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Till statsrådet och chefen för Kom-

munikationsdepartementet

Den 22 december 1994 bemyndigade regeringen chefen for
Kommunikationsdepartementet tillkalla törhandlings-att en

med uppgift inom för Arlandabaneavtalen,attman ramen
Mälarbaneavtalet och Svealandsbaneavtalet förhandla och
föreslå överenskommelser mellan Arlanda Link Consor-
tium, Statens Järnvägar och för Mälardals-representanter
regionen angående samordnad och integrerad tågtrafik påen
Arlandabanan och i Mälardalsregionen.

Med stöd regeringens bemyndigande förordnadeav
departementschefen den 22 december 1994 Claes-Eric
Norrbom förhandlingsman.som

Till sekreterare förordnades den 9 januari 1995 departe-
mentssekreterare Anders Torbrand, departementssekreterare
Anders Wärmark biträdande sekreterare departe-samt som
mentssekreterare Berith Kindgren, Kommunikationsdeparte-
mentet.

I denna redovisas uppdraget.rapport Uppdraget där-är
med slutfört. i

Stockholm den 17 februari 1995

f
IClaes-Eric Norrbom

TorbråudAnders

l
Anders Wärmark
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Sammanfattning

viktigaste mitt förhandlingsuppdrag kanDe resultaten av
sammanfattas i följande punkter:

överenskommelse ArlandabanekonsortietEn med att0 om
option skall infogas i Arlandabaneavtaleten som ger

helst efter 15 avbryta avtaletårrätt närstaten att som
regeringen bedömer det fimis brister i trafikensattom

samordning och integration.

överenskommelseEn med Arlandabanekonsortiet som
slår vissafast principer avseende byggandet ettav an-
slutningsspår mellan den s.k. böjen och Ostkust-Norra
banan vissa andra tilläggsinveste-Märsta samtnorr om
ringar erfordras för lokal-kan möjliggöraattsom en
tågsanslutning till Arlanda.

En principöverenskommelse med Arlandabanekonsortiet
upplåtelse trafikrättigheter Arlandabananpåom av m.m.

skall bilda för preciserat tillämp-ettsom en ram mera
ningsavtal till Arlandabaneprojektavtalet.

Avsiktsförklaringar från SJ med utfästelser trafikeraatt
Arlandabanan med fjärr- och regionaltåg åtagandensamt

driva och finansiera regionaltågstrañk i Mälardals-att
regionen.

Avsiktsförklaring från SL avseende beredskap drivaatt
och finansiera lokaltågstrafik Arlandabanan.på

Avsiktsförklaring från iTåg Mälardalen AB avseende
trafikhuvudmärmens beredskap medverka till denatt
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föreslagna uppläggningen trafikförsörjningen i Mälar-av
dalen.

Tdgtrajikløsning Mälardaleni
Mitt förslag till trafiklösning för tågtrafiken bl.a. Svea-
landsbanan, Mälarbanan och Arlandabanan framgår av
bifogade skiss till trafikuppläggning.

Option ensidig avbryta avtaletrattstaten attger
Arlandabaneavtalet sträcker sig kan i dagöver 45 år. Ingen
med någon grad säkerhetstörre överblicka de föränd-av
ringar trafikbehov och trafikförutsättningar kanav som
komma inträffa under det halvseklet. Avtaletsnärmasteatt
längd därmedutgör avgörande hinder för nödvändigett en
trafikpolitisk flexibilitet och handlingsfrihet.

Förhandlingarna visathar det knappast realistisktäratt
räkna med avtalstiden kan förkortas femmed änatt att mer

till tio år. Min bedömning marginell för-såär att en pass
kortning avtalstiden inte påtagligt statsmakternasökarav
handlingsfrihet och därför mindre Att redu-intressant.är

avtalsperioden 20-25 åravsevärt uppemotcera mera - -
förutsätter hela projektets finansieringsmodell måsteatt
ändras i grunden. Därmed faller sådan lösning utanfören
förhandlingsmandatet.

syfteI avtalet förhand-reell flexibilitet haratt ge en mer
lingarna i stället inriktats optionpå utformaatt som geren

ensidig rätt avbryta avtalet. Utgångspunktenstaten atten
har därvid varit villkoren för avbryta projektet måsteatt att

sådana säkerheten i långivarnas fordran inte ifråga-attvara
ochsätts konsortiet får skälig kompensation för sinaatt en

insatser. Samtidigt får inte kompensationskraven såvara
optionen bara blir fiktiv. Den måste reellstora att ge en

valmöjlighet för staten.
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Enligt min mening dessa utgångspunkterär tillgodosedda
i den överenskommelse träffats optionattsom nu om en
skall införas i Arlandabaneavtalet.

Arlandabaneprojeldet skall kunna utökas för lokaltágs-
anslutning till Arlanda
I principöverenskommelse avseende viss utökningen av
Arlandabaneprojektet har konsortiet och jag enats attom en
effektiv lokaltågsanslutning till Arlanda flygplats kan
komma kräva kompletterande spåranslutning denatt en -
s.k. Kroken mellan Ostkustbanan Märsta ochnorr om-
den s.k. Norra böjen för möjliggörasamt attarrangemang
vändande lokaltågstrañk vid den planerade fjärrtågsstatio-

vid flygplatsen.nen
Överenskommelsen innebär vidare A-Train AB vidatt

byggandet den s.k. Norra böjen och fjärrtågsstationenav
förbinder sig all den hänsyn erfordras ñratt ta attsom
underlätta Arlandabaneprojektet i skedeatt kanett senare
kompletteras med spåranslutning till Ostkustbananen ny

till trafik med vändande lokaltåg.samt anpassas
Arlandabaneprojektavtalet innehåller vissa bestämmelser

innebär A-Train AB under vissa omständigheter harattsom
skyldighet projektet till förutsättningar.att anpassa nya
Bolaget har därvid också i princip ñnansieringsansvarett

istår proportion till de ökade intäkter det kan tillgodo-som
siggöra resultat tilläggsinvestering. Iett över-som av en

enskommelsen slås fast dessa bestämmelser tillämpli-äratt
vid utökningden projektet kan krävas förga attav som

möjliggöra lokaltågsanslutning till Arlanda.en

Staten ökat inflytande utnyttjandet Arlandaba-överges av
nan
Arlandabaneprojektavtalet innebär A-Train AB A-Trainatt
under avtalsperioden har nyttjanderätten till Arlandabanan
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trafikera sträckan Stockholmsrätten Cen-samt att
tral-Arlanda med flygpendeltåg i timmengånger iett sex
vardera riktningen.

Utöver den kapacitet i anspråk flygpendelntassom av
kommer det emellertid finnas för ytterligareatt utrymme
10-12 tåglägen timme i vardera riktningen. Arlandaba-per
neprojektavtalet reglerar inte i detalj spårkapaci-hur denna

skall utnyttjas. A-Train har såledesAB förhandlarätttet att
med intresserade trafikutövare villkoren för upplåtaattom
Arlandabanan och de anläggningar vid flygplatsen bl.a.
fjärrtågsstationen ingår i Arlandabaneprojektet.som

principöverenskommelseDen träffats gäller vilkasom nu
regler bör tillämpas vid upplåtelsen trafikrättighetersom av
på Arlandabanan flygpendelnsvissa frågor rörandesamt

Överenskommelsenroll i integrerat trafiksystem. innebärett
dessa principer skall läggas fast i särskilt tillämp-att ett

ningsavtal direkt kopplat till Arlandabaneprojektav-ärsom
talet. sak skall dockI detta tillämpningsavtal överensstäm-

med innehållet i den träffade överenskommelsen.ma nu
Överenskommelsen från vissa grundläggandeutgår

förutsättningar trafik-dels den svenska statenssom avser
politiskt motiverade intressen, Arlandabaneprojektetsdels
ekonomi och finansiering.

överenskommelsen innebär A-Train iskall delta ettatt
samordnat förhandlingsförfarande under ledningstatens som
innebär lediga ochtrafikrättigheter Arlandabananpåatt
rätten utnyttja flyplatsartläggningarna fördelaskanatt
mellan olika trañkhuvudmän och trafikutövare. Under
förutsättning flygpendeltågstrañken inte inskränks ochatt

A-Train erhåller skälig total ersättning för de ingåen-att en
de trafikrättighetema, skall A-Train också godta den för-
delning trafikrättigheter och den ersättning för dessaav som
övriga intressenter sinsemellan kan komma att enas om
under ledning.statens
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delDenna överenskommelsen innebär kontrollenattav
utnyttjandet Arlandabanan vid sidan denöver kapa-av av-

citet flygpendeltågen i praktiken flyttasupptassom av -
från A-Train tillöver så önskar. Härmedstaten statenom

skapas betydligt möjligheter in olikastörre vägaatt t.ex.
trafikpolitiska och samhällsekonomiska hänsyn vid fördel-
ningen trañkrättigheter. samordnadeDen föhandlings-av
och fördelningsordning överenskommelsen banar vägsom
för, bör också kunna bidra till skapa stabilitetstörreatt en
i trafikeringsvillkoren på Arlandabanan och därigenom ge
olika trafikintressenter inklusive A-Train bättre lång-- -
siktiga planeringsförutsättningar.

Överenskommelsen innebär också konsortiet medgåttatt
på i tillämpningsavtalet till Arlandabaneprojektavtaletatt

lätta de upptagningsrestriktioneravsevärt på ingår isom
grundavtalet.

A-Train blir skyldigt all tågtrafik från stationeratt ge
ÄlvsjöKarlbergs station och söder stationnorr om om

tillträde till Arlandabanan och flygplatsanläggningarna på
villkor gäller för tågtrafiken i allmänhet. Detsamma som

betyder upptagnings-avstigningsrestriktionerna hävs föratt
följande stationer: Strand,Farsta Stuvsta, Huddinge, Stock-
holm SydFlemingsberg, Solna, Ulriksdal, Helenelund,
Sollentuna, Häggvik, Norrviken, Rotebro, Upplands Väsby
och Rosersberg.

A-Train skall också skyldigt från fall till fallattvara
möjligheternapröva och villkoren för tågtrafik frånatt ge

Stockholms södra station, Stockholms Centralstation samt
Karlbergs station tillträde till Arlandabanan och flygplatsan-

Älvsjöläggningarna. När det gäller trafik till och från
station är tillträdesvillkorenöverens tillparterna attom
Arlandabanan och flygplatsanläggningarna skall bli föremål

Ävenför ytterligare överväganden. A-Train i vissa fallom
har till ersättning förrätt trafikbortfall flygpendelnpå skall
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dock A-Train inte i något fall kunna neka trafik tillträde till
Arlandabanan och fjärrtågsstationen vid Arlanda.

Avsikmförklaringarfán övriga trafikintressenter
Även Arlandabanekonsortiet och A-Train viktigaärom
aktörer i sammanhanget krävs det också konstruktiven
medverkan från många andra intressenter för sarnord-att en
nad och integrerad trafiklösning skall kunna bli verklighet.
Eftersom jag siktat på skapa förutsättningar för inte-att en
grerad trafiklösning förutom flygpendeltågen, innefat-som,

såväl lokal- regional- och fjärrtågstrafikentar har jagsom
sökt konkretauppnå avsiktsförklaringar från företrädare för
samtliga dessa trafikformer, nämligen SJ, Tåg i Mälardalen
AB TIM och Storstockholms lokaltrafik SL.

Statens järnvägar
I avsiktsförklaring ställd till mig har SJ förklarat sigen

berett verka för samordnat och integreratatt tågtra-ettvara
fiksystem i Storstockholms- och Mälardalsregionema. SJ är
därvid berett så långt möjligt utforma sin fjärr- ochatt
regionaltågstrafik så samordning och integrering kanatt en
ske med övrig trafik till Stockholm-Arlanda flygplats. En
förutsättning villkoren förär trafikera Arlandabananatt att
och den planerade fjärrtågsstationen vid Stockholm-Arlanda
flygplats rimliga. Vidareär förutsätter SJ SJ får tillgångatt
till minst dubbelturer timme i lämpliga tidlägen påsex per
såväl Södra Norra böjen och inga hinder föreliggerattsom
med hänsyn till fjärrtågsstationens utformning. SJ berettär

på marknadsmässiga villkor betala rimlig terminalav-att en
gift för bidra till kostnaderna för fjärrtågsstationen ochatt
därtill skäliga avgifter för upplåtelsen banan.av

I avsiktsförklaringen tillkännager SJ också kom-att man
utveckla tågtrafiken till Arlanda redanatt att årmer genom

1996 låta fjärr- och regionaltåg uppehåll igöra Märsta och



SOU 1995:25

inrätta särskild busservice mellan Märsta station och deen
olika flygterminalerna på Arlanda. SJ kommer att starta
trafiken Svealandsbananpå 1997år och dessaäven tåg
kommer vidaregå till Märsta-Uppsala.att När Arlandaba-

blir klar såväl Södra Norra böjen tidigast 1998årnan som
SJ flytta trafiken från Märsta tillatt Arlandaavser om

ekonomiska förutsättningar då föreligger.
I särskild avsiktsförklaring tillkännager SJ också sinaen

planer för utveckla tågtrafiken i Mälardalen.att Innebörden
SJär kommer trafikeraatt Mälarbanan och Svealands-att

banan och trafiken skall byggasatt successivt underut
perioden 1997-1999 efterhand banorna färdigställs ochsom

fordon blir tillgängliga. När trafiken fulltär utbyggdnya
skall 15 snabbtågssätt för 200 kilometertimme i trafikvara
på Mälar- och Svealandsbanorna. I trafiksystemet ingår,
förutom Svealandsbanan och Mälarbanan, också Uppsala-

Östpendelnpendeln, Linköping-Gävle vissa fjärrtågsamt
på sträckan Stockholm-Hallsberg.

Avsikten är trafiken skall bedrivas i SJatt regi:s egen
och SJ ordinarie skall tillämpasatt på Mälar- ochtaxa:s
Svealandsbanan. Det innebär SJ förklarar sig berettatt att

affärsrisken i trafiken. SJta bedriva trafiken underattavser
25-årsperiod till och med år 2020 med kontrollstationen en

år 2005. SJ åtagande förutsätter de trafikpolitiskaatt:s
förutsättningarna inte förändras radikalt och någon kon-att
kurrerande interregional kollektivtrafik inte får bedrivas
parallellt med banorna. Vidare förutsätts de berördaatt
länstrafikhuvudmännen bedriver effektiv matartrafik tillen
tågen vid de trafikerade stationerna.

Tåg i Mälardalen AB
Även TIM har i avsiktsförklaring ställd till mig förklaraten
sig berett i samverkan med övriga intressenterattvara
verka för samordnat och integreratett tågtrafiksystem i
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Storstockholms- och Mälardalsregionerna. Enligt TIM bör
syftet i första hand tillvara den möjlighet tillatt tavara
ökad tågtrafik och andel resande medstörre tågen som
byggandet Arlandabanan, Mälarbanan och Svealands-av
banan medger. andraI hand gäller det säkerställa godatt en
trafikförsörjning till Stockholm-Arlanda flygplats.

Som företrädare för de berörda trafikhuvudmärmen
utfäster sig TIM vidare inom för förhandlingarnaatt ramen

olikapå medverka tillsätt samordna regionaltågstrafikenatt
söder och Mälaren med ñärrtrafiken i syfte nåattnorr om

integrerad trafiklösning för Mälarregionen godasamten
tågförbindelser till och från Arlanda flygplats. avsikts-sinI
förklaring ställer sig också bakom tillTIM SJ:s förslag
integrerad trañklösning. TIM därvid fullt införstått medär

förslaget förutsätter vissa åtaganden för berörda huvud-att
vad gällermän matartrafik, samordning lokaltrafik ochav

järnvägstrañk Vidare godtar SJ iTIMsamt taxor. att taxa:s
princip skall gälla för den tågtrafiken iinornregionala
Mälarregionen. förutsätterTIM därvid träffasavtalatt
mellan TIM företrädare för trafikhuvudmännen ochsom- -
SJ ovanstående frågor för reelltdärigenom skapaatt ettom
inflytande för regionen den framtidapå trafiken.

Storstockholms Lokaltrajik AB
Jag har erhållit avsiktsförklaringäven från SL. Dennaen
avsiktsförklaring framför allt roll ilokaltrafikens ettavser
samordnat och integrerat tågtrafiksystem.

I likhet med övriga intressenter förklarar sig SL därvid
berett med utgångspunkt i sitt ansvarsområde ochatt,vara

i samverkan med övriga intressenter, verka för samord-ett
och integrerat tågtrafiksystem i Storstockholms- ochnat

Mälardalsregionerna. Som led i denna utfästersträvanett
sig SL delta i sådana förhandlingar under ledningatt statens

syftar till säkerställa god trañkförsörjning tillattsom en
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Stockholm-Arlanda flygplats och samtidigt tillvara denta
möjlighet till ökad tågtrafik och andel resandestörreen
med byggandettåg Arlandabanan, Mälarbanan ochsom av
Svealandsbanan medger.

I sin avsiktsförklaring utfäster sig SL vidare inomatt
för angivna förhandlingar ingående prövaramen ovan

förutsättningarna utveckla lokaltågstrafiken i SL-områdetatt
direkt lokaltågsanslutning till Arlanda flygplats.genom en

Inriktningen därvid minst lokaltågär 4 timme skallatt per
Arlanda under högtrafiktid.angöra

Under förutsättning lämpliga tåglägen kan erhållas,att
inga hinder föreligger beträffande användningen denatt av

planerade fjärrtågsstationen vid Arlanda flygplats och att en
kompletterande Krokenspåranslutning byggs mellan
Ostkustbanan Märsta och den s.k. böjenNorra ärnorr om
SL berett betala rimliga terrninalavgifter för fjärrtågs-att
stationen och rimliga banavgifter för användningen av
banan. SL förklarar sig därvid fullt införstått med attvara

kompletterande spåranslutning och eventuellen en anpass-
ning fjärrtågsstationen till lokaltågstrafikens krav förut-av
sätter långsiktigt åtagande från SL:s sida utnyttjaett att
dessa anläggningar.
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1 Inledning

l Uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 1994 tillkallaatt en
särskild förhandlingsman med uppdrag inom ñratt ramen
Arlandabaneavtalen, Mälarbaneavtalet och Svealandsbane-
avtalet förhandla och föreslå överenskommelser mellan
Arlandabanekonsortiet, Statens järnvägar SJ och represen-

för Mälardalsregionentanter angående samordnad ochen
integrerad tågtrafik Arlandabananpå och i Mälardalsregio-

Direktiven bilägges denna bilaganen. rapport som
Enligt direktiven skall jag lösa följande uppgifter.
Jag skall förhandla med Arlandabanekonsortiet, SJ och

för Mälardalsregionen förrepresentanter åstadkommaatt ett
tågtrafiksystem i Mälardalen effektivtär och medgersom
goda trafiklösningar. Trafiklösningarna skall långsikti-vara

och ekonomiskt hållbara.ga
Jag skall redovisa hur samordnat och integreratett tra-

ñksystem i Mälardalsregionen kan utformas för medgeatt
effektivt utnyttjandeett den infrastruktur byggsav nya som

i regionen enligt gällande investeringsplaner.ut nu
skallJag i samverkan med olika nationella och regionala

intressenter förhandla och träffa överenskommelser med
Arlandabanekonsortiet hur den lediga kapaciteten i formom

trafikeringsrättigheter på sträckan Rosers-av
berg-Arlanda-Odensala skall kunna utnyttjas.
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Jag skall förslaget till trafikeringslösningöverväga om
för Mälardalsregionen föranleder behov kompletterandeav
avtal rörande vilka stationer inom km från15 Stockholms
Centralstation får för trafik Arlanda stationpåangörassom
med direkta tåg.

Jag skall förslaget till trafikeringslösningöverväga om
för Mälarregionen erfordrar anslutande denspår frånett
Norra böjen till Märsta station och vilket sådantpå sätt ett
kompletterande skall finansieras.spår

skall förhandlaJag med Arlandabanekonsortiet angående
eventuell reducering avtalsperiodens längd.en av

1.2 Arbetets organisation

Under arbetets gång har jag fortlöpande haft kontakter med
olika företrädare för SJ, Storstockholms Lokaltrañk AB
SL, i MälardalenTåg AB TIM, Svealandsbanan AB,
Mälarbanans Intressenter AB trañkhuvudmän ochsamt
kommuner.

har tillsammansJag Stockholmsmed landshövdingen i
län och företrädare för Banverket fört diskussioner om
finansiering och tekniska lösningar anslutningfor nordligen
till Arlandabanan.

Som underlag för mina överväganden trañklösningarom
har jag utnyttjat olika marknadsbedömningar och samhälls-
ekonomiska analyser från Transek och Banverket.

Jag har, via A-Banan Projekt AB och Arlandabanekon-
sortiet, fått del diverse kalkyler och analyser avseendeta av
Arlandabaneprojektets ekonomi och finansiering.

A-Banan Projekt AB har ställt sin ekonomiska juri-och
diska kompetens till mitt förfogande. Advokaterna Tore
Wiwen-Nilsson och Lars Kongstad har tillsammans med
mina sekreterare biträtt imig förhandlingarna.



