficial thesuccessful and toindustry will benot

effectively.dealt withare

approach thegeneralapply the to502 The Committee to sameproposes
functions.for the otherallocationcapacityforinstitutional commonarrangements as

operations,of existingdisruptionminimisechangeThis evolutionarybased toon
of allneutral operators.and treatmentwhile introducing tostructures ensureprocesses

theof applyingparticular importancerecognises theCommitteeHowever, the
of allnon-discriminatoryneutral, totreatment operatorstransparentlyofprinciples

this.specialtherefore toarrangementsfunctions, andthese ensureproposes

timetabling andtheSJ continuesthat outCommittee to503 The carryproposes
closewhich haveservicesspecialisedthesesincefunctions,traffic aaremanagement

operational andunder theneed beandrailway,of theoperation tointerface with the
neutralHowever, treatmentdominant toof themanagerial control operator. ensure

ofofseparation thethe clear managementCommitteetheof all proposesOperators,
whichBoard ofofestablishment management,SJ, theandwithinthese functions a

traffic andandallocationcapacity managementforrulespolicy andwould theset
ofBoard would be madeSJ. Thiswithinfunctionsof the upsupervise conductthe

SJ, Banverket, and majorincludingfrom therepresentativespart-time operators
subsidised services.ofpurchaserstheincluding governmentrailway,of thecustomers

responsibility fordirectthewill takeBanverketthatCommitteeThe504 proposes
service functiontimetablingdetailedTheallocationcapacitymanaging the process.

wouldof this unit operateSJ, but the managementbycarriedwill continue be outto
and directlyofBoardby the managementrules,accordingand setunder toa process,

decisions theresponsible forthus bewouldwhoBanverket, onbyadministered -capacity betweenallocation of operators.

initially beallocation willcapacityofthe anenvisaged that505 process
Negotiationpriorities.determinenegotiationand tousing rulesadministrative process

encouragedwill beand toof the operatorsimportantshould form part processan Banverket.decisionsreferringbefore tothemselves anbetweenreach agreement
capacityofprice-baseddeveloped,be processmarketcompetitiveeffective to a

administrativethisbuildingdevised, process.need bewillallocation onto

willandtheseoverseeing arrangementsforresponsiblewill beThe Regulator506
required,intervene, toanddeveloped ensurerules totheneed to approvepowers

basis.non-discriminatorycarriedtheythat out aonare
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proposalsinstitutionalof theEvaluation

theproposed byallocationcapacityforinstitutional arrangementsbroadThe507 andtensionsinevitablehowever,Theresound.be are,Committee toto usappear competitiveforproposalswithwould bethere anythem,withinconflictspotential as participants-of theremits separatetheandthe industryofgiven the structureaccess, detailedthelargelydependwillproposals onof theseTherefore the success workedbeneed out.willwhich toimplementationforarrangements

undernilesand thepolicythesettinginof managementBoardof theThe role508
carriedservicestraffic managementand aretimetablingof thewhich the management

lieservicesfor theserequiredskinsprofessionalThedefined.closelyneeds betoout enablewould toof notmanagementBoardof thecompositionSJ thewithin and
Boardthe mustHowever,functions.specialisedthesemanagingrole indirectplay a andfunctions mustof theseneutral managementtheframeworkthe tocreate ensure trafficandtimetablingof theThedo this. managerrealtherefore have topowers thebydirectionpolicythe setresponsiblehimself tounit must asmanagement see professionalfor theresponsiblebeSJ willalthoughBoard of management,

unit.of themanagement

itsthrough509 managementarrangementsin theserolekeyhavewillBanverket a
involvingthis roleWeallocationof the capacity seeprocess.

