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förchefenochstatsrådetTill

Kommunikationsdepartementet

regeringenbemyndigadefebruari 199523denbeslutGenom
statsrådet lnesKommunikationsdepartementet,förchefen

bl.a.uppgiftmedutredare attsärskildtillkallaUusmann, att en
förändradelokaliseringochfinansieringutformning,föreslå av

järnvägssektorn,inomförvaltningsuppgifteroch sommyndighets-
för järnvägs-reglertillförslagkommandekonsekvens nyaaven

trafiken.
denförordnadesbemyndiganderegeringensstödMed av

Norrköpingsvidrådmannenutredaresärskildapril 199518 som
Lindvall.EngbergGunillatingsrätt

Banverksutredningen.Utredningen namnetantog
sektionschefen1995septemberförordnades den lSom experter

direktörenverkställandeJärnvägsinspektionen,Andersson,Ove
BodirektörenLokaltrafik,StorstockholmsABLeif Axén,

Hellström,planeringschefen HansIndustriförbundet,Carlsund,
stabs-Banverket,Hellsvik,stabsdirektören Larsjärnvägar,Statens

departementssekre-Banverket,Snäll, samtAnne-Mariedirektören
Kommunikationsdepartementet.Stork,Piateraren

för-1995novemberlämnade den 15 ettBanverksutredningen
kommitténförarbetsuppgifternaöverflyttandeangåendeslag av

järnvägpersontrafikköpförFörhandlare statensl991:03 av
överläm-UtredningenBanverket.inomenhetsjälvständigtill en

1996:9 Omdelbetänkandet SOUjanuari 1996den 19vidarenade
trafikledningjärnvägens m.m.
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Härmed överlämnas Banverksutredningens slutbetänkande
SOU 1996:33 Banverkets myndighetsroll m.m.

fogasTill betänkandet särskilda yttranden Boexperternaav
Carlsund, Hans Hellström och HellsvikLars och Ann-Marieav
Snäll gemensamt.

Stockholm den 5 1996mars

Gunilla Engberg Lindvall
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Sammanfattning

järnvägs-inomrollochmyndighetsuppgifterBanverkets
sektorn

järnvägensinomsektorsövergripandeharBanverket ansvarett
främja järnvägensuppgifthärvid attharBanverketområde. som

främstgäller ansvaretbanhållningsfrågorfrågalutveckling. om
ocksåkan nämnassammanhangetlförsvarsfrågor.ochforsknings-

enligtmarkåtkomstfrågorharBanverket pröva avatt omatt
Frågor rörjärnvägar.byggande som1995:1649lagen avom

frågorochmiljöfrågortrafikutövning är ombanhållningsåväl som
för-roll börsektorsövergripandeBanverketshandikappanpassning.

järnvägstransportsystemetförbörBanverket ettstärkas. ta ansvar
myndighets-förverketsgårvilket utöverhelhet, ansvarsom

drivabörBanverketspåranläggningar.förochuppgifterna statens
uppnåsmål atttrafikpolitiskamedför somfrågor attsom

ökar.transportarbetettotaladetandeljärnvägstransporternas av
kommerförslagdeefterellerinitiativ sombörBanverket eget

järn-aktörerandratransportköpare,medkontaktervidfram
tillförslagframarbetastatligaochkommunalaeller organvägarna

utvecklingenfrämjaeller sättbehövs annatförändringar som
område.järnvägensinom

Trafikavgifter

infrastruktur-tilldelning19/EG95/direktivEuroparådets avom
svenskiinförasskallinfrastrukturavgifterochkapacitet uttag av

underspårinnehavareskalldirektivetEnligtjuli 1997.före enrätt
balan-tidsperiodrimligverksamhetsförhållanden övernormala en
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trafikavgifter och eventuellautgifterna och inkomsterna avsera
anläggningen och dessfår finansieraSpårinnehavarenstatsbidrag.
avgifter förkapital.förränta investerat Deförnyelse och tas utsom

med hänsyn tillfastställasskall därutövernyttjandet banaenav
och marknads-anläggningenslitageoch gradenbl.a. arten av

marknad får ingentjänsterlikvärdigasituationen. För samma
trafikav-trafikavgifter.vid Uttagdiskriminering ske uttag avav

domstolsprövning.förbli föremålskall kunnagifter
förbestämmelser införsdirektivetsföreslårUtredningen att

inteandra järnvägaroch utgörsenskilda järnvägar statenssom
Banutred-föreslås ijärnvägslag,i denspåranläggningar som

trafikledningjärnvägens1996:9 Omdelbetänkande SOUningens
spåranläggningartrafikavgifter förfråga statensI omm.m.