211995:25SOU

direkti-Med hänsyn till den tidsram isnäva satts utsom
möj-mig det inte skullehar det stått klart för att varaven

deöverenskommelser i allaligt fram till fullständiganåatt
mittdelar uppdraget omfattar. har därför valtJag att sesom

omfattandeförhandlingsuppdrag led iett pro-som en mer
från det omfattande underlagsmate-Med utgångspunktcess.

inriktat migrial, redan föreligger, har jag därför på attsom
diskussionermöjligt för fortsattalägga god grundsåen som

Mälar-framtida trafiksystemen i Stockholms- ochdeom
dalsregionema.

tidskrävandeMed hänsyn till förhandlingsarbetet varitatt
och mig förbedrivits in i det sista vill jag attreservera

dispositionkan behäftad med vissa brister irapporten vara
och framställning.
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2 Mina utgångspunkter

2.1 Avtalen Mälarbanan ochom

Svealandsbanan

Investeringarna i järnvägssystemet i Mälarregionen bygger
på flertal avtal mellan och olika konstellationerett staten av
lokala regionala Finansieringensamt järnvägs-organ. av
investeringarna sker blandning statliga ochgenom en av
regionala medel. Den statliga finansieringen sker via Ban-
verkets stomnätsplan och anslaget Kl. Investeringar i trañ-
kens infrastruktur. De regionala investeringsmedlen kom-

från kommuner, landsting och trañkhuvudmän i varie-mer
rande grad från fall till fall.

Inom för den s.k. Strängöverenskommelsen frånramen
år 1983 träffades avtal finansieringen utbyggna-ett om av
den sträckan Flemingsberg-Järna Grödingebanan.av
Grödingebanan invigdes den 9 januari 1995 och öppnades
samtidigt för trañk.

decemberI 1990 slöts avtal mellan Banverket ochett
Södermanlands läns landsting, Eskilstuna, Nyköpings samt
Strängnäs kommuner anslutning järnvägen Stock-om av
holm-Eskilstuna till Grödingebanan vid Södertälje Syd.

I september 1991 träffades överenskommelse mellanen
Delegationen för Infrastrukturinvesteringar K 1991:04,
Banverket och Svealandsbanan AB. Svealandsbanan AB ägs

Eskilstuna, Kungsör, Strängnäs och Södertälje kommu-av
Södermanlands läns Trafik AB.saintner
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Överenskommelsen syftar till åstadkomma förutsätt-att
ningar för bra järnvägstrafik söder Mälarenen om genom
upprustning och nybyggnad järnvägen på sträckanav
Södertälje Syd-Strängnäs-Eskilstuna-Kungsör-Valskog
Svealandsbanan. Tidsplanen innebär samtliga investe-att
ringar skall genomförda 1997.årsenastvara

I överenskommelsen förbinder sig Svealandsbanan AB
att tillse banan trafikeras med minst i varderaatt turen
riktningen varje timme måndag-fredag, klockan 07-21 i
minst 15 efterår banan färdigställts i sin helhet. Underatt
trafikens uppbyggnadsskede dock högst eftertvå år-
banans färdigställande får anpassning till efterfrågan göras-

trafiken under lågtrafiktid 10 a.§av
septemberI 1991 träffades överenskommelse mellanen

Delegationen för Infrastrukturinvesteringar, Banverket och
Mälarbanans MIAB.Intressenter AB MIAB Upp-ägs av
lands Håbo,Bro, Enköpings, Västerås, Köpings, Arboga,
Örebro och Hallsbergs kommuner länstrañkbolagen isamt

ÖrebroUppsala, Västmanlands och län.
Överenskommelsen utbyggnad och upprustningavser av

järnväg och stationer sträckanpå Kungsäng-
en-Västerås-Kolbäck-Valskog-Örebro Mälarbanan. Tids-
planen for investeringarna innebär de olika åtgärdernaatt
skall färdigställas fram till år 1999. Under 1996hösten
kommer delar Mälarbanan mellan Stockholm ochstora av
Västerås färdigställda.att vara

I överenskommelsen Mälarbanan, ll sigåtarom
MIAB att verka för Mälarbanan trafikeras i bilagapåatt
3.1 angivet så den tillskapadesätt kapaciteten utnyttjasatt

effektivtså möjligt. I nänmda bilaga bl.a.som anges
vilken fordonsmateriel omfattning och kvalitettyp samtav

trafiklösningpå Mälarbanans upprustning och utbygg-som
nad skall kunna medge fr.o.m. augusti 1999.
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ArlandabananAvtal2.2 om

Stockholmjärnvägsförbindelse mellanutbyggnadEn av en
i olikaflygplats diskuterats omgångaroch Arlanda har

andra hälftenflygplatsen. Undersedan etableringen avav
privatförsök1980-talet gjordes flertal uppnåattett en

olika företagsgrupper läm-projektet.finansiering Tvåav
projektet. Båda förslagentill utformningnade förslag av

Regeringen fann detstatlig medfinansiering.byggde på
medprojektet i enlighetinte möjligt genomföradock att

förslagen.något av
År utredaBanverket1989 uppdrog regeringen att

genomförande projektet medförutsättningarna för ett av
konstaterade iBanverketfinansiering utanför statsbudgeten.

inte möjligtsin till regeringen det attrapport att var genom-
finansieringsmodell.föra projektet enligt sådan Ban-en

finansieringskällasärskildverket föreslog i stället att en
varjeavgift skulle läggasborde tillskapas påattgenom en

Även förslag avvisades regeringen.flygbiljett. detta av
År för Infra-1991 inrättade regeringen Delegationen

Delegationens uppgift beredastrukturinvesteringar. attvar
till investeringarregeringen lämna förslag sådanaoch till

finansieras utanför statsbud-helt eller delvis kundesom
anvisades budgetram 10detta ändamål påFörgeten. en
prisnivå. för dessamiljarder kronor i 1991 års Inom ramen

200under 1991 miljoner kronor förmedel anvisades år en
delen Ulriks-första etapputbyggnad Arlandabanan påav

ytterligare 550dal-Rosersberg. anvisadesUnder år 1992
miljoner kronor för detta ändamål.

beslutade 1992tillträdande borgerliga årDen regeringen
Infrastrukturinvesteringaruppdra Delegationen för attatt

syfte finna möjlig-förnyade studier projektet igöra attav
finansiera projektetheter i möjliga utsträckningstörstaatt

utanför statsbudgeten.
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I december 1992 redovisade Delegationen följande för-
slag till regeringen:

Projektet samfinansieras mellan och privata intres-staten-
sen.

Staten finansierar järnvägsutbyggnaden sträckanpå-
Stockholms Centralstation-Rosersberg.

Privata intressen finansierar sträckan Rosers--
berg-Arlanda flygplats, tilläggsinvesteringar Stock-på
holms Centralstation, stationsanläggningar Arlanda

rullande materiel.samt

Förlängningen projektet från flygplatsen till Odensalaav-
vid Ostkustbanan den s.k. böjenNorra skulle senare-
läggas grund investeringenpå inte kunde motive-attav

företagsekonomiskapå grunder.ras

Regeringen beslutade i januari Delegatio-1993 uppdraatt
förhandla och träffa överenskommelse medattnen om

lämpliga intressenter utbyggnad projektet i enlighetom av
med Delegationens förslag. Banverket fick samtidigt rege-
ringens uppdrag genomföra samhällseko-komparativatt en
nomisk analys böjen.Norraav

samhälls-Banverkets analys visade böjen frånNorraatt
ekonomiska utgångspunkter föredra framför andraattvar
studerade alternativ omstigning till fardmedel iannatsom
Märsta eller tågbyte vid station i Häggvik.en ny

Riksdagen beslutade den miljoner9 juni 1993 anvisa 850
kronor för byggande Norra böjen och objektet skulleattav
inordnas i Arlandaprojektet.

Upphandlingen projektet har skett internationellav som
förhandlingsupphandling med föregående prekvalificering.
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För upphandlingen har tillämpats totalentreprenadsyn,en
innebär anbudsgivarna har haft frihet i sinaatt stor attsom

anbud lämna förslag till utformning projektet. Projektetav
har utformats s.k. BOT-projekt Build-Operate-ettsom
Transfer, vilket innebär ersättningen till den vinnandeatt
anbudsgivaren för anläggningsarbetena består i rättigheten

bedriva tågtrafiken och biljettavgifteratt att ta ut av passa-
gerarna.

Upphandlingen inleddes i juni 1993. Sedan anbudsgivar-
fått möjlighet sina förslag tillnärmareatt presenterana

lösningar fick fyra anbudsgivare i uppdrag slut-lämnaatt
liga offerter.

Delegationen för Infrastrukturinvesteringar avvecklades
vid årsskiftet 199394. Riksdagen godkände den 8 decem-
ber 1993 särskilt bolag bildades med uppgiftatt ett att
företräda i den fortsatta upphandlingen Arlanda-staten av
projektet. januari 1994 bildades dettaI för ändamål ett av
Banverket och Luftfartsverket bolag, A-ägtgemensamt
Banan Projekt AB.

Vid anbudstidens slut den 15 februari 1994 hade två
anbud från Arlanda Link Consortium respektive Arlanda-
banan Trafik AB inkommit. A-Banan Projekt AB beslutade
den juli 1994 slutföra förhandlingarna7 projektetatt om
med Arlanda Link Consortium Arlandabanekonsortiet.
Den 24 augusti 1994 slöts avtal mellan A-Banan Projektett
AB och Arlandabanekonsortiet genomförandeom av
Arlandaprojektet. dåvarande borgerligaDen regeringen
godkände avtalet den 8 september 1994.

2.3 Ett sammanhâllet trafiksystem

Regeringen konstaterar budgetpropositioni prop.årets
199495:l00, bil. 7 goda miljöanpassade kommunika-att



28 1995:25SOU

tioner med väl utvecklad infrastruktur förutsättningären en
för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och bibehållen
välfärd i landets olika delar. Behovet rikstäckandeettav
kommunikationssystem tillgängligt för alla betonas,ärsom
liksom måste säkra, miljöanpassadeatt transporterna vara
och resurssnåla. Jag dessa allmänna trañkpolitiskaattanser
riktlinjer naturlig utgångspunkt för mittutgör ävenen
förhandlingsuppdrag.

närvarandeFör pågår utbyggnad det svenskaen av
järnvägsnätet till sin omfattning saknar motsvarighet påsom
1900-talet. Enbart de genomförda och beslutade investe-
ringar i Storstockholms- och Mälardalsregionen enligt
Banverkets stomnätsplan for perioden 1994-2003 och med
tillägg för Arlandabanan ioch de investeringar ingårsom
Dennisöverenskommelsen till miljarderuppgår 14närmare
kronor. Huvuddelen härav bekostas med statliga medel.

Som jag det det från samhällsekonomiska ochmåsteser
trañkpolitiska utgångspunkter angeläget dettaytterst attvara
omfattande investeringsprogram kan sintill tilltas vara
fulla potential för utveckla sammanhållet trafiksystematt ett
med säkra, miljövänliga och resurssnåla Medtransporter.
hänsyn till Stockholms- tilloch Mälardalsregionerna höratt
de tätbefolkade och därmed också trafikintensivamest mest
delarna landet naturligtvis lösningen regio-dessaärav av

trafikproblem inte endast viktig lokal och regionalners en
fråga betydande nationelläven angelägenhet. Denutan en
viktiga koppling mellan och flygtrañksystementåg- som
möjliggörs byggandet Arlandabanan och igenom av som
förlängningen innebär länk nationellaäven mellan deen
och internationella trafiksystemen understryker ytterligare

det övergripande trafikpolitiska intressenär berörs.att som
För mig det självklarhet de möjligheterär atten som

skapas utbyggnaden järnvägssystemet i Stockholms-av av
och Mälardalsregionema tillvara det förmåste påtas sam-
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förbätt-till utveckling,möjligheterbästa Dehället sättet.
strukturförändringarlevnadsvillkor ochrade gynnsamma

effektivtsnabbt,i regionenkan skapas att ettgenomsom
får inte begränsasbyggsoch miljövänligt uttransportsystem

huvudmarmaskaps-medharhindersådana göraattsomav
överväganden.företagsekonomiskaochgränser snäva

järnvägsinvesteringaromfattandedeFör att nusom
fulla potentialtill sinskall kunna tillgenomförs tas vara

hållstågtrafiksystemetenligt mittkrävs det synsätt att sam-
utvecklingsförutsätt-inom så attgemensam ramman en

ochutifrån helhetssyn påningarna kan prövas transport-en
från övertygelsenbedömning utgårtrafikbehoven. Denna

heller i framtidensannolikt intedet inte ochattom nu --
skildatillfredsställaekonomiska förutsättningarfinns att

tågtrafiklösningar. Dettransportbehov helt separatagenom
kostnadsstruktur, medfrån järnvägensinte bortsegår att att

betydandekostnader, kräverhög andel fastamycket etten
skall kunna motiveras ekono-för trafikentrafikunderlag att

miskt.
bakgrund nyckeln till fådennaJag attattmotanser

investeringarutbyte demöjligastörsta som nu genom-av
attraktiv och prisvärd service förförs såväl i form av en-

iökad livskvalitetresenärerna gemensamsom genom en
ökadmiljö, säkrare trafik ochsamhället i form bättreav

i kantillgänglighet framför allt ligger olika åtgärder som-
relatio-trafikunderlaget i de berördamedverka till stärkaatt

de olika intres-viktig förutsättning därvidEn är attnerna.
ii tågtrafiksystemet samlaskansenterna gemensamen

dessa övergripande mål.strävan mot
regionaltågstrafikintegrera Arlandabanan iAtt den som

jag därvidSvealands-planeras på och Mälarbanoma ser
inve-förbättra resursutnyttjandet gjordasättett att avsom

steringar högre samhälls-i järnvägsnätet och därmed nå en
motsvarande kan integra-ekonomisk avkastning. På sätt en
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tion fjärrtågstrafiken i sammanhållet trafiksystemettav
knyta regioner i skilda delar landet. Ett samord-samman av

trafiksystem inkluderar Arlandabanan kan däri-nat som
upphov till samhällsekonomiska fördelargenom ge som

sträcker sig långt utanför Stockholmsregionen. I integre-ett
trafiksystem måste deäven lokala trafikbehoven beaktas,rat

vilket bl.a. innebär Arlandabanan bör kunnaävenatt
betjäna boende och söder Stockholms innerstad inorr om
form dagliga arbets- och serviceresor.av

Sammanfattningsvis innebär det jag har jagsagt attnu
mitt förhandlingsarbete led i strävandenaett attser som

åstadkomma sammanhållet trafiksystem. begreppetIett mer
sammanhållet trafiksystem vill jag därvid inrymma minett

vision integrerat tågtrañksystem där fjärr-, regional-,ettav
lokal- och flygpendeltågstrafiken långt möjligtså kansom
samordnas och bilda grunden för väl utvecklad trafik-en
försörjning försåväl landet ihelhet Stockholms-som som
och Mälardalsregionerna.

2.4 Begränsningar i avtalen

Enligt mina direktiv det övergripande syftet med uppdra-är
skapa förutsättningar för tågtrafiksystem i Mälar-get att ett

dalen effektivt, medger goda trafiklösningar ochär ärsom
långsiktigt hållbart. Samtidigt uppdraget omgärdatär av
villkoret sådana förutsättningar skall skapas inom deatt

Arlandabaneavtalet, Mälarbaneavtalet och Svea-ramar som
landsbaneavtalet ger.

direktivenAv framgår emellertid också regeringenatt
redan tagit ställning till dessa avtal i sin formnuvarandeatt
inte tillräckliga förär nå det övergripande syftet. Dettaatt
följer regeringens överväganden. innehållerDessaav egna
nämligen bedömningen det krävs kompletterande över-att
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enskommelser för till den ökadmöjlighet tillatt ta vara
tågtrafik och andel resande med banut-större tågen som
byggnaderna medger.

det gäller Mälarbaneavtalet Svealandsbaneavta-När och
let har jag gjort bedömningen problemet framför alltatt
består i dessa avtal inte tillräcklig garanti förnågonatt ger

det kommer till stånd trafik de för-att motsvararen som
väntningar banutbyggnaderna anledning till. Detsom ger
beräknade ekonomiska utfallet trafikplanerde hit-av som
tills redovisats föranleder viss beträffandesnarare en oro
förutsättningarna få till stånd godtagbar trañkförsörj-att en
ning. Däremot jag inte avtalen sådana läggerattanser som

direkta hindernågra i för utveckla trafiken ivägen att
regionen.

Min slutsats det gäller Svealands- och Mälarbaneav-när
talen därför behovet kompletterandeär överenskom-att av
melser främst frågan trafikens omfattning ochrör om
finansiering. Den lösning dessa båda sammanhängandepå
problem ligger till hands minenligt meningnärmast ärsom

försöka till stånd möjliga samverkan mellanstörstaatt
den regionala trafiken och üärrtrafiken. mig förefallerFör
det nämligen klarlagt det inte inomgåratt attvara armars

tidöverskådlig tillskapa det resandeunderlag krävs försom
trafikenbära ekonomiskt. Min slutsats såledesäratt attupp

regioüaltågstrafiken00hfjärr- i Mälardalen integrerasmåste
ochi trafiksystem.sammaett

Vad jag i tankarna naturligtvisdå trafikhar är ären som
tillräckligt frekvent, snabb bekväm föroch långsiktigtatt
kunna attrahera andel resande med mittEnligtstörre tåg.en

saken det nämligensätt måste självklaratt se vara en
ambition påtagligt öka andel i alla detågens resandetatt av
trafikrelationer berörs uppgraderingen järnvägs-som av av

Om dennanätet. ökning i tågresandet med de åtföljande-
vinster för bla. miljön och trafiksäkerheten antagitssom -
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skulle utebli det försvarasvårt såatt att storasynes vara
belopp i och upprustade banor.satsats nya

finns också kopplingDet klar mellan å sidanen ena
trafikvolymerna bl.a. Svealands- ochpå och Mälarbanorna

andra sidan möjligheten bra kapacitetsut-å uppnåatt ett
nyttjande Arlandabanan. emellertid tillpå Jag återkommer
denna synergieffekt i samband med jag behandlar be-att
hovet kompletterande överenskommelser med anknytningav
till Arlandabaneprojektet.

det gäller Arlandabaneavtalet problemenNär är av en
karaktär det gäller Svealands- och Mälarba-än närannan
Arlandabaneavtalet således utformat främst medärnorna.

tanke goda förutsättningar för etablera denpå att attge
flygpendeltågstrafik utgjort huvudmotivet för attsom
anlägga Arlandabanan. finns därför ingen anledningDet att
betvivla avtalet, det fullföljs, kommer leda tillatt attom
den avsedda trafiken med flygpendeln.

Arlandabanans funktion i det totala trañksystemet har
däremot inte tillmätts lika betydelse och vissa bestäm-stor
melser i avtalet kan tvivel upphov till betydandeutan ge
problem till medstånd trafik väl integreradäratt en som
övrig tågtrañk. dessa bestämmelser tillämpasFörutsatt att
strikt kan Arlandabaneavtalet mycket väl uppfattas ettsom

hinder för trafikför-direkt utveckla väl fungerandeatt en
sörjning utifrån både lokalt, regionalt och nationelltsett ett
perspektiv.

När jag in behandla Arlandabaneavtaletgår på kanattnu
det finnas skäl framhålla mitt förhandlingsmandat äratt att
begränsat. Uppdraget gäller finna effektiva och godaatt
trafiklösningar för gällande avtal.inom Jag harramen

intesåledes haft anledning Arlandabane-någon prövaatt
projektet i grunden till ieller ställning avtalet dessatt ta
helhet. Min uppgift har i stället varit undersökaatt om -
och i vilken utsträckning Arlandabaneavtalet lägger hin--
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ekonomisktder i för långsiktigt effektivt ochvägen ett
hållbart tågtrafiksystem.

jag har jaghar redan framgått vadDet sagt attovanav
in vadkan vissa sådana hinder. jag påInnan går närmarese

framställningen skall blidessa hinder består och för att
emellertid samtidigt hänvisanågorlunda balanserad, vill jag

till historik jag givit i avsnitt 2.2. visarden korta Densom
nämligen med all önskvärd tydlighet de svårigheter man

det gäller få till stånd hållbarpå årenstött när attgenom en
finansiering Arlandabanan. denna bakgrundDet är motav
uppenbart Arlandabaneprojektet delvis måsteatt ses som en
kompromiss mellan sidan önskemålet till ståndå attena

banutbyggnad inom rimlig tid och andra sidan hän-åen
till det samband bör finnas med järnvägsnätet isynen som

övrigt.
inte min sak lämna omdöme iDet någotär sagt attsom

frågan den mellan dessa intressenavvägning gjortsom som
har varit den jag den bedöm-Men vågar ändårätta. göra
ningen Arlandabanan, den kommer på plats, kom-näratt

kunna betydelsefull imycket beståndsdelutgöraattmer en
det nationella och regionala trafiksystemet.