theagreed bybeallocationcapacity toof the process,rulesdefining thea
ofBoard management;

of theadministrationand process;general managementb carrying out

between toinitial negotiations operatorsfacilitatingwithin thisc process, modifications tovoluntary agreementsmake anythem toencourage
timetable;workablecreatetrain plans to anecessary

inChairmanactingnegotiations,voluntary asexhaustingafterd
remainingresolvetobetween operators anyconferencing arrangements

andtrain plans;betweenconflicts

failure reach agreement.of tothearbitratinge case

ofBoardunder theoperatingunit,traffic managementandtimetablingSJs510
integrateprofessionalproviding support torole inkeywill havemanagement, a andthemconflicts betweenidentifytimetable,theinto anyoperators’ planstrain andnegotiationsfacilitatewithdealtbemight totheyfor howoptionsadvise on thefunction butadvisory serviceimportantThisbetween operators. anagreement train plans.inbe madeneedwhich tochangesthedictateableunit will be tonot

customersformajorroleanother separateSJ have asandBanverketBoth511 andrenewalandmaintenanceoftheforBanverket purposescapacity,tracktoaccess andkeptroles separatethesethat areimportantmajorthe operator.SJ as
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beallocationcapacity tofor thethis~reason that definitionthe clear process
theirimportantwithinoperated these institutional to success.arrangements

Capacity allocation process

Weallocation.512 In Section for capacityIV of methodsreviewed a rangewe
market-basedconcluded that neither administrative approach purenor aa pure

railwayapproach competitivelikely possible for ofbe tosystemto accesswere a
networks.

whichS13 An administrative that thehas the major advantageapproach system
SectionWe explained inused presently in Sweden worldwide.and other railways

IV existingwhy of theretain the key elementsto processwe saw as necessary
‘planning negotiationinvolving train specification, timetabling andoperators

integration neededflexibilityand in provide theconflict resolution in future order to
for effective coordination between operators.

514 explicitThe ofkey issue whether possible evolve systemto a
administrative rules, which thecompatible with competitive within canprocessaccess,
be Whilecarried betweennon-discriminatoryout to operators.treatment weensure
believe flexiblythat such of prioritieswith hierarchyrules could be developed, a

ofapplied dangersapproximate consider that therevalues,marketto to arewe
introducing distortions assessingcorrectlyof the difiicultiesin the becauseprocess
the capacityrelative values difficult for theof different services. This will make

Banverket,allocator, different services inof prioritiesmake the choices betweento a
that economically efficient.way

515 The difficult for competitiveBanverket face capacity allocatortask will as
using othercomplex byof administrative rules made twosystemaccess a more

considerations

a forthe Banverkct’s of the trackneed coordinateto useown
maintenance operators requirements; andwith other

b Banverkets criteria.socio-economicdecisionsremit maketo on

should16 On Banverket5 the first proposed thatof Committee hasthese points, the
proposals providetake Thesepossessioniof outmaintenance.trackto to apay carry

forrequiredefficient periodsgood basis for introducing forincentives occupancy
ofdistinguish opportunitymaintenance, although prices thesetting cost occupancyto

The pricesimple.willdifferent of the day beplaces the network and times notat on
shouldallocationoffor capacitypaid track market-basedunder systemoccupancy a

in for traingeneral be the for Banverket operators.same as

trainconflictpoint, the between517 will difficult resolve the secondbe tomore
ofprofitabilitycriteria of thecommercialwho make decisions theoperators, on

criteria.socio-economicdecisionsservices, Banverket, remit makeand with its to on
of proposedprofitableThis of the lesscould Banverket deciding in favour twomean

benefits. This socio-socialoffers highercommercial services the grounds thaton
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Ofdecisioneconomic criteria be compatible withwould market-basednot systema
competitive unless possible intemalise socio-economic extemaliitiestoaccess, were
within the pricing of commercial operators.

518 As pointed in Section tension inherentthis the existingout structturewe
of Swedishthe railway industry. The proposal bring Banverket thecloserto to
requirements of train role in thethrough its capacity allocationoperators proccess
potentially has the benefit of providing useful market information Banverrketguideto
in its investment planning decisions.