Om oförändrat finnsArlandabaneavtalet skulle bibehållas
det emellertid enligt min mening uppenbara risker för att
banan blir isolerad från det övriga järnvägssystemet.
Arlandabanan kommer då inte bli naturlig delatt aven
trañksystemet med möjlighet lösa de nationella ochatt
regionala trafikförsörjningsbehoven. Följden blir då också

de gjorda investeringarna infrastrukturen inte kommeriatt
kunna utnyttjas samhällsekonomiskt önskvärtpå sätt.att ett
Om Arlandabanan isoleradskulle bli länk i järnvägsen

idär huvudsak flygpendeltågen för trafikensystemet, svarar
till och från flygplatsen, kan både från Arlandabane-man
konsortiets beräkningar andra studier gjorts,ochegna som
sluta sig till banan kommer betjäna relativt be-att att en
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gränsad marknad. betydelse trafikpolitiskBanans från ut-
gångspunkt medel begränsa miljöstör-t.ex. ett attsom-
ningarna från trafiken till och från dåArlanda kommer-
också bli marginell. Min samlade bedömning såledesäratt

samordningsfrågorna inte prioriteras tillräckligt i detatt
Arlandabaneavtaletnuvarande avtalet. också konsortietger

klar monopolställning det gäller fördelningennären av
trafikrättigheter. kan enligt min mening bliDetta ett uppen-

för samhällsekonomiskt rationell trafikupp-bart hinder en
läggning.

problem med Arlandabaneavtalet jag uppleverDet som
från trafikpolitiska utgångspunkter emellertidstörst ärsom

avtalsperiodens längd. Att för halvsekel framåt överlåtaett
kontrollen trafiklänk har alla förutsättningaröver atten som
bli strategisk del detmycket såväl i det nationella somen
regionala lokala trafiksystemet, migoch framstår för som

mycket riskfylld politik.en
Med till takten i samhällsutvecklingenhänsyn att succes-

långsöktsivt blir alltmera uppdriven, det mig mycketsynes
sig det med grad precision,tänka högrenågonatt att nu, av

in föreställning samhällegår fånga detatt somen av
Arlandabanan och flygpendeln sikt skall betjäna.på
Ändrade trafik-förutsättningar i fråga trafikfonner ochom
fördelning förändringar trafikensmed hänsyn till i påsynen
miljöproblem energisituationen radikalt ändradeoch samt
villkor med avseende regionala strukturen ochpå den trans-
portefterfrågan informationsteknikensgenom
explosionsartade utveckling, bara exempel vilkapåär
osäkerhetsfaktorer i femtioårsper-måste invägas ettsom

bakgrundspektiv. mig förefaller det dennaFör mot mera
naturligt tänka sig den region och den omvärld iatt att
övrigt Arlandabanan då skall fungera kommer attsom se

scenariohelt annorlunda i dag, jämfört medänut ett som
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innebär den nuvarande strukturen i allt väsentligt skulleatt
ligga fast.

Mot bakgrund bl.a. det jag anfört, jag attav ansernu
det finns betydande behov precisera och komplet-ett attav

Arlandabaneavtalet för säkerställa Arlandabanantera att att
och flygpendeltåget i rimlig grad skall integreras ikunna
det övriga tågtrafiksystemet. Samtidigt jag bedömer attsom
det finns betydande möjligheter i den tvingas jagvägen
också konstatera vissa inslag i Arlandabaneprojektet äratt

den karaktären de för lång tid framöver kommeratt attav
begränsa integrations- och samordningsmöjligheterna. Flyg-
pendeltågens konstruktion, bl.a. kräver platt-som en annan
formshöjd de förekommer inom övrig svenskän tåg-som
trafik, sådan begränsande faktor.är t.ex. en

En viktig faktor, visserligen inte behöverarman som
absolut hinder förutgöra sammanhållet trafiksystemett ett
ändå innebär stark restriktion för vad ärmen som en som

möjligt i den det högre avkastningskrav, jämförtvägen, är
med övrig tågtrafik, gälla förmåste trafiken påsom
Arlandabanan och ellerpå får återverk-sättett annatsom
ningar för trafikeringskostnaderna. Detta högre avkastnings-
krav ofrånkomlig följd den finansieringsmodellär en av

projektets uppläggning. Eftersom det inte ärstyrtsom
intäkterna från enskilda eller tåglägen ärpassagerare som
avgörande, de intäkternatotala all trafik på banan,utan av
bedömer jag ändå det rimligagår uppnå trafikavgifteratt att
förutsatt tillräckliga trafikvolymer kan uppnås.att

Det i ljuset detta jag detär såäratt storav som anser av
vikt försöker till järnvägssystemet helhetatt man se som
och efter utnyttjasträvar den samlade potential till ökadatt
tågtrafik de baninvesteringarna Enligt minsom nya ger.
mening fordras det därvid allt sökerpå utnyttjasättatt man
de synergieffekter kan ligga i samordning skildasom en av
trafikformer och olika banor i trafiksystem.gemensamma
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betydandedet min bedömning det krävsEftersom är att
kostnadseffek-trafikvolymer för rationellt ochuppnå ettatt

uppenbarttivt utnyttjande Arlandabanan, jag ettserav
övrigasamband mellan trafikeringen denna bana ochav

i Mellansverige, Nynâsbanan, Grödingebanan,banor bl.a.
tredje kanSvealandsbanan och Mälarbanan. Att spårett

fram-iordningsställas för den s.k. Getingmidjanpassage av
fori detta perspektiv ytterligare absolut villkorstår ettsom

ochvision tågtrañksystemet i Storstockholms-minatt av
Mälardalsregionema skall möjlig genomföra.attvara
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3 Samordnat trañksystem

3.1 Utgångspunkter

Enligt mitt uppdrag skall jag inom för Arlandabane-,ramen
Mälarbane- och Svealandsbaneavtalen förhandla ochom
föreslå överenskommelser mellan Arlandabanekonsortiet, SJ
och för Mälarregionen angående samord-representanter en
nad och integrerad tågtrafik Arlandabanan och i Mälar-på
dalsregionen.

Som jag tidigare framhållit jag inte deattanser ovan
angivna avtalen tillräckliga möjligheter uppnåattger en
från trafikpolitiska och samhällsekonomiska utgångspunkter
godtagbar lösning trafikförsörjningen.av

integreradEn trafiklösning för Stockholms- och Mälar-
regionema bör därför utformas med utgångspunkt från
följande målsättningar:

Att åstadkomma trafiksystem medverkar tillett som-
regional balans och regional utveckling i den meningen

behoven olika kan tillgodoses.att typerav av resor

Att åstadkomma från samhällsekonomisk och miljö-en-
mässig synpunkt önskvärd trafikutveckling.

Att åstadkomma god trafikförsörjning för boende ien-
Stockholms- och Mälarregionerna med avseende på
arbets-, service- och fritidsresor inom regionen.
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Att åstadkomma goda anslutningsresor tillfrån Arlanda-
for boende såväl i regionen i andra delar landet.som av

Att åstadkomma bästa möjliga utnyttjande bankapaci-av-
och rullande materiel.tet

Med utgångspunkt från angivna målsättningar har jagovan
i mitt förhandlingsarbete kommit fram till följande slutsat-

hur integrerad trafiklösning lämpligen bör byggasser om en
upp:

integreradEn trañklösning innebär samordningatt en-
bör ske mellan lokal-, flygpendel-, regional- och fjärr-
tågstrañk och mellan olika bandelar.

En integrerad trafiklösning förutsätter olika trafikslagatt-
kan erhålla trafikeringsrätter på Arlandabanan med rim-
liga avtalsperioder och ekonomiska villkor.

Avgifter för trañkeringsrätter Arlandabananpå bör-
kunna differentieras mellan olika former tågtrafik ochav

i rimligstå proportion till det sammanlagda priset för en
resa.

Lokaltågstrafiken i Stockholmsregionen bör kunna an--
slutas till Arlanda flygplats drabbasutan att upptag-av
ningsforbud.

Regional- och fjärrtågen bör kunna och lämnata upp-
vid Stockholms Centralstation för färd tillpassagerare

och från Arlanda.

En integrerad trafiklösning bör så erfordras kunnaom-
samordnas under ledning.statens
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3.2 Skiss till samordnat trañksystem
för Stockholms- och Mälarre-

gionerna

3.2.1 Marknad och resbehov

Min strategi för integrerat trafiksystem förett Stockholms-
och Mälardalsregionema är samordnad lösning skaparatt en
de bästa förutsättningarna för trafikanterna skall kunnaatt
erbjudas attraktivt trafikutbud tillett lägsta möjliga pris.
Strävan bör det nedlagda samhällskapitaletatt i in-vara
frastruktur och fordon skall utnyttjas till sin fulla potential.

Syftet med bygga järnvägsförbindelseatt mellanut en
Stockholm och Arlanda ökaär tillgängligheten till flygetatt
på Arlanda. Genom koppla ihop järnvägs- ochatt flygtrañ-
ken på rationellt kan följandesättett delmarknader ochnås
tillgodoses:

Resor från Stockholms City direkta flygpendel-genom-
tåg.

Resor från förorterna lokaltâg.genom-

Resor från i Mälardalen regionaltåg.orter genom-

Resor från övriga delar landet fjärrtågstrafik iav genom-
form snabbtåg.av

Samverkan mellan tag och flyg dels fördelar för resenä-ger
dels skapas förutsättningar för effektivt ochren, miljö-ett

vänligt Viktigatransportsystem. komponenter i sådantett
är:system
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Integrerad flygpendel frånbusstrafik Stockholmsersätter-
Centralstation

Snabbpendeltåg bilresor från Stockholms för-ersätter-
orter.

Regionaltåg bilresor medellånga iersätter på avstånd-
Mälardalen.

Snabbtåg flyg medellånga avståndpåersätter samt trans--
ferresor korta avstånd.på

Avgörande för i vilken omfattning kollektivtrafiken kan
utvecklas i samordnat trafiksystem, där trafiken frånett
Arlanda knyts med Stockholms- och Mälardals-samman
regionerna, flygtrafikens utvecklingspotential. Medär ut-
gångspunkt från Luftfartsverkets olika antaletprognoser om

vid Arlanda har konsortiet beräknat antalet resenärerresor
skall fråntill Arlanda till 17,4 miljonertransporterassom

2005. Enligt konsortiets ekonomiskaår kalkyler förväntas 4
miljoner använda Arlandapendeln. Flygpen-passagerare
delns marknadsandel skulle därmed till 23 %.uppgå

Transek har med utgångspunkt från Luftfartsverkets
trafikutvecklingen på Arlanda beräknatprognoser om passa-

gerarunderlaget till miljoner exklusive16,5 flygresenärer
transferresor 2005 Arlandabanan Marknadsanalys.år

Därtill finns betydande arbetspendling tillfrån Arlan-en
da. Enligt Transeks bearbetning SL:s resvaneundersök-av
ning från 1990 kanår arbetspendlingen beräknas tilluppgå

miljoner4 år.resor per
Flygbussarna beräknas för närvarande ha 3 miljonerca

vilket marknadsandel 30 %resenärer, påmotsvarar en av
flygresenärema. Arbetspendlingen med kollektiva färdmedel
sker i huvudsak med pendeltåg och buss från Mel-Märsta.
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lan Märsta och Arlanda uppgår arbetspendlingen till 1,3
miljoner år.resor per

i MälardalenTåg AB har resandeprognoser förgjort
tågtrafik i Mälardalsregionen exklusive trafik Arlandaba-på

Trafik och ekonomi. Slutrapportförhand]ingsunder-nan
lag. Prognoserna redovisar antal vardagsdygnresor per
fördelade olikapå delsträckor. bearbetningEn prognos-av
materialet visar det regionala tågresandet kommeratt att
öka till drygt fem miljoner eller med ungefärresenärer

Ökningen60 % fram till 2005.år tillresandet utgörsav
knappt 30 % med dagens trafikutbudresenärerav som
skulle ha valt åka buss. 40 %Nästan bilisteräratt som
lockats till regionaltågen och 30 % ökat tillöver resande
följd befolkningsutveckling och trafiksystemets ökadeav
tillgänglighet till orter.nya

Med hänsyn till den korta tid till mitt förfogan-ståttsom
de för förhandlingsuppdraget det intehar varit möjligt att
ytterligare analysera eller genomföra studier trafik-nya av
underlaget för samordnat trafiksystem.ett

I min skiss till samordnat trafiksystem har jag beräk-ett
antalet flygresenärer exklusive transfer 16,5 mil-nat äratt

joner 2005.år Min beräkning sammanfaller med Luftfarts-
verkets minimiprognos för antalet på Stockholm-resenärer
Arlanda flygplats exklusive transferresor. Därtill uppskattar
jag arbetspendlingen tilluppgår 4,5 miljoneratt resor per
år. finnsDet således trafikunderlag 21 miljonerpåett resor
tillfrån Arlanda år 2005.

nedanståendeI diagram redovisas beräknat flygre-antal
vid Arlanda, exklusive transfer, med fördelning påsor

och målpunkt 2005årstart-
.

I utbyggt trafiksystem, där regional- och fjärr-tågenett
integreras med Arlandabanan, jag betydande möjligheterser

föra transferresor frånöver flyg till tåg. Transferresoratt
med flyg från exempelvis GävleSandviken,orter som
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Borlänge, Nyköping, Norrköping och Linköping bör kunna
överflyttas till järnvägen.

minaI kontakter med företrädare för SJ, SL, TIM,

Flygresor vid Arlanda exklusive transfer år 2005

3.0 miljoner
5,4 miljoner

Flygresa :tallnämed i
Stockholm:innerstad

Flygt :lulknämed inom
övrig ockholm:lät

Flygresor :lalhnämed
utanförStockholm:låt

8,1 miljoner Källa:Tvamek. 1984september

Svealandsbanan AB, Mälarbanans Intressenter AB och olika
trafikhuvudmän har jag fört diskussioner lämpligaom
trafiklösningar för Stockholms- och Mälardalsregionerna.

harJag därvid förutsatt pågående investeringsarbeten påatt
Mälar- och Svealandsbanorna fullföljs enligt avtalen mellan

å sidan och å andra sidan Svealandsbanan ABstaten ena
Mälarbanans Intressenter AB. Vidare förutsätter jagsamt

snabbtågsanpassningen fullföljs enligt stomnätsplanen föratt
perioden 1993-2004.

Mot bakgrund redovisad marknadsbedömningav ovan
och de Övriga uppgifter och synpunkter inhämtats villsom
jag formulera följande vision för integrerat och samord-ett

trafiksystem för Arlandatrafiken i perspektiv framnat ett
till 2005.
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3 .2.2 Flygpendeln

A-Train AB har i avtal med A-Banan Projekt sigAB åtagit
finansiera, utforma och bygga Arlandabananatt attsamt

under 45 skötaär driften och underhållet attraktivav en
och effektiv pendeltrafik mellan Stockholms Centralstation
och Stockholm-Arlanda flygplats.

Flygpendeln har utarbetats med tanke speciellpä en
marknad. Trafiksystemet bygger följande förutsättningar:på

Snabbtág-

Tillförlitlighet-

Komfort-

Tillgänglighet-

Säkerhet-

Resan mellan Stockholms Centralstation och Stockholm-
Arlanda flygplats kommer 20 minuter i bekvämaatt ta ca
och luftkonditionerade med inledningsvisvagnar en max-
hastighet 160 kmtim. Genom utbyte boggier kanav av
tågens hastighet höjas till 200 kmtim. Tågsättets fyra vag-

190 med plats för 250 resväskortar storanar passagerare
för incheckning direkt tåget.på

Trafiksystemet bygger på sju motorvagnstäg igårsom
skytteltrafik i femtonminutersintervaller från plattform 1 vid
Stockholms Centralstation och stationertvå Arlanda ipå
direkt anslutning till utrikes- inrikesterminalema.och Trafi-
kantema kommer erbjudas turtäthet fyrapå itågatt en
timmen i vardera riktningen mellan klockan 05.00 och
23.00. På kommer under försöksperiodnätterna trafiken
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upprätthållas gång timme. Om det finns tillräck-att en per
ligt underlag kommer nattrañken att permanentas.

Biljett- och avgiftssystemet konstrueras med målsätt-
ningen maximera trafikunderlaget samtidigt konkur-att som
renskraften andra transportmedel upprätthålls. Biljettermot
skall kunna tillhandahållas olika exempelvispå sätt som
biljettautomater, resebyråer, flygbolagens biljettkontor och
på lokala tågstationer.

aktuellaDen tidsplanen för tlygpendeltrañken innebärnu
första tågleverans i augusti 1997 med trafikstart under
oktober 1998.

enlighetI med mitt uppdrag ligger förutsättningarna fast
för flygpendelns roll i samordnat trañksystem.ett

3.2.3 Fjärrtågstrafik

SJ har vid överläggningar sitt förslag tillpresenterat sam-
ordnad trafiklösning för Arlandabanan där fjärrtågsnätet
integreras med Arlandabanan med l-2 dubbelturer per
timme i högtrafik. Det i första hand den långdistantaär

Öster-XZOOO-trañken från Sundsvall, Dalarna och siktpå
sund snabbtåg frångenomgående Malmö, Göteborg,samt

ÖvrigaKarlstad, Falun och Sundsvall Arlanda.angörsom
tjärrtåg går på Ostkustbanan via finnerMärsta. Jag att en
sådan trañklösning bör leda till ökat tågresande bekost-på
nad minskat bil- tlygresande.ochav

3.2.4 Regionaltågstrañk

Regionaltågstrafiken omfattar i detta sammanhang trafik
från Mälarregionen SödermanlandÖstergötlandoch till
UppsalaGävle. Såväl SJ har förslagTIM presenteratsom
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till regionaltågstrafiken. min skiss tilllösningar för I
Mälarregioner-samordnat trafiksystem för Stockholms- och

omfattar trafiken sträckan Stockholms Centralsta-påna
tion-Arlanda-Uppsala fyra dubbelturer timme i hög-per
trafik. föreligger insatståg sträckanDessutom behov påav
Stockholms Centralstation-Märsta-Uppsala för säkerstäl-att

behoven pendelresor mellan Märsta och Uppsala.av
Svealandsbanan bör dubbeltu-kunna trafikeras med två

ÖrebroEskilstuna.timme i frånhögtrafik På västrarer per
stambanan finns sarmolikt underlag för dubbelturen var-

timme från HallsbergKatrineholm. sträckanPåarman
MjölbyNorrköping-Nyköping-Stockholm-Arlanda-Upp-
salaGävle beräknas trafilcunderlag finnas dubbelturför en

timme i högtrafik.per
föreslagna integrerade regionaltågstrafiken byggerDen

förutsättningenpå sträckan Stockholm-Arlanda trafike-att
minut15:e och med restid 20 minuter.på Jras var a gen

vill understryka vikten regionaltågstrafiken skallävenattav
kunna vid strategiska stationer istörreta passagerareupp
Storstockholm. Vad Stockholm gäller detta iavser norr om
första hand Solna i andra hand SollentunaStockholmsamt
Nord och eventuellt Upplands Väsby. För stationer söder

Stockholm detgäller i första hand Stockholmom
Älvsjö.SydFlemingsberg och eventuellt Härigenom skapas

goda möjligheter till mellan olika inom Mälar-orterresor
dals- och Stockholmsregionema varigenom vidgad boen-en
de-, arbets- och servicemarknad åstadkommes.

3.2.5 Lokaltágstrañk

integreradEn trafiklösning kräver lokaltågstrañkenatt
ansluts till Arlanda. Ett flertal kommuner i länet ihar en
skrivelse till kommunikationsministern framställt behov av
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sådan integrering. Efter diskussioner SLmed har jagen
skisserat trafiklösning där SL-pendeln trafikeraren nuva-
rande stationer med i princip nuvarande trafikutbud. I ett
kortare tidsperspektiv bedömer jag det möjligt iattsom
högtrañk introducera snabbpendeltrafik via Märsta meden
saxade tågstopp utmed sträckan Stockholms Centralsta-
tion-Märsta. kanDetta exempelvis ske SL:sattgenom
insatståg i högtrafik förlängs frän Upplands Väsby till
Stockholm-Arlanda flygplats via Märsta.

sikt börPå det, enligt min mening, möjligtäven attvara
snabbpendeltrafiköverväga till Arlanda växelvis via Södra

böjen och Märsta.
Den skisserade trafiklösningen för den ordinarie SL-

pendeln till Arlanda via Märsta innebär inledningsvisatt
kan trañk 15:e minut i högtrafik erbjudas frånvar
NynäshamnVästerhaninge Södertäljeoch Centralstation. I
lågtrafik reduceras turtätheten till varje halvtimme.tågett

På sikt bör snabbpendeltrafikäven i SL:s regi kunnaen
övervägas. Norr Stockholms Centralstation skallom exem-
pelvis kunna och lämnas vid Solna,taspassagerare upp
Sollentuna, Upplands Väsby och Märsta stationer. Söder

Stockholms Centralstation kan på motsvarande sättom
tågstopp ske vid stationer med betydande resande-mer
underlag.

snabbpendeltrañkEn enligt skisserad modell beräk-ovan
få restid mellan Stockholms Centralstation ochnas en

Arlanda 30-35 minuter.på Parallellt med snabbpendeltrafi-
ken förutsätter jag ordinarie SL-pendlar trafikeraratt samt-
liga stationer enligt i princip nuvarande trafikomfattning.

Jag bedömer priset för till Arlanda ordina-äratt resaen
rie SL-taxa med eventuellt tillägg för stationsavgift vidett
fjärrtagsstationen. Alternativt kan ske med ordinarieresa
SL-pendel med bussbyte i Märsta enligt gällande normal-
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Konsortiet erhåller ersättning för trafikeringsrättig-taxa.
heter motsvarande stationsavgiften.

pendeltågstrañkEn med rimlig standard och acceptabelt
trafikutbud i SL-regi bör rimligen leda till flygbusstrafi-att
ken från Cityterrninalen till Arlanda upphör. I fallannat

konkurrensuppstår mellan olika trañksystem inom samma
företag.

På uppdrag A-Banan Projekt AB har den engelskaav
konsultbyrån Halcrow Fox genomfört vissa känslig-
hetsanalyser effekterna införa lokaltågstrañkattav av
parallellt med flygpendeln Arlandabanan.på Studien base-

följandepå förutsättningar:ras

Flygbusstrafiken upphör.-

Flygpendeln har inga tågstopp mellan Stockholms Cen--
tralstation och Arlanda. Restiden beräknas till 21 minu-
ter.

Lokaltågstrañken bedrivs med två i timmen påturer-
sträckan Södertälje-Märsta med tågstopp på samtliga
pendeltågsstationer.

Lokaltågen saknar bagageutrymmen och inchecknings--
möjligheter.

SL:s månadskort gäller begränsning lokaltågen.påutan-

Lokaltågen kan antingengå via Södra böjen eller via-
Märsta och nordlig anslutning till fjärrtågsstationen.en

Restiden för lokaltågen via Södra böjen eller via Märsta-
beräknas till 48 respektive 63 minuter.
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Enligt angivna förutsättningar beräknas bortfallettovan av
flygbusstrañken leda tågtrafiken marknads-till kanatt ett
tillskott miljoner Om den Södra böjenpå 1,5 resenärer.ca
utnyttjas för den ökartillkommande lokalpendeltrafiken
flygpendelns trafikunderlag med ungefär 500 000 resenärer.

lokaltågen viaI det fall använder den anslutningennorra
Märsta till Stockholm-Arlanda flygplats ökar flygpendelns
trafikunderlag med 800 000 resenärer.

Min slutsats de genomförda känslighetsanalyserna ärav
flygpendelns konkurrensytor lokaltågstrafiken äratt mot

begränsade i de fall lokaltågen inte erbjuder service somen
överstiger dagens nivå.

samordnat trafiksystem, enligt denEtt och integrerat
modell jag har skisserat, förutsätter tredje ytspårettsom

Riddarholmen intill de nuvarande i enlighetspårenöver
Getingmidjan.med Banverkets förslag till lösning för

Enligt de tredjeursprungliga planerna för byggandet av
199899.beräknas trafikstart kunna ske vid årsskiftetspåret

iFärdigställandet det tredje skulle således liggaspåretav
fas med öppnandet trafiken Arlandabanan.påav

detpågående debatten olika tunnelalternativ förDen om
tredje Stock-spåret omöjliggör rationell trafiklösning fören
holms- och Mälardalsregionema tidsperspektivi det som
jag har skisserat. Getingmid-tunnellösning förEnovan
jan innebär förseningar 6-7 för trafikstartpå år ettav

mil-integrerat trafiksystem. samhällsekonomiska ochFrån
jömässiga utgångspunkter sådan förseningär oaccepta-en
bel.
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3.2.6 Framtida förändringar i trafiksyste-
men

Den skisserade trafiklösningen ñr Stockholms- ochovan
Mälardalsregionerna kan inte betraktas statisk. Trafik-som

flexibelt införmåste förändringar i bl.a.systemet vara
färdmedelsfördelning, bosättningsmönster ochresvanor,

Ävenarbetsplatsemas lokalisering i regionen. vi i dagom
inte med någon högre grad precision kan uttalaav oss om
styrkan och riktningen i dessa förändringar kan vi vara
säkra sådana förändringarpå kommer inträffa ochatt att
medföra krav på anpassning kollektivtrafiken. villJagen av
i detta sammanhang peka möjligapå några utvecklings-
vägar.

framtidaI läge, med tillräcklig spårkapacitet iett
Getingmidjan, jag möjligheter till ytterligare ökaattser
järnvägstrafikens marknadsandel. I takt med snabbtågs-att
anpassningen sker jämvägsnätet kommer förbindel-av nya

med 2000-trafikenX byggas Integrationen medatt ut.ser
Stockholm-Arlanda flygplats kan därvid ökat under-ettge
lag för trafiken.

Det finns förutsättningar för trafiken i Mälardals-att
regionen kan utvecklas ytterligare följd befolk-som en av
ningsomflyttningar från Storstockholmsregionen till iorter
Mälardalen. Det växande trafikunderlaget kan komma att
ställa krav på snabbpendeltrafik, med begränsat antalett
tågstopp.

StockholmsregionenI kommer marknad finnas föratten
utveckla den lokala pendeltågstrañken. framstårDetatt som

rimligt lokaltågstrafiken förlängs för omfattaävenatt att
Uppsala. Parallellt med flygpendeln bör det finnas utrymme
för för snabbpendeltrafik. sådan trafik börEnett systern
rimligen kunna viagå Arlandabanan. längre tidsper-I ett
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spektiv bör inte heller främmande for ettman vara mer
integrerat trañksystem.

3.2.7 Marknadsförutsättningar för inte-ett

grerat system

Förutsättningarna för bygga marknader foratt upp nya
tågtrafik med anknytning till Arlanda bedömer jag som

taktI med X ZOOO-trañken byggsytterst att utgynnsamma.
bör inte,övervägas i kortare tidsperspektiv, tågstoppettom
skall i förgöras Märsta vidarebefordran tillresenärerav
Arlanda via taxi- eller bussresa.

På motsvarande bör trafiken Svealandsbanansätt på
kunna integreras i trafiksystem med Arlanda. be-Jagett
dömer det lämpligt under tågplaneperioden 1996attsom
successivt införa trañksystem med anslutning till Arlan-ett
da via Märsta för regional- och fjärrtågen. Introduktionspe-
rioden kommer därmed omfatta åren 1996-1999. Enatt
sådan introduktionsperiod bör skapa förutsättningar för
järnvägen utvecklas till naturligt alternativ för anslut-att ett
ningsresor till Arlanda.

Min skisserade lösning för samordnat tratiksystem iett
Stockholms- och Mälarregionerna framgår bilagaav
Exempel integreradepå trañksystem.

Den integrerade trafiklösningen med tjärr- och regional-
tågen med dubbelturer timme i högtrafik,sex per varav-
4 regionaltågstrañken trañkut-turer motsvarar ettavser -
bud 130-140 enkelturer dag sträckan Stockholmspåav per
Centralstation-Arlanda-Uppsala Centralstation. Denna trafik

tågproduktion 780 000-840 000 tågkmmotsvarar en av per
Arlandabanan.år på Jag bedömer detta utbud inte kom-att

leda till några kapacitetsproblem fyrspåret ellerattmer
Arlandabanan vid normaldrift. Jag uppskattar järnvägs-att
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trafiken Arlandabananpå har marknadspotential 8-9påen
miljoner 2005.år räknar därvid medresenärer Jag att
flygbusstrañken kommer ha kvar marknad ipåatt stor-en
leksordningen l,0-1,5 miljoner årsresenärer. Den totala
marknaden för kollektivresor inklusive arbetsresor kan
därmed uppskattas till 9,0-l0,5 miljoner år.resor per

Jag har tidigare redovisat det finns samlatatt ett trans-
portbehov 21 miljonerpå tillfrån Arlandaår årresor per
2005. Mina beräkningar pekar således marknadsan-mot en
del tör kollektivtrafiken 50på %. kollektivtrafik-Dennaca
andel jag bör möjlig 2005 meduppnå åratt ettanser vara
integrerat trañksystem Arlandabanan.på Med dagens tra-
ñksystem kan kollektivtrafikandelen för Arlandatrañken
beräknas till 38 96.

I tidsperspektiv fram till 2005år kan godapåett man
grunder förutse vissa restriktioner kommer läggas påatt att

Ökadebiltrafiken i storstadsornrådena. kostnader för bilis-
i form miljöavgiñer och biltullar kommer sannoliktmen av

framtvinga ökat kollektivresande i Stockholmsregio-att ett
Mot denna bakgrund bedömer jag det möjligt attnen. som

uppnå kollektivtrañkandel på 50 % för integre-över etten
trañksystem Arlandabanan.pårat

förändringar3.3 Behov och kom-av

pletteringar i Arlandabaneavtalen

En samordnad och integrerad trañk för Arlandabanan,
enligt den i ñregående avsnitt redovisade skissen till trañk-
lösning, förutsätter rad förändringar och förtydligan-att en
den kan ske i Arlandabaneprojektavtalet. Den centrala
problemställningen vilka anpassningarär måste igörassom
avtalskonstruktionen för skapa förutsättningar föratt att en
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tillfredsställande samordning trafiken skall kunnaav upp-

nâsliöljandeavtalsfrågor måste behandlas:

Fördelning trañkrättigheter.av-

Kostnader för trañkrättigheter.-

Rätten lämna och vid Stockholmsatt ta upp passagerare-
Centralstation och Arlanda flygplats.

Utformning nordlig anslutning mellan Ostkust-av en-
banan och den s.k. Norra böjen.

Modifiering fjärrtågsstation.av-

Avtalsperiodens längd.-
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Åtgärder4 för säkerställaatt en

samordnad integreradoch

trafiklösning på Arlandabanan
och i Mälardalsregionen

4.1 Förhandlingsarbetets uppläggning

Med hänsyn till den mycket tidsram isnäva satts utsom
direktiven har det redan från början mitt förhandlings-av
arbete för mig liksom för övriga inblandade ståttparter- -
klart det inte skulle möjligt nå fram till full-att attvara en
ständig överenskommelse i alla de delar uppdragetsom
omfattar. Det torde således uppenbart slutligtatt ettvara
ställningstagande till alla de komplicerade frågor mark-om
nadsbedömningar, investeringar, trañkeringsansvar, trafik-
uppläggning, trafikrättigheter och ersättningar inryms isom
uppdraget kräver betydligt ingående analyser deänmer

har varit möjliga genomföra inom den dryga månadattsom
mitt förhandlingsmandat har omfattat. Jag har därförsom

valt mitt förhandlingsuppdrag led iatt ettse som en mer
omfattande där min insats främst syftar tillprocess, att
lägga godså grund möjligt för den framtida tågtra-en som
fiken i Mälardalen.

I perspektivet fram till den 15 februari 1995 har jag mot
denna bakgrund haft målsättningen följande:uppnåatt
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Att kunna lägga fram färdigt och underteckrat till-ett0
läggsavtal till Arlandabaneprojektavtalet Arlanda Project
Agreement förkortning avtalsperiodem längdom en av
i syfte öka handlingsfrihet.att statens

Att kunna lägga fram undertecknad överenskommelse0 en
med Arlandabanekonsoxtiet slår fast vissa principersom
avseende villkoren för anlägga anslutande spåratt ett
mellan den s.k. böjenNorra och Ostkustbanan norr om
Märsta vissa andra tilläggsinvesteringar kansamt som
erfordras för möjliggöra samordnad och integreradatt en
trafik.

Att kunna lägga fram undertecknad principöverens-o en
kommelse upplåtelse trafikrättigheterom av m.n. som
syftar till preciserat tillämpningsavval tillett mera
Arlandabaneprojektavtalet.

Att erhålla avsiktsförklaring från SJ avseende bered-0 en
skap driva och finansiera viss trafik.att

Att erhålla avsiktsförklaring från trafikhuvudnarmen0 en
i Stockholms län avseende beredskap driva 30h fi-att
nansiera viss trafik.

Att erhålla avsiktsförklaring från berördaövrigao en
trafikhuvudmän avseende deras beredskap förverkaatt

viss uppläggning trafikförsörjningen i Mälardalen.en av

Som framgår redovisningen i det följande och deav av
särskilda bilagor fogats till denna har jag irapport,som
huvudsak vad jag föresatte mig.uppnått För kunnaatt

i konkreta trafikuppgörelseromsättas emellertid demåste
principöverenskommelser och avsiktsförklaringar mittsan
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arbete i följas fortsatta förhandlingar. Detutmynnat upp av
ligger också i sakens de trafikuppgörelsernatur att som

förhoppningsvis kan komma fram till i god tid före attman
de banorna skall i anspråk, måste kunna omprövastasnya
och omförhandlas från tid till för trafiken skallattannan
kunna till förhållanden och förutsättningar.anpassas nya

jagInnan går in olikanärmare på delar de avtal ochav
överenskommelser jag träffat vill jag, den härmotsom
angivna bakgrunden, kort redovisa hur jag den fort-påser

förhandlingsprocess enligt min mening bör vidsatta tasom
efter det jag avlämnat min och regeringen tagitatt rapport
ställning till densamma.

Min principöverenskommelse med Arlandabanekon-
sortiet rörande villkoren för trafikera Arlandabanan ochatt
utnyttja de anläggningar konsortiet bygger vid Stockholm-
Arlanda flygplats, förutsätter de fortsatta förhandlingar-att

med olika intressenter kan samordnas i betydandena ut-
sträckning och de olika kan komma fram tillatt parterna en

beträffande trafikvolymer Under vissa förut-samsyn m.m.
sättningar erfordras också ingående analys olikaen av
trafiktekniska frågor, marknadsförhållanden och hurav av
olika trafikuppläggningar inverkar på varandra från bl.a.
efterfrågesynpunkt.

Mitt förslag därförär berörda intressenter underatt
våren 1995 genomför erforderliga detaljanalyser trafik-av
lösningar och marknadsförhållanden. Dessa analyser bör
kunna ske med utgångspunkt i förslagdet till samordnat
och integrerat trafiksystem i Stockholms- och Mälardals-
regionerna jag redovisat i Minavsnitt utgångspunktsom

dessaär analyser bör kunna genomföras de tilltänktaatt av
trafikutövarna själva. Dessa parallella analyser måste dock
kunna stämmas mellan Jag sådanparterna. tror attav en
avstämning eller moderering bör ske under ledning av en
neutral förslagsvis utsedd regeringen. Man börpart, av
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kunna ha ambition fas i fortsatta för-denna denattsom
handlingsprocessen skall avklarad före utgångenvara av
maj 1995.månad

Min bedömning det efter sådan analysfas skallär att en
finnas förutsättningar för inleda slutförhandlingar röran-att
de konkret uppgörelse hur trafiken inledningsvis bören om
utformas Arlandabananpå och övriga berörda bandelar.
Siktet bör därvid enligt föremin mening inställt på attvara

juliutgången månad trafikuppgörelse, där tillgäng-nåav en
liga tåglägen fördelas mellan olika intressenter avtals-och
perioder, ersättningsprinciper och ersättningsnivåer fast-

Ävenställs. trafiken komma igång 1998kan tidigast årom
jag slutligändå det angeläget snabbt nåärtror att att en

uppgörelse med hänsyn till de beslut investeringar i nyttom
rullande materiel kan komma erfordrasattm.m. somsom

resultat sådan uppgörelse.ett av en
Som jag det bör det i den fortsatta förhandlingspro-ser

också läggas in kontrollstation inträffarcessen en som
omedelbart före den tilltänkta trafikstarten. Vid denna
tidpunkt bör uppgjordaavstämning ske enligt förhandpåen
rutiner för kontrollera förutsättningarna ändrats såatt om

trafikuppgörelsema behöver i avseende.någotatt anpassas

4.2 Avtalsperiodens längd

har tidigare, iJag samband med jag redovisat de allmän-att
utgångspunkter jag haft inför förhandlingarna, starktna

betonat önskemålet tilläggs- ocholikaattom genom
tillämpningsöverenskommelser ökadförsöka bygga in en
flexibilitet i de avtal finns och med hänsyn tillattsom
osäkerheten framtida behov och förutsättningar ökaom
handlingsfriheten för olika och då inte minstparter stats--
makterna.
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harJag därvid Arlandabaneavtalets längdsett ettsom
avgörande hinder för ökad flexibilitet och handlings-en
frihet. Avtalet sträcker sig 45 år och det självklartöver är

ingen i dag med någon grad säkerhet kanstörreatt av
överblicka de förändringar trafikbehov och trafikförut-av
sättningar kan komma inträffa under det närmasteattsom
halvseklet.

Även iavtalet sig möjligheter trafik-attom ger anpassa
till förutsättningar jag ändå densystemet attnya anser

finansieringsmodell själva kärnan i avtaletutgör sättersom
klara för flexibilitetengränser och därför kan komma att

påtaglig restriktion förutgöra det framtida handlings-en
utrymmet.

Uppdraget förhandla med Arlandabanekonsortietatt om
eventuell reducering avtalsperiodens längd denär moten av

bakgrunden den del mina direktiv jag prioriteratav som
allra högst.

Samtidigt kan det enligt min mening ifrågasättas enom
förkortning avtalsperioden det allra effektivasteär sättetav

skapa ökat framtida handlingsutrymme för bl.a.att ett
statsmakterna. Det naturligtvisär svårt exakt vidatt vetanu
vilken tidpunkt behovet sådant handlingsutrym-ettsom av

kommer starkast. Avtalet också såärattme vara som
konstruerat återbetalningen villkorslån in-att statensav
träffar i slutet avtalsperioden. Det såledesär under dessaav
år kan få sin avkastningstörsta projektet ochstatensom av
det den bakgrundenär inte givet det ekonomisktärmot att
fördelaktigt för avbryta projektet i förtid. Enstaten att
sådan uppoffring bör i alla händelser värderas de vins-mot

kan i andragöra i formavseenden,ter staten t.ex. av en
effektivare eller ändamålsenlig trafikförsörjning. Detmer

sig självtsäger det inte alldeles lätt ställaäratt att upp en
sådan kalkyl flera tiotals före detår det kan bliattnu,
aktuellt avbryta projektet.att
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Ytterligare starkt skäl förkortning avtalspe-ett mot en av
rioden förkortningsådan bara kan bli marginellär att en
med hänsyn till finansiärerna projektet hamåsteatt av en
rimlig garanti för deras insats avkastningoch inte även-att

likhetI med de flesta andra infrastrukturinvesteringartyras.
har Arlandabanan och de därtill anläggningarnakopplade
vid flygplatsen mycket lång återbetalningstid. Dettaen
medför i sin de lån finansierar projektet hartur att som en
lång löptid. mina förhandlingarI med Arlandabanekonsor-
tiet har jag således kunnat konstatera det knappast äratt
realistiskt medräkna avtalstiden kan förkortas medatt att

fem till tio har gjort bedömningenår. Jag såän attmer en
marginell förkortning påtagligt ökaravtalstiden intepass av

statsmakternas handlingsfrihet och därför mindre intres-är
sant.

avtalsperiodenAtt reducera avsevärt uppemotmera -
20-25 förutsätter såvitt jag bedöma helaår kan att pro--
jektets ñnansieringsmodell Därmedändras i grunden.måste

jag också ligga utanför mitt för-det skulle klartattanser
handlingsmandat verka för sådan lösning.att en

har jag isyfte avtalet reell flexibilitetI att ge en mer
konsortietstället inriktat mina förhandlingar med på att

formförsöka få till stånd överenskommelse någon aven om
ensidigåterköpsklausul eller option rättstatensom ger en

avbryta avtalet.att
förMina utgångspunkter har därvid varit villkoren attatt

avbryta projektet sådana säkerheten i lån-måste attvara
givarnas och konsortietfordran inte ifrågasätts fåratt en

Samtidigtskälig kompensation för sina insatser. får inte
kompensationskraven optionen bara blirså stora attvara
fiktiv. mening reell valmöjlig-enligt minDen måste ge en

för projektet.het brytastaten att
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Jag dessa utgångspunkter tillgodosedda iärattmenar
den överenskommelse redovisas i bilaga 2 till dennasom
rapport.

Denna överenskommelse, träffats mellan mig isom
egenskap förhandlingsman och Arlandabanekon-statensav
sortiet Arlanda Link Consortium innebär vi medatt -
förbehåll för regeringens och A-Banan Projekt AB:s god-
kännande har utformningen optionsavtalenats ettom av-

Överenskom-reglerar avbryta projektet.rätten attsom
melsen innebär också konsortiet har förbundit sigatt att

för A-Train AB godtar optionen integreras iatt attsvara
Arlandabaneavtalet i samband med detta avtal träder iatt
kraft.