S19 Although the problems outlined with of caparcityabove administeredsystema
allocation would formidable difficulties in withpresent structurea numercous
competing commercial train this the situation Swedenr.operators, not present

quite likely that competition within the railways will develop quite slowly and rmay
be concentrated the provision of pre-specified subsidised services bybought.on

under franchise In this the setttingforgovernment arrangements. case, process
priorities in capacity allocation will be focused withof choiceson a narrower range
fewer parties involved. In these circumstances be possible for Banverket tomay
develop of practical administrative rules guide allocation priorities. Thieseset toa
would be combined with negotiation, conferencing and, in the last arbitrattionresort,
by Banverket in the capacity allocation be developed.toprocess

Hae role of pricing in allocationcapacity

520 We consider that will eventually be introduce printingofto systemnecessary a
for the allocation of capacity market for the ofcompetitive provisiontruea
commercial train services be developed.to

521 The practical forward with administrativemost to start systtemway an
operated neutral capacity allocator, Banverket, and then introduce iintopricingtoa
the For exampleprocess.

peak pricing congested of the network busy possziblytimes,parts atono
charges;through peakposted prices or

queue-jumping pricing, either throughwhere posted prices auctirons,o or
used allow high-value for preferentialoperatorsto to treatmentpay

higher inplace the hierarchy;or a

tic-breaking where the administrativeauctions approach produces twoo
possible solutions which differ only in which operators areor more

awarded train paths; and

possessionBanverket, in the forby operators,payment same way aso
time forrequired maintenance;

efficientmight all of capacity.encourage more use
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throughdevelopedallocation also bemarket-based capacity could522 A system a
The configurationservices.bidding for the rightsof competitive to operateprocess

of existing timetableguided the theof services will need be bythese tostructureto
couldreadily resolved. Thisconflicts which could beavoid introducing nottoo many

bundles self-pre-specification of of train paths makeofachieved by formbe toa
container services.

enable independent influence this523 would be important Operators toto process
for those services which be operatedintroducing their ideasby toare on aown

Afor operation of services.then be invited the thesecommercial basis. Bids would
guideline reflect capacity constraintsprices could be used theof posted tosystem on

biddingThese influence the andthe network. would tooperatorsprocess encourage
bottlenecks, helping provide market-basedtheir timetables avoidadjust toto a

ofThe bidding would accompaniedallocation of capacity. be byscarce a process
and would adjust the initial guideline prices towardsnegotiation conflictsresolveto

incorporate pricingThis conflict resolution mightmarket clearing levels. process
tie-breaking queue-jumping enablingauctions bids,mechanisms through or

conflicts negotiation.another resolve specific duringoutbid totooperators one

process524 of such will take time will needThe detailed development anda some
practical issues includingto address number ofa

a limiting potential for gaming providing misleadingthe by byoperators
information, understating aimedsuch overstating requirements, atas or

operatorsinfluencing bids during various in the biddingother the stages
PT°¢¢8S;

appropriate pricing principlesb determining the and developing a
prices for of capacity differentbasis for setting thepractical atuse

of the day;places and times

with the from the bidding‘should be donec deciding what revenue
treated supplementary the existingmight be torevenueasprocess.

for investment relieve capacityand be usedcharges for track touse
decidedAlternatively, make the overallbottlenecks. towere

neutral, there could berevenueprocess

reductions in existing track charges;i compensating or

in proportion ofredistributionii operators toto measuresome
use;

of and the trackrights and obligationsdefinition ofd operatorsaccess
This wide ofof other services.providersand rangecovers aowners

durationfor the andlicensingincludingissues competence;operators
flexibility required; their legalrights, includingof thespecification any

monitoringperformance andcontractual form; andandstatus
compensation arrangements.
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need bewillframeworkorganisation tohowever,importantly,More525 an
theperformandtheprovideSJandBanverket resources,whichestablished in can

introduced.becompetitioneffective toenableroles, tonecessary

Conclusions

Sweden willinrailway industrywithin thecompetitionofdevelopmentThe526
Committee providetheforward byproposalsThe putof time.periodevolve aover These proposalscompetition.developingforprinciplesofandframework setclear aa railwayof theviewsand theGovernmentcarefully byconsideredbewill need to

sought.beneedwillparticipants tootherandindustry

detailed practicaldefine theneededwillwork be toofconsiderableA527 amount
‘lbrailways.within thecompetitorsofparticipationenablerequired toarrangements

competitiveofofintroductionthe1995for systemof Januarydate atheachieve target
of carryingTheimmediately. outbeginwork shouldthis processrailway,thetoaccess theand resolve,address,helpwill alsodetailedthe arrangementsdevelopworkthe to

coming debate.during theraisedinevitably bewillwhichpolicy issues
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