Optionen, fogadär bilaga till överenskom-som som en
melsen, utformadsåär A-Banan Projekt AB, efter detatt

avtalet har löpt i femton år, helstatt när har rätt attsom
begära Arlandabaneavtalet avbryts. förutsättningEn föratt

A-Banan Projekt AB skall kunna utlösa optionenatt dockär
regeringen finner samordningen och integrationenatt att

mellan tågtrafiken på Arlandabanan och övrig tågtrafik inte
de krav regeringen har på effektiv ochmotsvarar som en

väl fungerande tågtrafik till och från Arlanda flygplats från
såväl lokalt, regionalt nationellt perspektiv.ett som

Om optionen utlöses skall A-Train AB erhålla skäligen
kompensation från A-Banan Projekt AB för de förluster A-
Train AB på grundgör Arlandabaneprojektavtaletattav
avbryts i förtid. Denna kompensation skall innefatta följan-
de poster;

Summan utestående lån.av-

Kostnader sammanhänger med leasingarrange-som-
för rullande materiel.manget
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inneharlösa egendom A-Train ABVärdet denav som-
avtalet avbryts.när

insattKompensation för utebliven avkastning på eget-
nivå. beräknas ikapital maximerat till viss Dennaen

s.k.tiden från det avtalet träder i kraftförhållande till
Avkastningen skallEffective Date till dess det avbryts.

den avkastningdärvid i normalfallet på egetmotsvara
genomsnitt förinsatt kapital beräknats utgå ettsomsom

förhandskalkyleravtalsperioden enligt dehela som
skallOm efter 2010godkänts. optionen utlöses år ersätt-

avkastningen under den tidigareningen tillanpassas
Är förhandskalkylenavkastningen lägreperioden. än

visar sänks ersättningen.

följdAndra kostnader A-Train AB åsamkas avsomsom-
avtalet avbryts.att

Arlanda-ensidig avbrytaOptionen således rätt attstatenger
avtalstiden.baneprojektavtalet redan efter tredjedelen av

harregeringenSom optionen utformad det ocksåär är som
Arlandabane-tolkningsföreträdet. Om regeringen attanser

förhinder iprojektavtalet läggerpå något vägensätt en
ocksåändamålsenlig trafikförsörjning har regeringen rätt att

optionen.A-Banan Projekt AB utlösagenom
i Arlandabane-införandet denna optionJag attmenar av

förändring helaavtalet innebär genomgripande aven
utgångspunkter.Arlandabaneprojektet från politiskasett

mycketskulle för långMed det liggande avtalet statennu
viss lösningtid framåt tvingad påatt acceptera envara
i det nationellatrafikförsörjningen den viktiga nodkring

Arlanda flygplatsinternationellaoch trafiksystemet som
relationernade trañkstarkasteoch därtill längsutgör aven

Såvitt jag kan förståi tätbefolkade region.landets mest
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innebär detta riksdagen och regeringenatt blir trañkpolitiskt
starkt bakbundna. Sett i detta perspektiv innebär optionen
inget mindre än riksdagen och regeringenatt kan återta sitt
fulla trafikpolitiska för trañkförsörjningen i regio-ansvar

Man bör i detta sammanhang inte hellernen. bortse från
möjligheten tillkomsten optionenatt kan medföraav att
konsortiet och A-Train AB blir lyhörda för önske-mera
målet åstadkomma godatt samordning och integration.en

Optionen har också enligt min mening den fördelen att
det blir möjligt förhandpå ochatt med rimlig precision
räkna vad det Ävenkostar förut avbryta avtalet.staten att

kostnaderna för kan kommaom staten uppgå tillatt av-
sevärda belopp i synnerhet optionen utlöses i tidigtom ett-
skede optionen inte någon tillrätt kompensationger för-
uteblivna framtida vinstrnöjligheter. Optionens utformning
medför också kompensationenatt till hur projek-anpassas

lönsamhet utvecklastets på längre sikt.
Att måstestaten långivarnagarantera går skadeslösaatt
projektet det avbryts i ñrtid jagur själv-om ser som en

klarhet och förutsättning för Arlandabaneavtaletsom en att
huvudöver skall kunna fullföljas.taget Kompensationen till

konsortiet för deras insats kapital och för deteget risk-av
tagande i projektet innebär kansom engagemanget natur-
ligtvis alltid diskuteras. Jag har för min del övervägtegen

Ävenolika tekniska lösningar. jag naturligtvis efter-om
strävat modell ñrdelaktigär så möjligten försom som

jagstaten samtidigt det viktigtäranser att A-Train ABatt
får skälig ersättning väljer brytaen avtalet.staten attom

Samtidigt har jag det viktig förutsättningsett som en att
optionen endast tänktär komma till användningatt i undan-
tagsfall och det skall ligga mycketatt starka trafikpolitiska
motiv bakom sådan åtgärd. Med denna utgångspunkten -och eftersom det i realiteten regeringenär utlösersom
optionen har jag inte det är relevantansett att göraatt-
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helst. Jagaffärsrelationjämförelser med vilken somarman
straffav-kunna knytaavvisat alla tankar påhar därför att
innebäroptionen. Vad jaggifter och liknande till sagtnu

förinstrumentoptionen inte skallockså attettatt ses som
projekt missköts ellertill medkomma rätta ett varssom

sådanainte uppfyller förväntningarna. Förekonomi
inbyggdamekanismerfinns det andra och bättresituationer

Arlandabaneavtalet.i
utformningenskäl vidhar också funnitJag att av

incitamentbeakta behovetkompensationsreglema attav
anläggningarna effektivt och påtrafiken och sättdriva ett

omkringallt kommerattraktivt för Närär resenärerna.som
trafiken deupplevdadet iär resenärernas nytta somav

finns hämta.vinsterna med projektetstörsta att
dedet min uppfattningSammanfattningsvis är att

till förtida avbrottkompensationsregler knutnaär ett avsom
kanför rimligenavtalet förmånligasåär staten mansom

villkorbedömningen dessabegära. också denJag gör att
Arlandabane-grundvarit möjligahar uppnå på attatt av

den svenska kommerkonsortiet förlitar sig på attstatenatt
ansvarsfulltoptionsmöjlighetenhantera på sätt.ett

Överenskommelse4.3 om an-

fjärrtågsstationslutningsspår och

i mittdirektiven bilaga 1 har det ingåttSom framgår av
trafiklösning för Mälarregionenuppdrag övervägaatt om en

tillböjenerfordrar anslutande från den s.k. Norraspårett
sådantoch vilketOstkustbanan Märsta på sätt ettnorr om

kompletterande skall finansieras.spår
tågtrafik-skiss till samordnat och integreratDen ett

Mälarregionerna jag redo-för Stockholms- ochsystern som
direktanslutning med lokaltågi avsnitt 3 inkluderarvisat en
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norrifrån till Arlanda flygplats. Därmed har jag också tagit
ställning till det nämnda anslutningsspåretatt kanovan
komma erfordras, liksom anpassningatt den inomen av

för Arlandabaneprojektet planerade fjärrtågsstatio-ramen
nen.

Med de trafikpolitiska mål gäller på såväl nationellsom
regional nivå och bl.a. innefattar strävansom som moten

miljöanpassad trafik, måste det enligt min meningen mera
ofrånkomligt krav försökerett till allavara att taman vara

möjligheter finns utveckla effektiv och attraktivattsom en
kollektivtrafik. Enligt gällande trafikpolitiska riktlinjer är
det visserligen trañkhuvudmärmen i länen har detsom
politiska och ekonomiska för utveckla denansvaret att
kollektivtrafik lokala och regionala trafik-motsom svarar
behov. Det ankommer emellertid samtidigt på staten att
lägga så god grund möjligt för sådant lokalt ochen ettsom
regionalt ansvarstagande.

Jag har i avsnitt 3 gjort bedömningen fjärrtågsstatio-att
vid Arlanda flygplats bör integreras med detävennen

lokala tågtrañksystemet. Jag har då inte bara beaktat flyg-
platsens roll Arlandas be-ett ävenresecentrum utansom
tydelse de arbetsplatsområdenaett i regionen.storasom av
Jag emellertid det slutliga avgörandet i dennaattanser
fråga givetvis bör ligga regionalpå nivå, i detta fall hos
trafikhuvudmannen i Stockholms län, dvs. Storstockholms
Lokaltrañk SL.AB Som jag kommernärmare redo-att

förgöra i avsnitt 4.5 har jag inom för mitt förhand-ramen
lingsarbete erhållit avsiktsförklaring från SL. Denen
innebär bl.a. SL förklarar sig berett ingåendeatt prövaatt
förutsättningarna för utveckla sin lokaltågstrafikatt genom

direktanslutning till Arlanda flygplats. Alldelesen oavsett
vilken prioritering lokaltågsanslutning till Arlandaav en

SL kommer ellergöra i framtiden jagattsom nu anser
emellertid har för medverkaatt tillstaten ett att attansvar



1995:25SOU64

sådan lös-hinder kan finnas förundanröja alla de ensom
besluts-lokala och regionalaning för öka depå så sättatt
jag harfattamas fortsatta handlingsfrihet. innebärDet att
möjligtredan långtdet angeläget såattsett somsom nu
föroch villkorenförsöka precisera förutsättningarna en

Arlanda.direkt lokaltågsanslutning till

4.3.1 Förutsättningarna för spåranslut-en

ning Kroken

den s.k.spåranslutning mellanKostnaderna för byggaatt en
Kroken beräknatsoch Ostkustbanan harNorra böjen

miljo-miljoner för enkelspår och 160till 70 kronoruppgå
kostnadenkronor för dubbelspår. högreDen avsevärtner

kräverdenna lösningför dubbelspår beror främst på att
böjenvid anslutningarna till Norraplanskilda korsningar

högst 3-4Enkelspårsdrift medgerrespektive Ostkustbanan.
därförsådan lösningdubbelturer under högtrafik. En ger

trafiknivåerupphov kapacitetsproblem redan vid detill som
diskuteras.nu

ArlandalänkenPlanerna för utbyggnaden omnorrav
broflygplatsen den s.k. böjen innebärNorra att en- -

skall för utjämna nivåskillnader ibyggas terrängen.att
planskild korsningbro kan samtidigt tjänaDenna som

ingår också redanmellan böjen och Kroken. DetNorra nu
växeli Arlandabanekonsortiets åtagande byggaatt en som

Arlandalänken och Kroken.behövs för anslutningen mellan
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4.3.2 Förutsättningarna för lokaltågsan-en

slutning till üärrtågsstationen vid
Arlanda

Att låta lokaltåg denangöra planerade tjärrtågsstationen vid
Arlanda flygplats inteär problem. Jag har inhämtatutan
uppgifter förutsättningarna för sådan lösning såvälom en
från Banverket från Arlandabanekonsortiet och SJ.som

Konsortiets inledande bedömning därvid olikaattvar
krav på plattformshöjd hos fjärr- och lokaltåg fjärrtågen
betjänar normalt plattformshöjd 580på och lokal-en mm
tågen plattformshöjd på 720 mm, olika tåghastigheteren

vändande lokaltåg kansamt komma krävasammantaget att
lokaltågsstation. Detta enligt konsortietseparat är tek-en

niskt fullt möjligt åstadkomma samtidigt mycketatt men
kostsamt. Vid överslagsmässig beräkning har beloppeten
800 miljoner kronor Skäletnämnts. till stationatt en ny
skulle erfordras detär planerade underjordiska berg-att

inte kan vidgas mycketsårummet ytterligare platt-att en
form och spår inom det projekteradeett utrymmet.ryms
Att skapa detta skulle enligt konsortiets bedöm-utrymme
ning kräva särskilda förstärkningsanordningar och bli ännu
kostsammare än anlägga lokaltågsstation.att Jagseparaten
utgår dock ifrån ytterligare överväganden kommeratt att
ske i denna fråga.

Enligt uppgifter jag inhämtat från SJ och Banverketsom
det dockär praktiskt möjligt låta lokaltåg och fjärrtågatt

trafikera plattform. Under förutsättning detta ärsamma att
möjligt även Arlandabanekonsortiet det kananser att vara
genomförbart låta lokaltåg fjärrtågsstationenangöraatt och
vända där.

Banverket fjärrtågsstationen i den utformningattanser
planeras inte har tillräcklig kapacitet för hanterasom nu att

genomgående tåg och fyra vändande lokaltåg, dvs. densex
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trafikintensitet i högtrafik jag skisserat i avsnittsom
Banverket dock bedömningengör erforderlig kapacitetatt
skulle kunna uppnås till rimlig kostnad någonen genom
form med uppställningsspår för i vilo-tågav arrangemang

Ävenläge. Arlandabanekonsortiet bedömer sådanatt en
lösning bör möjlig denäven kan förenad medvara om vara
vissa kostnader, bl.a. för förlängning stationen.extra en av
Den på så utökade spårkapacitetensätt stationenpå skulle
klara den erforderliga trafiken 10 i timmenpå tåg i vardera
riktningen. kapacitetDenna bedömasmåste tillräckligsom

i längreäven tidsperspektiv.ett

4.3.3 Principöverenskommelsen avseende
viss utökning Arlandabaneprojektetav

Av min redogörelse framgår lokaltågsanslutningattovan en
till Arlanda flygplats norrifrån, i enlighet med mitt förslag
till samordnat trafiksystem, kräver betydande tilläggsin-
vesteringar. För exakt fastställa omfattningen dessaatt av
krävs kompletterande utredningar och projekteringsarbete.
Min preliminära bedömning ändå tilläggsinvestering-är att

kan hållas nivåpå bör utvidgninggöraarna en som en av
projektet intressant från trafikpolitiska och samhällsekono-
miska utgångspunkter.

Eftersom byggandet Kroken och anpassningenav av
fjärrtågsstationen motiveras lokaltågstrafikens behovav ser
jag det emellertid förutsättning berörda lokalaattsom en
och regionala intressenter bereddaär att ta ett stort ansvar
för trafiken skall komma till stånd. denI avsiktsñrkla-att
ring jag erhållit från SL i egenskap huvudman försom av
den aktuella trafiken har SL också förklarat sig fulltvara
införstått med kompletterande spåranslutning ochatt en en
eventuell anpassning fjärrtågsstationen till lokaltågstrafi-av
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kens krav förutsätter långsiktigt åtagande från SL:s sidaett
utnyttja dessa anläggningar. SL har också förklarat sigatt

berett betala rimliga terminalavgifter för fjärrtågsstatio-att
och rimliga banavgifter för användningen banan.nen av

Eftersom de exakta förutsättningarna för utvidgningen
projektet inte kända har jag inriktat mina för-ärmu ärav

handlingar med konsortiet i denna del på försöka preci-att
villkoren för lokaltågsanslutning till Arlandasera en norr-

ifrån långt låterså det sig med hänsyn till degörasnu
osäkerheter fortfarande finns. Vidare har jag haftsom
ambitionen säkerställa inte läggeri onödanatt att man
hinder i för sådan lösning i framtiden.vägen en

Åtgärder4.3.4 för underlätta lokal-att en

tågsanslutning till Arlanda flygplats

denI principöverenskommelse avseende viss utökning av
Arlandabaneprojektet bilaga 3 träffats ochmellan migsom
Arlandabanekonsortiet har vi effektiv lokal-enats attom en
tågsanslutning till Arlanda flygplats kan komma krävaatt

kompletterande spåranslutning den s.k. Krokenen --
mellan Ostkustbanan Märsta och den s.k. Norranorr om
böjen för möjliggöra vändande lokal-samt attarrangemang
tågstrafik vid den planerade fjärrtågsstationen vid flyg-
platsen.

I överenskommelsen konstateras är överensatt parterna
fjärrtågsstationen vid flygplatsen skall utformas förattom

vid behov möjliggöra trafik med såväl fjärr-, regional-att
lokaltåg. Parterna emellertid ocksåär attsom ense om en

överenskommelse modifiering stationen måsteom en av
träffas mellan olika berörda intressenter i god tidså att
anläggningsarbetena inte störs.
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Överenskommelsen vidA-Train ABvidareinnebär att
fjärrtågsstationenböjen ochden s.k. Norrabyggandet av
erfordras Förhänsynall denförbinder sig attatt ta som

kanskedeiArlandabaneprojektetunderlätta ettatt senare
Ostkustbanantillspåranslutningmedkompletteras en ny

vändande lokaltåg.medtill trafiksamt anpassas
vidareöverenskommelsenutgångspunkt i är attEn

förvaltasochspåranläggningarskall tillhöraKroken statens
spår-ocksåinnebär dettaSom jag detBanverket. attserav

påblir aktuell bör byggasoch denanslutningen närom --
uppdrag.Banverkets

i
tilläggsinvestering-4.3.5 Finansieringen av

lokaltågstrafrkenförarna

utvidgningenaktuelladenhurbetydelse för fråganAv om
Arlandabaneprojektavta-finansierasprojektet skall är attav

A-Traininnebärbestämmelserinnehåller vissalet attsom
skyldighetharomständigheterunder vissaAB att anpassa

iocksådärvidBolaget harförutsättningar.projektet till nya
detillproportioniñnansieringsansvar stårprincip ett som

resultatsigtillgodogöradet kanÖkade intäkter ett avsom
medmina förhandlingarhar itilläggsinvestering. Jagen
börbestämmelserdessaArlandabanekonsortiet hävdat att

lokaltågsanslutningbehovdet finnstillämpliga avvara om
har ocksåutgångspunkttill Arlanda. Denna accepterats av
principöverenskommelsedenkonsortiet, vilket framgår av

iredovisas bilagasom
ñnansieringsan-A-Train AB:spreciserakunnaFör att

kost-det gäller desåvälsäkrare underlag närkrävs ettsvar
lokaltågsanslutning till Ar-mednader förenadeär ensom
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landa de intäkter till bolaget lokaltrafiken kansom som
Min bedömningväntas dock A-Train ABär attgenerera.

med den trafiklösning jag föreslagit bör kunna finan-som
siera betydande del de tilläggsinvesteringaren av som
erfordras.

Jag har redan tidigare framhållit jag berördaatt attanser
lokala och regionala intressenter måste ta ett stort ansvar
ñr direkt lokaltågstrafik till Arlanda. Jag dettaatten anser

också bör gälla finansieringen Kroken och denansvar av
anpassning kan erfordras fjärrtågsstationen vidsom av
Arlanda flygplats. I den detmån finan-återstår ettsom
sieringsbehov sedan A-Train AB tagit sitt Finansieringsan-

i enlighet med Arlandabaneprojektavtalet och densvar
principöverenskommelse Arlandabanekonsortiet ochsom
jag träffat avseende den aktuella utökningennu av
Arlandabaneprojektet, jag det således naturligtanser vara

detta finansieringsbehov tillgodoses ordinarieatt attgenom
länstrafikanslag i anspråk för detta ändamål. Om dettatas
skulle visa sig nödvändigt för skapa föratt utrymmevara
investeringarna bör enligt min mening kunnaävenman

förutsättningarnapröva omprioriteringar inomgöraatt
för detta anslag.ramen

4.3.6 Uppföljningen principöverenskom-av
melsen avseende viss utökning av

Arlandabaneprojektet

Även den redovisade principöverenskommelsenom nu som
främst siktenämnts öka handlingsfrihetenpå undertar att

hela den långa period Arlandabaneavtalet omfattar,som
finns det behoväven hur överenskommel-övervägaattav

skall följas kort sikt.på För kunna bibehållaattsen upp en
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beslutvissasikt såledesmåstehandlingsfrihet längrepå
halvåret.detfattas redan inomtroligen närmaste

innebärtidplanredovisatför migKonsortiet har somen
utform-fjärrtågsstationensspecifikationdet krävsatt aven

1995,den 1plattformshöjdinklusivening senast enmars
böjentillanslutning Norraför Krokensspecifikation senast
Kroken ochförkostnadsuppskattningar1995,15den mars

bild1995, klarden 15fjärrtågsstationen senast avenmars
april 1995den lpåverkastidplanhela projektetshur senast

augusti 1995.denfinansiering 1beslut senastsamt om
brådskandebedömningenligt min ärDet att tamestsom

planeradedeni fall huroch såställning till är om --
möjliggöramodifieras förfjärrtågsstationen skall att en

erfaritvad jag harlokaltåg. Enligtvändandeanslutning med
halvårsskiftet 1995omkringsådant beslut fattasmåste ett

befintligaenligtfjärrtågsstationenanläggandetinteför att av
skallutformning störasursprungligaplaner och i dess

tidshän-ikritisktförefallertidsmässigt. Det mestvarasom
skallmodifieringbeslut hurdärvidseende är ett enom

skallfinansieringhurfinansieras eller garante-ensnarare
detaljutform-ställning tillslutliggällerNär det att taras.

jagbedömerlokaltågsanpassad stationningen attav en
krävsfalli dettamindre, äventidspressen något ettär men

framtid förrelativtställningstagande inomslutligt snaren
skallArlandabaneprojektethelainte planeringenatt av

stations-lösningden påbl.a.detta talarFörstöras. att
till hands kanligga närmastproblemet ut attsom nu ser

vattendom.kompletterandekrävakomma att en
naturligtvisdetytterligarekomplicerasFrågan attav

fjärrtågsstationenanpassningensamband mellanfinns ett av
investering-Kroken. Båda dessaden s.k.och byggandet av

de förut-ochlokaltågstrafikens behovföranleddaär avar
Även finnsknappast någondet störrevarandra.sätter om

medföranlägga Krokenbeslutgällertidspress detnär attett
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detta inbördes beroende ställningstagande till fjärr-att ett
tågsstationens anpassning åtminstone rimlig-kräveräven en
hetsprövning det gäller förutsättningarna bygga ochnär att
finansiera Kroken.

förslagMitt regeringen möjligt vidtarsåär att snart som
erforderliga åtgärder för utreda förutsättningar-närmareatt

för anpassning fjärrtågsstationen med beaktandena en av av
det samband finns det ytterligare spåranlägg-gällernärsom
ningar.

4.4 Upplåtelse trañkrättigheterav

Arlandabananpåm.m.

4.4. 1 Inledning

mittI uppdrag har ingått i samverkan med olikaatt
nationella och regionala intressenter förhandla och träffa
överenskommelse med Arlandabanekonsortiet hur denom
kapacitet sträckan Rosersberg-Arlanda-Odensalapå som
konsortiet förinte behöver tågpendeln mellan Stockholms
Centralstation och Arlanda utnyttjas. Vidare har detskall
ingått i uppdraget förslaget till trafiklös-övervägaatt om
ning för Mälarregionen föranleder behov kompletterandeav
avtal rörande vilka stationer inom från Stock-15 kilometer
holms Centralstation trafikeraskall medges rätt attsom
Arlanda station med direkta i det följandetåg. Jag kommer

behandla dessa frågor i sammanhang.tvåatt ett
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Arlandabaneprojektavtalet4.4.2

A-Train AB underinnebärArlandabaneprojektavtalet att
Arlandabanantillnyttjanderättenerhålleravtalsperioden

Cen-Stockholmssträckantrafikerarätten attsamt
iflygpendeltåg gångermedtralstation-Arlanda ett sex

kapacitetdenriktningen. Utövervarderatimmen i tassom
finnasemellertiddetflygpendeln kommeri anspråk attav

i varderatimme10-12 tåglägenytterligareförutrymme per
riktningen.

i detalj hur dennaintereglerarArlandabaneprojektavtalet
möj-A-Train ABdetutnyttjasspårkapacitet skall utan ger

berördaoch andraBanverketsamråd medlighet iatt myn-
villko-intresserade trafikutövaremedförhandladigheter om

vidanläggningaroch deArlandabananför upplåtaattren
i Arlanda-fjärrtågsstationen ingårflygplatsen bl.a. som

bestämmelser A-vissafinns dockbaneprojektet. Det som
upplåtelsensamband mediaktta iTrain skyldigtär att av

trafikrättighetema.
skyldigtledig kapacitetiA-Train således månAB är av

ochsödertrafik frånför sådanArlandabananupplåtaatt
ABA-Trainflygplatsen att starma.utanpasserarnorr som

banavgifter eftermedfår belägga sådan trafik gott-eget
icke-diskrimi-rättvisa ochdet sker påfinnande förutsatt att

grunder.nerande
fjärrtågssta-banan ochA-Train upplåtaVidare skall AB

norrifrån. kommertrafik Tågvid Arlanda förtionen som
skall dockflygplatsenvidnorrifrån och har rätt att stanna
från flyg-befordranförinte ha rätt att ta passagerareupp

mel-Centralstation eller till någonStockholmsplatsen till
lanliggande station.

och fjärrtågssta-bananA-Train skall också upplåtaAB
söder ochfrån stationertionen vid Arlanda för trafik väster

för sådanavid flygplatsenStockholm. Rätt att stannaom
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behövertåg dock bara förutsättningunder de inteatt targes
till Arlanda från stationer inom radie påupp passagerare en

15 kilometer räknat från Stockholms Centralstation eller
från stationer ligger mellan Stockholms Centralstationsom
och flygplatsen.

detNår gäller sådan tågtrafik vid flyg-stannarsom
platsen och således utnyttjar stationsanläggningarna har A-
Train AB avgift förrätt varjeatt ta ut en passagerare som
stiger på eller tågen minst 80 % flyg-motav som svarar av
pendelns biljettpris. A-Train AB behöver således inte släppa
in tågtrafik till flygplatsen till pris understigerett som
denna avgiftsnivå det finns ledigäven kapacitet påom
banan. A-Train behöverAB inte heller fler tåg tillståndge

vid Arlanda vad hälftenänatt stanna motsvararsom av
flygpendelns tågrörelser. Eftersom flygpendeln in-egna
ledningsvis kommer i femtonminuterstrafikgå motsva-att
rande fyra dubbelturer timme betyder det A-Trainattper
AB endast skyldigt framär släppa ytterligare dubbel-tvåatt

timme uppehåll vid Arlanda.görturer per som
Vid fördelningen trafikrättigheter A-Train skyldigtärav

ñreträde till sådan tågtrafik viduppehållgöratt ge som
Arlanda framför sådan tågtrafik enbart utnyttjar självasom
Arlandabanan uppehåll vid flygplatsen. A-görautan att
Train AB skall också vid fördelningen trafikrättigheterav
prioritera snabba 200 krntimmetåg framför långsamma-

tåg.re

4.4.3 Principöverenskommelsen tillämp-om

ningsavtal till Arlandabaneavtalet

Enligt mina direktiv det övergripande syftet med uppdra-är
skapa förutsättningar för tågtrafiksystem i Mälar-get att ett

dalen effektivt, goda trafiklösningarär medger ochsom
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omgärdatlångsiktigt hållbart. Uppdraget dockär är avsom
deförutsättningar skall skapas inomvillkoret sådanaatt

Mälarbaneavtalet och Svea-Arlandabaneavtalet,ramar som
tagithar regeringen redanlandsbaneavtalet Samtidigtger.

nuvarande formställning till dessa avtal i sin inte äratt
övergripande syftet. Regeringenstillräckliga för nå detatt

bedömningen det krävsdirektiv innehåller nämligen att
till denkompletterande överenskommelser tarsom vara

möjlighet tågtrafik och andel resandetill ökad störreen
med banutbyggnaderna medger.tåg som

det gäller Mälarbaneavtalet och Svealandsbaneavta-När
alltlet har jag gjort bedömningen problemet framföratt

garanti ñrbestår i avtal inte tillräckligdessa någonatt ger
trafik för-det kommer till stånd deatt motsvararen som

anledning till.väntningar banutbyggnaderna Detsom ger
hit-beräknade ekonomiska utfallet de trafikplanerav som

beträffandetills redovisats föranleder visssnarare en oro
förutsättningarna till stånd trafikförsörj-få godtagbaratt en
ning. sådana läggerjag inte avtalenDäremot attanser som

trafiken idirekta hinder i för utvecklanågra vägen att
regionen.

Arlandabaneavtalet förhåller det sigMed tvärtom.nästan
således utformat främst tankeDetta avtal med påär att ge

flygpendeltågstrafikgoda förutsättningar för etablera denatt
utgjort huvudmotivet för Arlandabanan.anläggaattsom

avtalet,finns därför ingen anledning betvivlaDet att att om
det fullföljs, leda avsedda trafikenkommer till den medatt
flygpendeln. funktion i det totala trafiksystenet harBanans
däremot inte tillmätts lika betydelse och vissa bestäm-stor
melser i tvivel upphov till betydandeavtalet kan utan ge
problem trafik väl integreradfå till stånd medäratt en som

tillämpasövrig tågtrafik. dessa bestämmelserFörutsatt att
strikt mycket väl uppfattaskan Arlandabaneavtalet ettsom

fungerandedirekt hinder för utveckla väl trafikför-att en
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sörjning utifrån såväl lokalt och regionaltsett ett som
nationellt perspektiv.

Det samlade förslag jag syftar tillpresenterar attsom nu
lösa dessa delvis olikartade problem i sammanhang. Detett

såledesär helhetslösning där de olika delarna i betydan-en
de utsträckning förutsätter varandra. komponentDen som
jag bedömer strategisk och central imestsom samman-
hanget ändå Arlandabanan. Möjlighetenär få dennaattnog
handel fungera någorlunda likvärdig delatt ettsom en av
sammanhängande järnvägs- och jagtransportsystem ser som
något nyckelfråga för kunna lösa problemen iattav en
övrigt. Samtidigt integrering Arlandabananär enligten av
min uppfattning möjlig endast tågtrafiksystemet i övrigtom
kan utformas detså kraftigt tillskott till den tåg-att ettger
buma trafiken till Arlanda.

Arlandabaneprojektet, unikt till sin karaktär,är harsom
mycket komplex uppbyggnad med mängd inbördesen en

sammanhängande överenskommelser och med in-många
blandade Sammantaget innebär detta det finnsparter. att
klara restriktioner för vad möjligt åstadkommaär attsom
inom ñr Arlandabaneprojektets uppläggning.ramen

Jag har den här angivna bakgrunden och med hän-mot
till de pressade tidsmarginalerna det särskiltsettsyn som

angeläget i mina förhandlingar med Arlandabanekonsor-att
tiet långtså möjligt precisera hur Arlandabaneavtalet isom
fortsättningen bör tillämpas. bedömerJag sådanatt en
precisering viktig för regeringenär den skall värderanär
Arlandabaneprojektet från trafikpolitiska utgångspunkter.
Vidare har jag uppfattat precisering Arlandabaneavta-en av
lets tillämpning nödvändig planeringsförutsättningsom en
för de trañkhuvudmän, trañkutövare och övriga intressenter

kan tänkas bli berörda ökad samordning ochsom av en
integrering.
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hartillämpningsavtaluppfattning ävenMin är ettatt ett
bestämmel-Arlandabanekonsortiet. Debetydande värde för

ifinnstrañkrättigheterupplåtelserörande m.m. somser av
innehåller ingen klarArlandabaneprojektavtaletsjälva me-

tillfredsstäl-blirkapacitetbidrar till bananskanism attsom
förtydligandekomplettering ochutnyttjad.lande En ett av

deldärmed till vissdel fyllerArlandabaneavtalet i denna
forbesvärandeskulle kunna bliett tomrum som annarsupp

trafik-fråntill de intäkterekonomi med hänsynprojektets
denminst i ljuseti kalkylema. Inteavgifter ingår avsom
ochArlandabaneprojektetuppkommit kringdiskussion som

förtydligandedärförArlandabaneavtalet jag att etttror av
avseenden blivit angelägentillämpning i olika ävenavtalets

projek-bakomför de intressenter och finansiärer stårsom
tet.

Arlandabanekon-överläggningar medResultatet minaav
Arlandabane-tillämpningensortiet rörande den fortsatta av

Överenskommelse mellanframgår bilagaavtalet sta-av
ConsortiumArlanda Linkförhandlingsman ochtens av-

förbestämmelsertillämpningseende förvissa principer av
Arlandaba-Linktrafikrättigheter Arlanda iupplåtelse páav

följande kort-i detkommerProject Agreement. Jag attnan
från min sidafattat redovisa de överväganden sett,som,

ligger överenskommelse.bakom denna

Överenskommelsens inne-4.4.4 allmänna

börd

Överenskommelsen mellan mig ihar formen avtalettav
förhandlingsman och Arlandabane-min egenskap statensav

Consortium. utfästelserkonsortiet Arlanda Link De som
konsortietsöverenskommelsen gäller förkonsortiet lämnat i
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Överenskom-räkning och för ABzslA-Train räkning.egen
melsens giltighet beroendeär regeringen godkännerattav
densamma.

överenskommelsen gäller vilka regler bör gälla försom
upplåtelsen trafikrättigheter på Arlandabanan vissaav samt
frågor rörande flygpendelns roll i integrerat trafik-ett

Överenskommelsen innebär vidare dessasystem. regleratt
skall läggas fast i särskilt tillämpningsavtal. Avsiktenett är

tillämpningsavtalet skall struktur juridisktatt ges en som
och begreppsmässigt anpassad tillär vad gäller försom
Arlandabaneavtalet. I sak skall dock detta tillämpningsavtal
överensstämma med innehållet i den träffade överens-nu
kommelsen.

4.4.5 Vissa grundläggande utgångspunkter

Överenskommelsen från vissautgår grundläggande förut-
sättningar dels den svenska trafikpolitisktstatenssom avser
motiverade intressen, dels Arlandabaneprojektets ekonomi
och finansiering.

Konsortiet utfäster sig således förhandla och träffaatt
överenskommelser med berörda trafikhuvudmän och trafik-

för tillgodoseutövare den svenska intresseatt statens attav
säkerställa god trafikförsörjning till Arlanda flygplatsen
och till den möjlighet till ökadta tågtrafik ochvara en

andelstörre resande med tåg byggandet Arlandaba-som av
Mälarbanan och Svealandsbanan medger inan, samt att

övrigt underlätta samordning och integrering trafikenen av
på Arlandabanan med trafiken detpå övriga järnvägsnätet.

A-Train AB det bolagär konsortiet bildat försom
genomförande Arlandabaneprojektetav
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Syftet därvid säkerställa stabilskall god ochattvara en
för utvecklingen effektiva och attraktiva tågtrafik-grund av

lösningar utifrån lokalt regionaltsåväl ochsett ett som
nationellt perspektiv. slås också fast avsiktenDet äratt att

möjliga utnyttjande de investeringarstörsta görsav som
i Arlandabanan.

Som förutsättninggrundläggande också atten anges
Arlandabaneprojektets genomförande bygger vissa kalky-på
lerade intäkts- och avgiftsnivåer finansieringsmo-samt en
dell där projektets intäkter i princip långivarnas endautgör

Överenskommelsensäkerhet. innebär är över-att parterna
dessa förutsättningar inte skall rubbas sigattens om vare

den aktuella överenskommelsen eller detgenom nu genom
tillämpningsavtal skall ingås.som senare

Enligt min mening har det varit väsentligt få medatt
dessa grundläggande utgångspunkter i överenskommelsen.
Konsortiets utfästelser i denna del jag till intäkt förtaregna

från detta håll har förståelse för det finnsatt stor attman
legitima trafikpolitiska intressen inmåste vägas närsom

ställning till hur Arlandabanan de därtill kopp-ochtarman
lade flygplatsanläggningarna bör utnyttjas och trafikeras.

också dessa utfästelserJag bekräftelse på attser som en
A-Train iAB positiv och konstruktiv anda kommer atten
medverka till få till integreradstånd samordnad ochatt en
trafik. vill konsortiet underJag också lägga tillgärna att

viljahela förhandlingsarbetet visat öppenhet ochpåprov en
till i dessa avseenden.gå mötesatt staten

Lika viktigt jag det det i överenskommelsenär attanser
klargörs för alla Arlandabaneprojektet vilar påparter att
vissa givna ekonomiska och finansiella förutsättningar. Det
innebär ansträngningarna integrera och samordnaatt att
Arlandabanan och flygpendeltåget med övrig tågtrafik
måste ske med klar insikt och respekt för atten om - -
A-Train sin intäktskrav.AB i verksamhet måste vissamöta
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Projektet bygger således på vissa ekonomiska kalkyler där
såväl trafikintäktema från flygpendeltågstrafiken in-som
täkterna från upplåtelsen banan och fjärrtågsstationenav
måste viss given nivåuppnå under olika skedenen av i
avtalsperioden. sig självt A-Train inte kanDet säger att
tvingas medverka till integration undergräver bola-en som

ekonomi. Min bedömning därför de integrations-ärgets att
lösningar skall eftersträvas den karaktä-måstesom vara av

de inte hotar A-Trains samlade intäktsmassa.attren
Samtidigt viktigtdet slå fast det iär sägsatt att som

överenskommelsen Arlandabaneprojektets grundläggan-om
de ekonomiska förutsättningar naturligtvis inte innebär
någon helst garanti eller åtagande frånannat statenssom
sida det gäller projektets intäkter ekonominär eller i övrigt.
Det fortfarande konsortiet och A-Train AB förär stårsom
hela den ekonomiska risken i enlighet med vad helasom
tiden varit avsikten i projektet.

4.4.6 Förhandlingsordning och villkor för

upplåtelse trafikrättigheterav

Den träffade överenskommelsen innehåller vissa riktlin-nu
jer för hur upplåtelsen trafikrättigheter Arlandabananpåav
skall kunna till och vilka villkorgå skall knytas tillsom
upplåtelsen trafikrättigheterna.av

Överenskommelsen innebär i denna del A-Train ABatt
skall förbinda sig önskar, delta isåatt, staten ettom sam-
ordnat förhandlingsförfarande under ledningstatens som
innebär lediga trafikrättigheter ochpå Arlandabananatt

utnyttja flygplatsanläggningarna, irätten dvs. förstaatt
hand fjärrtågsstationen, kan fördelas mellan olika trafik-
huvudmän och trafikutövare. Under förutsättning flyg-att
pendeltågstrafiken inte inskränks och A-Train erhålleratt en
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såingående trafikrättigheternaskälig total ersättning för de
trafikrättig-fördelningA-Train också godta denskall av

övriga intressenterför dessaheter och den ersättning som
ledning.underkommasinsemellan kan statensatt enas om
upplåtstrafikrättigheter,A-Train skall vidare godta att som

skallfördelningsförfarande,inom för samordnatettramen
A-Traintrafikrättighetframför varjeprioriteras somarman

konsortiet ellerönska upplåta. Varkenkan komma att
minstaställa särskilda villkorA-Train skall några er-om
itrafikrättigheter ingårsättning för enskilda en sam-som
avtalspe-skall också godta defördelning. A-Trainordnad

bör tilldelasrioder för trafikrättigheter statensom anser
olika intressenter.

överenskommelsendelSom jag det innebär denna avser
sidanvidutnyttjandet Arlandabanankontrollen överatt av -

prakti-iflygpendeltågenden kapacitet upptassom avav -
A-Train AB tillken kan flyttas frånöver statenstaten om

inominstrument förönskar. Staten får härigenomså attett
huvud-ersättning till A-Train fördelafor totalramen en

detArlandabanantillgängliga tåglägenadelen de påav -
mellanstorleksordningen 10-12 tåglägensig irör om -

ocksåHärmed skapasolika och trafikutövare.intressenter
inmöjligheterenligt mening betydligt vägamin större att

samhällsekonomiska hänsyntrafikpolitiska ocholikat.ex.
förhandlings-samordnadevid fördelningen trañkrättigheter. Denav

överenskommelsen banarfördelningsordning vägoch som
stabilitet iför bör också kunna bidra till skapa störreatt en

Arlandabanan och därigenomtrafikeringsvillkoren på ge
långsiktiga planeringsförut-olika trafikintressenter bättre

skall få avseddförutsättning försättningar. En att systemet
betalningsviljaverkan dock det finns samladär att somen

Arlandabaneprojektets intäktskrav i denna del.motsvarar
tänkasuppfattning vilka belopp det kanFör att omge en

förde totala intäktskraven dessasig kanröra nämnas attom
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trañkrättigheter 2005 liggerår ipå storleksordningen 50
miljoner kronor. Detta förutsätter dock trafikrättigheter-att

inte den karaktärenär de inskränker flygpendeltå-attna av
trañkunderlag.gens

4.4.7 Rätten och lämnaatt ta upp passage-

rare

Som beskrivits innehåller Arlandabaneprojektavtaletovan
vissa bestämmelser för andra tåg flygpendeln be-änsom
gränsar rätten och lämna vid Arlandaatt ta upp passagerare
respektive i och omkring Stockholm. Dessa bestämmelser
har tillkommit för skydda flygpendeltågens marknad. Avatt
utredningsdirektiven bilaga l framgår jag har haft iatt
direkt uppdrag dessaöverväga regler behöver änd-att om

Min bedömning detta falletär och motivenär förattras.
detta har jag redogjort för inärmare samband med redovis-
ningen mitt förslag till trañkuppläggning i avsnittav

Den Överenskommelse träffats mellan mig ochsom nu
Arlandabanekonsortiet innebär också konsortiet medgåttatt
på i tillämpningsavtalet till Arlandabaneprojektavtaletatt

lätta deavsevärt på upptagningsrestriktioner ingar i detsom
senare.

Överenskommelsen innebär i denna del A-Train ABatt
skall skyldigt all tågtrafik från stationerattvara ge norr om

ÄlvsjöKarlbergs station och söder station tillträde tillom
Arlandabanan och flygplatsanläggningarna på villkorsamma

gäller för tågtrafiken i allmänhet. innebärDetsom att
upptagningsavlämningsrestriktionema hävs för följande
stationer: Farsta Strand, Stuvsta, Huddinge, Stockholm
SydFlemingsberg, Solna, Ulriksdal, Helenelund, Sollentu-

Häggvik, Norrviken, Rotebro, Upplands Väsby ochna,
Rosersberg.
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A-Train skall också skyldigt från fall till fallAB attvara
tågtrafikmöjligheterna och villkoren för frånpröva att ge

Stockholms Stockholms CentralstationSödra station, samt
station till och flygplatsan-Karlbergs tillträde Arlandabanan

läggningarna. Om trafiken inte idet kan påvisas närm-att
värd grad påverkar flygpendeltågens resandeunderlag eller
A-Train i skall A-Train förbindaAB:s intäkter övrigt AB
sig trafikupplåta trafikrättigheter till denna påävenatt

Ocksåvillkor gäller för tågtrafiken i allmänhet.samma som
i det fall skallflygpendeltågens resandeunderlag påverkas
A-Train skyldigt upplåta trafikrättigheterAB attvara om
dessa fördelas sådant samordnat fördelningsför-ettgenom
farande A-Trainbeskrivits dessa fall skall dockIsom ovan.
AB ha till ersättning från trafikhuvudmän eller trafikut-rätt

för det beräknade resandebortfallet flygpendeltå-övare på
Påverkan flygpendeltågens resandeunderlag skallpågen.

därvid bedömas i trafikför-med utgångspunkt samtliga de
ändringar sammanhänger med viss trafikrättighetattsom en

Arlandabananpå utnyttjas.
ÄlvsjöNär det gäller trafik till och från station så

innebär den träffade överenskommelsen äratt parternanu
tillträdesvillkoren ochtill Arlandabananöverens attom

flygplatsanläggningarna skall för ytterligarebli föremål
överväganden. Avsikten därvid ytterligaregenomföraär att
trafik- och marknadsanalyser för hävan-klargöra ettatt om
de restriktionerna stationför trafiken till och från dennaav
skulle påverka flygpendeltågens trafikunderlag i på-mer
taglig omfattning.

Sammantaget jag de beskrivna lättnademaattanser nu
och förändringarna i restriktionerna för tågtrafiken på
Arlandabanan möjligheter utformaskapar helt att ettnya
samordnat och integrerat tågtrafiksystem. För åtskilliga
stationer har restriktionerna helt upphävts. de ellerFör tre
fyra stationer där vissa restriktioner alltjämt kommer att
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kvarstå medför överenskommelsen A-Train skyl-AB äratt
digt häva dessa restriktioner bolaget erhålleratt enom
skälig kompensation för trafikbortfallet flygpendeln.på

det i princip fritt fram for trafik-Därmed alla tänkbaraär
lösningar förutsatt beredd betala denär ersätt-att attman

Ävenning A-Train har till. vissa lösningar kanrättsom om
förmodas ha högt pris i dag jag ändå dennaett atttror
möjlighet kan betydelsefull längre sikt.på Försettvara
sådan inte flyg-tågtrafik kan konkurrera medantassom
pendeln i dånämnvärd utsträckning och jag tänkernågon -
framför lokaltågallt på vänder sig till heltsom en arman
marknad också villkorjag dessa förändrade kantror att-

möjligheter redan kort sikt.öppna pånya

4.4.8 Trañkavgifter

Överenskommelsen innebär konsortiet och jag harockså att
principer skall kunna tillämpasolikaenats attom av

A-Train vid debiteringen avgifterde utgör ersätt-av som
ning för upplåtelsen Arlandabanan och flygplatsanlägg-av
ningarna. Konsortiet förbinder sig därvid godta olikaatt
avgiftskonstruktioner, passageraravgifter, kombina-såsom
tioner fasta och rörliga avgifter eller helt fasta avgifterav

Överenskommelsenför eller flera tåglägen. innebär iett
denna A-Train inte skall tillämpa bestämmelsernadel att

trañkavgifter Arlandabaneprojektavtalet.iom
Min varit utformningen trañkav-utgångspunkt har att av

gifterna förhand-bör fråga i direktaavgörsvara en som
lingar mellan A-Train och andra trafikhuvudmän ellerAB
trafikutövare. för trafikav-Min bedömning formenär att
gifterna kommer påverkas rad olika faktorer däratt av en
bl.a. kommerlängden de trafikåtagandenpå görs attsom
spela in. Avsikten med denna del överenskommelsen harav
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således främst varit markera olika avgiftskonstruktio-att att
skall kunna och också få bort den låsningövervägas attner

till avgiftsnivån 64 kronor förekommitper passagerare som
i debatten kring Arlandabaneprojektet.

4.4.9 Flygpendelns roll i trañkförsörjningen

I det förslag till trafiklösning jag redovisat i avsnitt 3som
ingår trañkutbudet.flygpendeltågen viktig delsom en av
Det finns olika tekniska och ekonomiska faktorer görsom
det svårt fullständigt integrera flygpendeltrafrken i detatt
övriga trafikutbudet. Enligt min mening bör dessa faktorer
dock inte barriär allnågon absolut hindrarses som som
samverkan med övrig trafik. Liknande skillnader i ekono-
miska och tekniska förutsättningar finns för redanövrigt
mellan lokaltågstrañken och fjärrtågstrafiken.t.ex.

har denna bakgrund iJag det angelägetmot sett attsom
den aktuella överenskommelsen innefatta vissaävennu
åtaganden flygpendeltrañken och dess roll i regio-rörsom

trafikförsörjning. därvid särskilt eftersträvatJag har ettnens
klargörande från konsortiets sida inte flygpen-att man ser
deln uteslutande exklusivt trañksystem för affärs-ettsom

har sig uttryck iDetta tagit i A-Train tillämp-resenärer. att
ningsavtalet till Arlandabaneprojektavtalet kommer att
ikläda sig skyldighet differentiera färdavgifterna påatten
flygpendeltågen både med hänsyn till den servicenivå som
erbjuds och med avseende skilda resändamål ochpå resan-
degrupper. A-Trains i denna del skallsträvan attvara er-
bjuda prisvärd service för bl.a. arbetspendlare,ävenen
vilket jag bedömer viktigt med hänsyn till Arlandaattvara

inte obetydligt arbetsplatsområdeär regional betydel-ett av
se.
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Överenskommelsen innebär också A-Train, i denatt
utsträckning förenligtdet med flygpendeltrafikensärsom
ekonomi, skall förbinda sig verka för olika formeratt av
trafik- och taxesamverkan med andra trañkutövare i syfte

skapa god trafikförsörjning i regionen.att en

4.4.10 fortsatta förhandlingsprocessenDen

Jag har redan avsikten den träffadenämnt äratt att nu
överenskommelsen skall följas detaljeratettupp av mera
och fullständigt tillämpningsavtal. den föreliggandeI nu
överenskommelsen förhandlingar sådantatt ettanges om
tillämpningsavtal skall inledas möjligt efter det attsnarast
Arlandabaneavtalet slutligt godkänt alla dvs.är parterav
efter s.k. Effective och financial close. Vi harDate
emellertid samtidigt det krävs ytterligareenats attom
underlag och analyser innan dessa förhandlingar kan slut-
föras. Konsortiet har därvid förbundit sig under för-att,
handlingsmarmens ledning och i samverkan med övriga
intressenter, medverka till erforderliga underlag ochatt
analyser skall kunna ñreligga före april månadutgången av
1995. De underlag och analyser då i förstaärsom avses
hand ingående bedömningar fiygpendeltrañkensmera av
marknadsunderlag, konkurrensytoma mellan olika trafik-
former och känslighetsanalyser olika utbudsñränd-rörsom
ringar i trafiken. Avsikten tidigareär, nänmts, attsom
dessa underlag och analyser skall vägledning för be-ge
dömningar i vilken och utsträckning kvarvarandemånav
restriktioner för tågtrafiken Arlandabananpå skall tilläm-

Materialet skall också till förligga grund slutligtettpas.
ställningstagande till vilka villkor för tillträdet till Arlanda-
banan och flygplatsanläggningarna skall gälla för tåg-som

Älvsjötrafik till frånoch station.
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4.5 Avsiktsförklaringar från Övriga
trafikutövare trafikintres-och
senter

4.5.1 Inledning

Jag har i det föregående beskrivit resultatet mina för-av
handlingar med Arlandabanekonsortiet och A-Train AB.
Som framgått består detta olika formaliserade över-treav
enskommelser. förhandlingarnaI med konsortiet har det
hela tiden varit min uttalade ambition fram tillnåatt av
konsortiet undertecknade överenskommelser viss detal-av
jeringsgrad. har bedömtJag det ligger egenvärde iatt ett
detta med hänsyn till den osäkerhet har funnitssom om
konsortiets intentioner och möjligheterna integreraatt
Arlandabanan och flygpendeltågen med lokal, regional och
nationell trafik. också faktumJag det överens-tror att att
kommelserna relativt entydiga kan bidra till underlättaär att
den fortsatta fram slutliga trafikuppgörelser.motprocessen

Även Arlandabanekonsortiet och A-Train viktigaärom
aktörer i sammanhanget krävs det emellertid också en
konstruktiv medverkan från andramånga intressenter för att

samordnad och integrerad trafiklösning skall kunna blien
verklighet. När det gäller dessa övriga intressenter jaghar
dock inte något behov komma fram tillsett attav nu mera
formaliserade överenskommelser. Jag har bedömt det iatt
dessa fall har varit tillräckligt försöka dokumenteraatt
berörda intressenters åtaganden i formen avsiktsförkla-av
ringar. viktigaste till dettaDet skälet dessa intressen-är att

antingen arbetar under visst myndighetsansvar ellerter ett
uttryck för politiskt förankrade ambitionerär trafik-påett

området.
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förut-skapajag siktat3 framgår påAv avsnitt attatt
flygpendeltrafi-förutomtrafiklösningsättningar för som,en

fjärrtågstrafi-regional- ochlokal-såvälken, innefattar som
avsiktsför-till stånddärför varitharken. Min strävan att

med-och viljanförbekräftar intressetklaringar attsom
för samtligaföreträdarelösning frånsådanverka till en

trafikformer.dessa
SJjag därvidjämdgstrajfiken hargällerNär det sett

det itillmed hänsynföreträdarenden självskrivna attsom
trafik.sådanSJ harendast rätt utövadagsläget är attsom

järnvägstrafikenavregleringövervägandenDe avom en
bedömning.påverkar inte dennanärvarandeför pågårsom

reglerfrån denödvändigt utgåDels jag det attvaraanser
fri-osannoliktjag detdels finnergäller, ettattsom nu

skullejärnvägenkonkurrensen på nämnvärtsläppande av
dominerande trafikutöva-den heltpositionändra SJ som:s

naturligtvis hävdaskan detinom fjärrtrafiken. Däremotren
Storstock-integrerad trafiklösning förtillmitt förslagatt

SJytterligare befästerMälardalsregionernaholms: och :s
för aktörerdetdärmed svårareställning och ännugör nya

meningEnligt mintågtrafikoperatörer.etablera sigatt som
villofrånkomligt vägvalemellertid dettaär ett om man

betydelsefulleffektiv ochjärnvägstrafiken tillutveckla en
trafikförsörjning-regionalanationella ochkomponent i den

en.
fördet i ochregionaltágstrafiken skullegällerNär det
allahosförankra mina tankegångarsig varit önskvärtha att

berörstrafikhuvudmänlän ochde kommuner, avsom
medgivitemellertid inteTiden hartrafiken i Mälardalen. en

från min sida. Jagdirektomfattande förankringsprocessså
TIM, i dessTrafik i Mälardalen ABhar därför sett egen-

trafiken i helasamrådsorgan förochskap samarbets-ettav
förmedlande länknaturlig närMälardalsregionen, som en
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regionalaoch kanalisera desammanfattagällerdet att
intressena.

i sin egenskaplokaltágstrafiken SL,fråga ärI avom
iföreträdarenenda tänkbarai länet, dentrafikhuvudman

sammanhang.detta

regionaltågstrafiken4.5.2 Fjärr- och

regionaltågstrafi-fjärr- ochinförFörutsättningarna vävaatt
tågtrafi-trafiklösning församordnadintegrerad ochken i en

Mälardalsregionerna framgårStorstockholms- ochken i av
ochbilaga 5jag erhållit från SJavsiktsförklaringartvå som

fjärrtågstrafi-i vissRegionaltågstrafikens och mån6. även
avsiktsförklaringibehandlas också denförutsättningarkens

avgivit bilaga 7.TIMsom
bilaga 5från SJ sidaavsiktsförklaringenförstaDen :s

sarnord-verka förberedskapallmännaföretagetsrör ettatt
förut-specifikttågtrafiksystemoch integrerat samtnat mera

regionaltågstrafik påfjärr- ochsättningarna för bedrivaatt
planeradedärvid också utnyttja denArlandabanan och att

SJ förklarar sig härfjärrtågsstationen vid Arlanda. vara
förverkaövriga intressenter,i samverkan medberett att,

Storstock-itågtrafiksystemsamordnat och integreratett
led i dennaMälardalsregionerna. Som strä-holms- och ett

underförhandlingardelta i sådanautfäster sig SJ attvan
trafik-säkerställa godledning syftar till attstatens ensom

samtidigtStockholm-Arlanda flygplats ochförsörjning till ta
andeltågtrafik ochmöjlighet till ökad störretill den envara

Mälar-Arlandabanan,resande med byggandettåg avsom
Svealandsbanan medger.banan och

SJavsiktsförklaring framgår vidaredenna ärAv att
och regional-möjligt utforma sin fjärr-berett långtsåatt

medintegrering kan skesamordning ochtågstrafik så att en
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övrig trafik till Stockholm-Arlanda flygplats. förutsätt-En
ning villkoren för trafikera Arlandabanan och denär att att
planerade fjärrtågsstationen vid Stockholm-Arlanda flygplats

rimliga.är
dubbel-Vidare förutsätts SJ får tillgång till minstatt sex

timme i lämpliga tidlägen såväl Södrapåturer per som
föreligger med hänsyn tillNorra böjen och inga hinderatt

fjärrtågsstationens marknads-utformning. SJ berett påär att
mässiga villkor betala rimlig terminalavgift för bidraatten

därtill skäligatill kostnaderna för fjärrtågsstationen och
avgifter för upplåtelsen banan.av

avsiktsförklaringen tillkännager SJ ocksåI att man
kommer utveckla tågtrafiken till Arlandaatt attgenom
redan 1996 låta regionaltåg uppehåll ifjärr- ochår göra

limousinbuss mellanoch inrätta särskildMärsta en
flygterminalerna SJMärsta station och de olika Arlanda.på

trafiken Svealandsbanan 1997 ochkommer på åratt starta
dessa vidare till Märsta-Uppsala.tåg kommer gåäven att

Arlandabanan blir klar såväl Södra böjenNär Norrasom
tidigast 1998 SJ flytta trafiken från tillår Märstaattavser
Arlanda ekonomiska förutsättningar då föreligger.om

andra avsiktsförklaring bilaga 6 tillkännager SJI en
sina planer för utveckla tågtrafiken i Mälardalen.att
Innebörden trafikera ochSJ kommer Mälarbananär att att
Svealandsbanan trafiken successivtoch skall byggasatt ut
under perioden 1997-1999 efter hand banorna färdig-som
ställs och fordon blir tillgängliga. trafiken fulltNär ärnya
utbyggd skall 15 snabbtågssätt för 200 kilometertimme

i trafik Mälar- Svealandsbanorna. trafiksyste-på och Ivara
ingår, förutom Svealandsbanan och Mälarbanan, ocksåmet

ÖstpendelnUppsalapendeln, Linköping-Gävle vissasamt
Ävenfjärrtág sträckan Stockholm-Hallsberg. Arlandapå

knyts till trafiksystemet i enlighet med vad i densom anges
tidigare avsiktsförklaringen. Trafiksystemetsomnämnda
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avsiktsförklaringen fogaduppbyggnad framgår tillav en
principskiss trafikerade linjer och stationer.över

skall bedrivas i SJ regiAvsikten trafikenär att :s egen
Mälar- ochoch SJ ordinarie skall tillämpasatt taxa:s

berettSvealandsbanorna. innebär SJ förklarar sigDet att att
affársrisken trafiken. SJ bedriva trafiken underita attavser

2020 med kontrollstation25-årsperiod till och med åren en
2005. SJ åtagande förutsätter de trafikpolitiskaår att:s

kon-förutsättningarna inte förändras radikalt och någonatt
interregional kollektivtrafik inte får bedrivaskurrerande

parallellt med banorna. Vidare förutsätts de berördaatt
trafikhuvudmärmen bedriver effektiv matartrafik tillen

vid trafikerade stationerna. övrigt innebär intetågen de I
eller behöver iklädaSJ åtagande kommunerna statenatt:s

sig några kostnader.
syfte stärka samarbetet mellan SJ och de lokala ochI att

regionala intressenterna föreslås bildandet gemensamtettav
marknadsföring,samarbetsorgan för samordning tåg-av

och busstrafik m.m.
Även i har i avsiktsförklaring,Tåg Mälardalen AB en

medställd till mig, förklarat sig berett i samverkanattvara
övriga intressenter verka för samordnat och integreratett

Mälardalsregionerna.tågtrafiksystem i Storstockholms- och
denEnligt bör syftet i första hand tillvaraTIM taattvara

resandemöjlighet till Ökad tågtrafik och andelstörreen
ochmed byggandet Arlandabanan, Mälarbanantåg som av

Svealandsbanan medger. andra hand gäller det säker-I att
ställa god trafikförsörjning till Stockholm-Arlanda flyg-en
plats. också sin beredskap delta i sådanaTIM uttrycker att
förhandlingar leder till dessa mål.som

utfáster sig vidare inom för för-TIM dessaatt ramen
handlingar olika medverka till samordna regio-sätt att
naltågstrafiken söder och Mälaren med fjärrtrafi-norr om
ken i syfte integrerad trafiklösning för Mälarregio-nåatt en
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Arlanda flyg-tågförbindelser till och frångodasamtnen
bakomavsiktsförklaring ställer sig TIM ocksåplats. sinI

i princip byg-integrerad trafiklösningförslag tillSJ som:s
sammanhangoch förslag i olikade utredningarpå somger

medfullt införståttdärvidförts fram TIM. TIM är attav
huvudmänåtaganden för berördaförslaget förutsätter vissa

och järn-samordning lokaltrafikvad gäller matartrafik, av
iVidare godtar SJvägstrañk TIM taxaatttaxor.samt :s

tågtrafiken iinomregionalaför denprincip skall gälla
träffasavtalförutsätter därvidMälarregionen. TIM att

ochför trafikhuvudmärmenföreträdaremellan TIM som --
reelltför därigenom skapaSJ ovanstående frågor ettattom

den framtida trafiken.inflytande regionen påför
understryka vikten samrådsorganetvill starktTIM attav

vad gällerregionens uppfattningkanaliseramöjlighet attges
därigenom fåroch regionentrafikens uppläggning ettatt

den framtida trafiken.reellt inflytande på

4.5.3 Lokaltágstrafiken

8.från SL bilagaerhållit avsiktsförklaringharJag även en
lokaltrafikensalltavsiktsförklaring framförDenna avser

tågtrafiksystem.och integreratroll i samordnatett
därvidSLintressenter förklarar siglikhet med övrigaI

ochansvarsområdeutgångspunkt i sittmedberett att,vara
sarnord-förverkai samverkan med övriga intressenter, ett

ochi Storstockholms-integrerat tågtraflksystemochnat
utfásterled i dennaMälardalsregionema. Som strävanett

förhandlingar underi sådanasig SL också delta statensatt
trafikförsörj-godsäkerställaledning syftar till att ensom

tillsamtidigtStockholm-Arlanda flygplats ochning till ta
andeltill ökad tågtrafik ochmöjlighet störreden envara
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Mälarba-Arlandabanan,byggandetresande med tåg som av
Svealandsbananoch medger.nan

vidare inomutfäster sig SLsin avsiktsförklaringI att
ingåendeförhandlingarför angivna prövaovanramen

SL-områdetlokaltågstrafiken iutvecklaförutsättningarna att
Stockholm-Arlandalokaltågsanslutning tilldirektengenom

skallfyra lokaltågdärvid minstflygplats. Inriktningen är att
högtrafiktid.Stockholm-Arlanda flygplats underangöra

erhållas,kanlämpliga tåglägenförutsättningUnder att
denanvändningenbeträffandeföreliggeringa hinderatt av

flygplatsStockholm-Arlandafjärrtågsstationen vidplanerade
Kroken byggsspåranslutningkompletterandeoch att en

s.k.och den Norramellan Ostkustbanan Märstanorr om
terminalavgifter förrimligaberett betalaböjen SLär att

banavgifter för användningenrimligafjärrtågsstationen och
medfullt införståttförklarar sig därvidbanan. SL varaav

eventuellspåranslutning ochkompletterandeatt an-enen
kravlokaltågstrafikensfjärrtågsstationen tillpassning av

utnyttjasidaåtagande från SL:sförutsätter långsiktigt attett
dessa anläggningar.

SJförklarar sig vidare medvetetSL attattom avservara
Arlanda förfjärr- och regionaltågstrañken påutveckla att

önske-tillgodose Svealands- och Mälarbaneintressenternas
Arlandamål tågförbindelser såväl till och från somom

SL förutsätterinom Mälardalsregionen.mellan olika orter
dentillämpas påockså SJ i princip kommeratt taxa att:s

inomregionala tågtrafiken i Mälardalsregionen.
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ochsamlad5 Konturerna av en

tågtrafikhållbarlångsiktigt
Storstock-uppgörelse för

Mälardalsregio-ochholms-

nerna

visar enligtjag redogjort föravsiktsförklaringarDe som nu
överensstämmelsefinns påfallandemin mening detatt en

mel-olika trañkintressentema ochbåde mellan mig och de
framtidai detrañkintressentema sinsemellan pålan synen

ochStorstockholms-for tågtrafiken iförutsättningarna
betydandedärtill lägger deMälardalsregionema. Om jag

Arlanda-i förhandlingarna medpositiva resultat nåttssom
jag det finns anledningbanekonsortiet, tycker attatt se

fram tillmycket ljust möjligheterna kommapå att en sam-
Storstock-tågtrafikuppgörelse förlad och långsiktigt hållbar

Mälardalsregionema samtidigt förut-holms- och som ger
nationella och flyg-sättningar för länka de tåg-att samman

trafiksystemen.
överenskommelsersåledes deSammantaget jag attanser

lägger fram, visaroch avsiktsförklaringar jag attnusom
till tågtrafik-finns vilja medverkadet betydande attatten

samklangligger ikan utvecklas sättsystemet ett som
ocksåvilja sigmed de trafikpolitiska målen. Denna tar

iolika sida deltauttryck i klar beredskap från attpartersen
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ytterligare överläggningar och förhandlingar hur dettaom
bäst kan ske.

ankommer i första hand regeringenDet på att tanu
ställning jag skall föras vidare.till hur de resultat uppnått
Själv ifrån frågor lösahar jag de återstårutgått att attsom
i bilateralahuvudsak skall kunna hanteras överens-genom

trafikoperatörema. Samtidigtkommelser mellan de olika
finns det frågor kan behöva inomvissa någonavgörassom
form slutliga fördelningendent.ex.av gemensam ram, av
trafikrättigheter Arlandabanan.på

vissa beslutskedjorDet finns också tidsaspekter och som
viktiga hålla i minnet. beslut anpassningär Ettatt om en av

fjärrtågsstationen vid för möjliggöra direkt-Arlanda att
i tillräckliganslutning med lokaltåg exempelvis fattasmåste

tid före inleds. nämligendet anläggningsarbetena Det äratt
inte säkert det huvud möjligt göraöver ärtaget attatt
denna detanpassning i efterhand i alla händelser skulle-
ställa sig dyrare genomföramycketavsevärt än att anpass-
ningen redan från början. Eftersom lokaltågsanslutningen

tids-kräver anslutningsspår kan det ñnnasäven ävennya
restriktioner för fatta beslut sådant kompletteran-att ettom
de spår.

den träffats med Arlandabane-I överenskommelse som
tillkonsortiet konsortiet förbundit medverkahar sig attatt

skallfram bl.a.ytterligare underlag och analyserta som
tlygpendel-klargöra trafikuppläggningar påverkarhur olika
trafikopera-marknad. från övrigatågens Jag utgår ävenatt

beredda medverka i detta arbete.törer är att
träffats kräver såledesDe överenskommelser som nu en

hel del sikt. Samtidigt jaguppföljningsarbete på kort vill
emellertid betona jag i mitt förhandlingsarbete hela tidenatt
försökt eftersträva lösningar har tillräcklig flexibilitetsom
för i lite längre perspektiv.hållbara Jagäven ettatt vara
hoppas skallsåledes de resultat uppnåtts ävenatt som nu
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utvecklinglångsiktigfrämja stabilkunna bidra till att aven
regionerna.i de berördatågtrafiksystemet

träffats haröverenskommelserVissa de egent-somav
olikaförmål hålla dörrenligen sitt främsta öppenattsom

gäller denutvecklingsvägar.tänkbara Det överens-t.ex.
Arlandabanekonsortietjag träffat medkommelse om ensom

vilken i sinArlandabaneprojektet,eventuell utvidgning av
lokaltågs-gäller förkopplad till de planerär näratur som

skall uppfattainnebär intetrafiken. Vad jag attsagt mannu
och Mälar-tågtrafiklösning för Stockholms-den skiss till

statisk.idalsregionerna jag redovisat rapporten somsom
trafik och demig densåledes mycket väl tänkaJag kan att

successivtinföraskommertrafiknivåer där attangessom
definieradredaninfasningsperiodoch stegvis. sådanEn är

regionaltågstrafiken iavseende fjärr- ochi SJ åtagande:s
itänkbart ledArlandabanan.Mälardalen och Ettpå annat

bl.a.lokaltågstrafiken, påinfasningsprocess kan atten vara
tillerfordras, anslutstilläggsinvesteringargrund de somav

och fjärrtågs-skede regional-Arlanda i något änett senare
tillflygpendeltågstrañken från fyraökningtrafiken. En av

exempelkan ytterligare påi timmen ettturer envarasex
stegvis ökning tågtrafikutbudet.av

naturligtvis medvetenSamtidigt bör attomman vara
haravtalen och överenskommelsernavissa de aktuella enav

tidsperiod.långsträcker sig mycketverkan översom en
SJArlandabaneavtaletgäller inte baraDet ävenutan t.ex. :s

jagi Mälardalen. Självåtaganden för trafiken att mananser
för förutsätt-från olika sida måste öppen attparters vara

iför trafiksystemetningarna för tågtrafiken, liksom stort,
olika avseenden. Jagsikt kan komma ändras i mångapå att

de utgångspunkterinte heller vissautesluter då att somav
kanträffade överenskommelsernalegat till grund för de nu

komma behöva över.att ses
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kan uteslutajag inte heltlång siktPå attt.ex. mananser
ñroch underlagdet kommer finnas behov attatt att av

ellerflygpendeltrafik till Södertäljeexklusivförlänga atten
dem jagvid Arlandaandra stationslösningar änöverväga

förordat.här
Även i deden fråganjag har valt inte taatt uppom

avslutningsvisjag ocksåjag fört villförhandlingar som nu
olika trafikutövarebilda mellanpeka möjlighetenpå att ett

bolag för drifteninklusive Luftfartsverket gemensamt av
ingår i Arlandabanepro-flygplatsartläggningarde som nu

bidra tillskulle kunnasådan lösningjektet. Jag atttror en
samtidigtochoch samverkanbättre integrationännuen

trafiken påfinansieraockså möjligheterÖppna attnya
Arlandabanan.

vid Stockholms Centralsta-plattform lUtformningen av
integrationssynpunkt.fråntion innebära problemkan ett

direktaifrågan lösesMin utgångspunkt är snarastatt
A-Train AB, där målsättningendiskussioner mellan SJ och

ochtillgodoseråstadkomma lösningär parternasatt somen
utnyttjadehänsyn till den hårtintressen. Medresenärernas

givetvisCentralstation detkapaciteten vid Stockholms är
ochmotverkar den samordnadeangeläget lösning inteatt en

redovisat.jag tidigareintegrerade trafiklösning som
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Bilaga 1

Direktiv





minw°Kommittedlrektiv99 f
Mm

PM

trafiken påintegreringochSamordning Dir.av
1994:153trafiken påmedArlandabanan statens

spåranläggning

1994decemberden 22regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

inomuppdragmedskall tillkallasförhandlingsman attEn
Svea-ochMälarbaneavtaletArlandabaneavtalen,förramen

överenskommelseroch föreslåförhandlalandsbaneavtalet
förSJ ochConsortium,Linkmellan Arlanda representanter

integreradsamordnad ochangåendeMälardalsregionen en
Mälardalsregionen.iochArlandabanantågtrafik på

Bakgrund

Arlandabanarz

godkänna1994septemberbeslutade iförra regeringenDen att
överenskom-innebärAvtalenArlandabanan.avtalen enom

Projekt ABbolaget A-Bananhelägdastatligtmelse mellan det
ALCConsortiumLinkArlandakonsortium,och privatett

Arlandabaneprojektet.genomförandesamfinansieratett avom
tillhandahållerFinansieringen sker ettatt statengenom

böjens.k. Norraför denbidragvillkorslån och samt ge-ett
finansieringochriskkapitaltillhandahållerkonsortietattnom
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banker. Konsortiet planerar och bygger järnvägengenom
Rosersberg-Arianda-Odensala stationer påsträckan samt

vid C.Arlanda och Stockholm
fardigställandet ägande-l samband med banan övergårav

Projekttill de fasta anläggningarna till AB.A-Bananrätten
kompensation därför erhåller Arlanda Link Consor-Som en

nyttjanderätten till Arlandabanan trafikeratium rättsamt att
tågpendelArlanda-Rosersberg-Stockholm C medsträckan en

resterande6 timme i vardera riktningen under dengånger per
förläng-möjlighet tillavtalstiden. Avtalstiden 45 år medär en

medför spårkapacitet påning ytterligare 10 Avtalenår. caen
den10-12 tåglägen timme i vardera riktningen utöverper

kapacitet i anspråk tågpendeln.tassom av
dennaArlandabaneavtalen reglerar inte i detalj hur spår-

möjlighetutnyttjas ALCkapacitet i framtiden skall utan ger
berördaeventuellt andrai samråd med Banverket ochatt

trafikutövare.myndigheter förhandla med intresserade

och Svealazzd.rlarzarzMälarbanazz

År rörandegodkänna avtal1991 beslutade regeringen att
och Utbyggna-Mälarbanan Svealandsbanan.utbyggnaden av

finansierasden Mälarbanan och Svealandsbanan gemensamtav
för ända-regionerna. berörda regionerna haroch Destatenav

tillmålet bildat särskilda bolag utgör staten.motpartsom
ochAktieägare regionala bolagen bl.a. kommunernai de är

trañkhuvudmännen.
prisnivåför de järnvägarna i 1990 årsInvesteringen två är

följande:
Mälarbanan:Total investering 018 mkr4

530bidrag: mkrexterntvarav
Färdigställs 1999år

mkrinvestering Svealandsbanan: 2 044Total
bidrag: 360 mkrexterntvarav

1997.Färdigställs år
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trafikeringsansvarsigpåtagithar ettABSvealandsbanan
iminstmed turtrafikerasskall enföljande: Banan.enligt

måndag21och07mellantimmevarjeriktningenvardera
i sinfárdigställtsbanandetefterårminst 15 attifredagtill

helhet.
Överenskommelse.motsvarandeintefinnsMälarbananPå

kapaci-tillskapadedenförverkaenbart attregionenskallDär
möjligt.effektivtutnyttjas så somteten

fåförochMälarregionen ettattitrafikensamordnaFör att
harregioneniinfrastrukturendenutnyttjandeeffektivt nyaav

MälardaleniTågorganisationsärskildtillskapatregionen en -
IM.F

itrafikeringslösningtillförslagredovisatharTlM ett
Arlanda.viatrafikförutsätterbl.a.Mälardalsregionen som

trafikerings-dennaförfinansieringfullredovisatinteharTlM
lösning.

övervägande

vadsåvälArlandatilltrañklösninggodsäkerställaFör att en
börtågtrafik-övrigförMälardalsregionenigäller tåg som

Svealandsbaneav-ochMälarbaneavtaletArlandabaneavtalen,
tillöverenskommelser tarmed varakompletterastalet som
resandeandeloch störretågtrafikökadtillmöjlighetden en

ochMälarbananArlandabanan,byggandetmed tåg avsom
medger.Svealandsbanan

inte baramed ärtågflygplatsArlandanåMöjligheten att
nationelltfrågaocksåangelägenhet ärregional avutan enen

påplaneradeärjärnvägariinvesteringarDeintresse. som
möjlighetjärnvägstrañkens attökakommerstomnätet att

denIntegreringenvägtrafik.ochflyg- avmedkonkurrera
flygplats ärArlandavidflygtrañkenmedtågtrafikennationella

resenärer.för mångaintressesåledes stortav



4

Uppdraget
uppdragtillkallas medskallsärskild förhandlingsman attEn

Mälarbaneavtalet ochArlandabaneavtalen,förinom ramen
överenskommelserföreslåförhandla ochSvealandsbaneavtalet

ochALC, SJConsortiumLinkmellan Arlanda representan-
integre-samordnad ochMälardalsregionen angåendeförter en

Mälardalsregionen.och iArlandabanantågtrafikrad på

skallUtred aren

Mälardals-förochALC, SJförhandla med representanter-
i Mälar-tågtrafiksystemåstadkommaregionen för ettatt

trafiklösningar ochgodaeffektivt, medgerdalen ärsom
hållbart,långsiktigt ekonomisktärsom

redo-regionala intressenterSJ ochmed ALC,i samverkan-
i Mälar-trafiksystemoch integreratsamordnatvisa hur ett
effektivtmedgeförutformasskalldalsregionen ettatt

successivt till-infrastrukturdenutnyttjande somav nya
investeringsplaner,gällandeenligti regionenskapas nu

intressenteroch regionalaolika nationellai medsamverkan-
angåendemed ALCöverenskommelseträffaförhandla och

Rosersberg-Arlanda-Oden-sträckankapacitethur den på
Stock-tågpendeln mellanförbehöversala ALC intesom

utnyttjas,Arlanda skallholm C och

trafikeringslösning för Mälar-tillförslagetöverväga om-
avtal rörandekompletterandebehovregionen föranleder av

skallStockholm Cfråninom 15 kmvilka stationer som
direkta tåg,station medtrafikera Arlandamedges rätt att

trafikeringslösning for Mälar-förslaget tillöverväga om-
den s.k.från Norraanslutande spårregionen erfordrar ett

sådant kom-och vilket sättstationböjen Märstatill ett
finansieras,skallpletterande spår
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reduceringeventuellangáendeförhandla med ALC aven-
avtalsperiodens längd.

Övrigt

regeringensenligt dir. 1994:23 beaktaskallFörhandlaren
utredarekommittéer och särskildasamtligadirektiv till att

enligtFörhandlaren skall ocksååtaganden.offentligapröva
konsekvensernaregionalpolitiskaredovisa dedir. 1992:50 av

överenskommelser.träffade
skall träffas inomöverenskommelserFörslag och ramen

budgetramar.redan beslutadeför
februari 1995.den 15redovisasUppdraget skall senast

Kommunikationsdepartementet
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Option uppsägningom av

Arlandabaneprojektavtalet
Separat
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vissPrincipöverenskommelse om

utökning Arlandabaneprojektetav

Separat
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Överenskommelse vissa prin-om

ciper för tillämpning bestämmel-av

för upplåtelse trañkrättigheterser av

på Arlandabanan

Separat
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Utveckling trafikSJ påav :s

Arlandabanan



1995-02-15

Till Statens förhand-
lingsman för samordning
och integrering tra-av
fiken Arlandabanan
med trafiken statens
spåranläggningar

Avsiktslörklaring från Statens Järnvägar SJ

SJ förklarar sig härmed berett i samverkan med övrigaatt,vara
intressenter, verka för samordnat och integreratett tågtrafiksystem
i Storstockholms- och Mälardalsregionen. Som led i dennaett strävan
urfáster sig SJ delta sådanai förhandlingaratt under ledningstatens

syftar till säkerställaatt god trañkförsörjningsom till Stockholm-en
Arlanda flygplats och samtidigt tillvara den möjlighetta till ökad
tågtrafik och större andel resande med tågen byggandetsom av
Arlandabanan, Mälarbanan och Svealandsbanan medger.

SJ därvidär berett så långt möjligtatt utforma sin fjärr-och regional-
tågstrafik så samordningatt och integrering kan skeen med övrig
trañk till Stockholm-Arlanda flygplats. En förutsättning villko-är att

för trafikera Arlandalänkenattren Arlanda Link och den planerade
fjärrtågsstationen vid Stockholm-Arlanda flygplats rimliga.är

Vidare förutsätter SJ SJ får tillgångatt till minst dubbelturersex pertimme i lämpliga tidlägen såväl Södra Norra böjen ochsom att
inga hinder föreligger med hänsyn till tjärrtågsstationens utformning.
SJ är berett marknadsmässigaatt villkor betala rimlig terminal-en
avgift för bidra till kostnadernaatt för liärrtågsstationen och därtill
skäliga avgifter för upplåtelsen banan.av

Generaldirektören

POST BESÖK TFH FAX TELEXSJGeneraldivektbren Centralstationshusel OBJGZ3003 08-149431 19410sjgends105 STOCKHOLM50



låta1996redanArlandatågtrafiken tillutveckla attkommerSJ genomatt
särskildinrättaochuppehåll i Märstaregionaltågochfjärr- göra en

flygterminalemaolikadeochstationMärstamellanlimousinbuss
ochSvealandsbanansnabbtågmedtrafikenkommerArlanda. SJ att starta
tillvidarekommerSvealandsbanantågenoch att1997Mälarbanan

böjenSödra Norrasåvälblir klarArlandabananMärsta-Uppsala. När som
ekonomiskaArlandatillfrån MärstatrafikenflyttaSJ omattavser

då föreligger.förutsättningar

Statens JärnvägarFör

Stig Larsson
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Utveckling tågtrafiken iav

Mälardalen



SJ

IF Damm va:nere
1995-02-15
E E:08W beteckning

nnHanaiaggaru,

rm
Toll1 ABTåglMalmdalen. ..forhandllngsmanStatens 39x44samordning och jnte-for

10269STOCKHOLMpåtrafikengrering at
påArlandabanan och stat-

spáranläggningarens

Mälardalentågtrafiken iSJ utvecklar

succesivtTrafiken byggsSvealandsbanoma. utochtrafikeraMälar-SJkommeratt
1999.tillgängliga 1997fordonblirochklarblirvartefterinfrastrukturen nya -

trafikikmh planerasför 200snabbtágset attdet 15innebärFullt utbyggt varaatt
Svealandsbanan.Mälar- ochpå

Uppsala,StockholmtrafikenMälarbanan,Svealandsbanan,ingårtrafiksystemetl -
StockholmfjärrtågvissaÖstpendeln utnyttjandeGävleLinköping samt av -- långtflygplats såtill ArlandakopplasTrafiksystemetHallsberg bilaga.se

tåg.direktaochmedgenomgåendemöjligt

Närvia Märsta.bussanslutningmedinitialtArlandaskerKopplingentill
ArlandaviatrafikenläggsböjenNorrasåväl SödraklarArlandabananblir som

rimliga.ekonomisktför dettavillkorenförutsättning ärunder att

inombedrivstrafikenochtrafiksystemetitillämpasOrdinarieSJ-taxa ovan
föri ställeti trafikenaffarsrisken stateninnebär SJegentrafikens Det att tarram.

årZS-årsperiodtrafiken underbedriva tSJkommunerna.och o matt enavser
trafikpolitiskadeförutsätterDetkontrollstationår 2005. att2020meden

någonochradikalt för dessabanorförändrasför inte attSJförutsättningarna
parallellt medfår bedrivaskollektivtrafik inteinterregionalkonkurrerande

banorna.

till tågenmatamafikeffektivbedriverlänshuvudmännenförutsättningEn äratt en
övrigt1utvecklingtillmedverkaroch resecentra.stationematrafikeradevid de av

föreslårSJkostnaderför kommunerna. att ettåtagandenågrainnebärinte SJ nya:s
tåg-samordningmarknadsföringsfrågor,bildasförsamarbetsorgan avgemensamt

busstrafikoch m m.
S77StixarssonLa

assox TELEX1: ;uFOSY Centralstationshüset 19410sjgendGeneraldirektoven 08-7623003 08-149431SJ s
STOCKHOLM10550
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utbud i MälardalsystemetSJs planerade

Normaltrafrk vardagar-

V - ---

Arlanda UppsalaStockholmCtågZh ochriktning Eskilstunal ---
UppsalaStockholmC ArlandaEskilstunariktning HallsbergtågZh och1 -- --

respektivekvällStockholminsatstågEskilsttma Cl morgon-

.. 4. v.

StockholmCriktning Västeråståg2h ochl -
Västerås StockholmCriktning HallsbergtågZh ochl --

kvällrespektiveVästerås StockholmCinsatståg2 morgon-

UppsalaStockholmdelen dagentågh sammanlagt4 större av -
högtrañkvia3 insatstågi Märsta

ochriktning helasträckantåg2-4hl
i högtrañktågh Nyköping Uppsalalnsatståg 1ger -

Katrineholm Stockholmtjäntåg HallsbergHärtill kommer --

de stationernämndalinjeruppehållmedordinarietågSJ göraatt ovanavser
StockholmNord ochkankommabifogadekarta.Härtillnamngivnapåärsom

kan trafikerasandrastationerblir klaraochStockholm dessaVäst ävennär som
träffas.särskildaöverenskommelserövrigt förutsättskommersiellavillkor. 1 att
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Bilaga 7

Samordnad och integrerad tågtrafik i
Storstockholms- och Mälardalsre-

gionerna TIM



J nt;
Stockholms läns landsting
Landstingsrådet

ÄnslrandIaéi

Stockholmden15februari1995

Till förhandlingsmanförstatens
samordningoch integrering trafikenav

Arlandabananmedtrafiken statens
spåranläggningar

Avsiktsförklaring från Tåg i Mälardalen AB TIM

TIM förklararsig hänned berett i samverkanmedövriga intressenteratt verkavara
för samordnatoch integrerattågtrafiksystemett i Storstockholms-och
Mälarregionen.Syftetbör i förstahand tillvara denmöjlighet tillatt ökadtavara
tågtrafikoch andelstörre resande tågmed byggandet Arlandabanan,en som av
MälarbananochSvealandsbananmedger.I andrahandgällerdet säkerställaatt engod trañkförsörjningtill Stockholm-Arlandaflygplats.TIM berett deltaär iatt
sådanaförhandlingarunder ledning leder ovanståendetill mål.statens som

TIM utfástersig inom för angivnaförhandlingaratt olikaramen sättovan
medverkatill samordnaregionaltågstrafikeni huvudsakatt enligt TIMs upplägg
medfjärrtrañkeni syfte nå integreradtrañklösningatt för Målar-regionenen samt
godatågförbindelsertill frånoch Arlandaflygplats.

TIM ställersig bakomStatensJämvågarsförslagtill integreradtrañklösning isomprincip bygger deutredningaroch förslag i olika sammanhangförts framsom
TIM. TIM därvidär fullt införståttmed förslagetav förutsätter åtagandenvissaatt

för berördahuvudmänvadgällermatanrafik,samordning lokaltrafik ochavjämvägstrafikoch Vidareförutsättstaxor. SJ-taxani princip skallatt gälla för den
interregionalatågtrafikeni Mälarregionen.

TIM förutsätter avtal träffasmellanatt TIM företrädareför trafikhuvud-som
männenochSJ ovanståendefrågor för därigenomskapa reelltom att inflytandeett
för regionen denframtidatrafiken.

TÅG MÄLARDALENI AB

min
Claes strand
Ordförande

Postadress Besöksadress Telefon TalaGX
Box22550 landstingshuset 25087372500 0873743- -22STOCKHOLM104 Hantverkargatan45Stockholm
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Samordnad integreradoch tågtrañk i

Storstockholmsregionen SL



AB Storstockholms Lokaltrafik

19950243

Till fömandlingsmanförstatens samordning
påoch trafikenintegrering Arlandabananav

trafikenpå spåranläggningarmed statens

Avsiktsförklaring från AB Storstockholms Lokaltrafik SL

SLförklarar utgångspunktsighärmed berett med i sittatt,vara ansvarsom-
rådeochi samverkanmedövrigaintressenter.verkaför samordnatochett

tågtrafiksystemi Storstockholms-ochMälarregionen.Som lediintegrerat ett
sådanautfäster SL delta förhandlingardennasträvan underatt statenssig l

trafikforsörjning frånledning syftartill säkerställa god tillochattsom en
Stockholm Arlandaflygplats samtidigt tillvaradenmöjlighettilloch taresptågtrafik tåg erhållesökad och störreandelresandemeden som genom

Mälarbanan Svealandsbanan.byggandet Arlandabanan. ochav
ingåendeför förhandlingarSLutfästersig inom angivnaatt ramen ovanlokaltågstrafikenSL-områdetförutsättningarna utveckla ipröva att genomen

lokaltågsanslutning flygplats.till Stockholm-Arlanda Inriktningenärdär-direkt
lokaltåg flygplatstill skall Stockholm-Arlanda underhögvid 4 angöraattupp

trafiktid.
erhållas,tåglägen hinderförelig-förutsättning lämpliga kan ingaUnder attatt

fjärrtågsstationenbeträffande denplanerade vidanvändningenavger späranslutningStocholm-Arlandaflygplatsoch kompletterandeatten
och NorraKroken byggsmellanNorrastambanan Märsta den knorrom s

fjärrtågsstationenSL betalarimligaterminalavgifterför ochBöjenär berettatt
införståttbanavgifterforanvändingen banan.SL därvidfulltrimliga äravspåranslutningkompletterande och eventuellanpassningmedatt en avenfärrtågsstationen lokaltågstrafikens långsiktigttill förutsätterkrav ett

frånSLs dessaanläggningar.tagande sida utnyttjaatt
påSL SJ-taxani princip inomregio-förutsätter kommer tillämpas denatt att

tågtrafikenMälarregionen.nala i
regionaltågstraSL vidaremedvetet SJ fjärr-ochär utvecklaatt attom avserpåliken Arlandaför tillgodoseSvealandsbane- Mälarbaneintressen-ochatt

tågförbindelserönskemål såväl fråntilloch Arlanda mellanternas om som
olika inomMälardalsregionen.orter

QtrStockholmden 1995
FörStorstockholmsLokaltrafikAB
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integreradeExempel på trañksystem
i Stockholms- och Mälardalsre-

gionerna





Arlandabanan
påExempel integrerat trafiksystem med flygpendel-

Sundsvallmot
Östersundmot

Borlängemot

Västeråsmot ViIP Uppsala

Flygpendeli
snabbtågj
Regionaltåg1
lnsatstågI n i
Snabbpendeli
Lokalpendel:i

IEMärsta Arlanda
a
I

Upplands Väsby

Stockholm C

Södertälje Cmotmot
ÖrebroEskilstuna

Katrineholm
Västerhaningemot

Nyköping Nynäshamn

1150215





@

ê

B
u

uI l u
I
I





Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning
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