ändring.föreslås ingen
m.fl. järnvägarenskildatrafikavgifterBeslut uttagom av

BanverketsTrafikledningen.Banverketskall kunna prövas av
trafikavgifteroch i frågafrågori sådanabeslut uttag avom

överklagas hos Järnvägs-skall kunnaspåranläggningarstatens
nämnden.

efterjärnvägstrafik störreförGarantier
infrastrukturinvesteringar

efterspåranläggningartrafikMöjligheterna statensgaranteraatt
beslutsunderlag vadgedigetbegränsade. Ettinvesteringar ärstörre

iinvesteringifrågavarandetransportköparnahosbehovet avavser
för investeringengivetvis grundenplanerade utformningdess attär

tillkommer nytta.
beslutsunder-ikan docktill järnvägarnasMed hänsyn egenart

möjlig-vilja ochtransportköparesochtrafikutövarnaslaget större
vissbeaktas. Eninvesteringen särskiltefterutnyttja bananhet att

investe-trafikeras efterkommergaranti för banan störreattatt en
eller flerafråntrafikuppläggbärkraftigtdet finnsring är att ett en

ordnadinvesteringeneftertrafik bananvill bedriva på samtsom
förstärkaskansådan garantitrafiken.finansiering En genomav
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visstrafikutövareförhandsbeskedmöjligheten engeatt genom
betaladelvisellerheltskyldighetmed attbanatilltillgång enen

intetrañkutövarenförlustig,gårtrafikavgifter omstatende som
fåintebörinvestering tasEntåglägen.tilldelningsinutnyttjar av

iinvesteringar statensförfyraårsplanendeni närmaste
itrafikförfinnsuppläggrealistisktintespåranläggningar, ettom

omfattning.tillräcklig
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Författningsförslag

tillFörslag1

1997:000järnvägslageniändringLag om

1997:000järnvägslageni frågaföreskrivsHärigenom om
ochbetecknasskall 7och 7-8nuvarande 6dels att

§§,12-13
lydelse,följandeskall haoch 12-13dels de 7att nya

ochbestämmelser, 6införasskalldet i lagendels att nya
lydelse.följande§§,8-11 av

lydelseFöreslagen1996:9SOULydelse enligt

6§

godskallSpårinnehavare i
bedriverdeminformeratid som

spåranläggningentrafik på om
möjlighe-förändringar istörre

anläggningen.utnyttjaten att

7 §

för nyttjandeAvgifternafårSpårinnehavaren ta ut av
trafikavgif-spåranläggningnyttjande bananavgifter för enav

så deskall bestämmasförstaartikel 8 terframgår attsom av
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statsbidragmed detillsammansdirektivrådetsstycket i
täcker spårinne-utgåkantilldelning95/19/EG somavom

för anláigg-utgifterhavarensjärnvägsinfrastrukturkapacitet
grundpå investe-infrastrukturav- ningenoch avuttag av

underhåll och drift. Deringar,gifter.
såbestämmasdärutöverfår att

spåranlägg-förrántarde i
kapital. Av-investeratningen

bestäm-skallgifterna övrigti
till det slagsmed hänsynmas

mark-avgiftentrafik avser,som
ochochnadssituationen arten

infrastruk-slitage pågraden av
turen.

diskrimi-får ingentjänsterlikvärdigaföravgifterVid uttag av
ske.nering

8§

skyldigSpårinnehavaren är
delämnaBanverkettillatt

för kon-behövsuppgifter som
trafikavgiftertroll uttasattav

icke-diskriminerandepå grun-
der.

9§

demeddelaBanverket får
behövsförelägganden isom

lagdennafall förenskilda att
efterlevas.skall
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10§

tåg-tilldelningBeslut avom
förelägg-och§enligt 3lägen

förenas§ fårenligt 9anden
med vite.

H§

denellerRegeringen myn-
föreskriverdighet regeringen

hurföreskriftermeddelafår om
fastställas.skalltrafikavgifter

I2§

Banver-förvaltasspåranläggniirgar, avfrågaI somstatensom
1988:1379förordningenibestämmelser omsärskildaket, finns

spåranläggningar.statens

påtrafikavgifter statensOm
bestäm-finnsspåranläggningar

förordningenmelser i
föravgifter13791988: om

spåranlägg-trafik på statens
izingar.

13§

Spårinnehavares uttag av
fårtrafikavgifter prövas av

Banverket.



SOU 996233

lag får överklagas hosBanverkets beslut enligt denna Järnvägs-
nämnden.

kraft denlag träder i juli 1997.Denna l
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tillFörslag2

1997:000 Järn-i lagenändringLag omom

vägsnämnden

1997:000 Järn-och lagenföreskrivs 6Härigenom latt om
följande lydelse.skall havägsnämnden

lydelseöreskrivenF1996:9Lydelse enligt SOU

1 §

JärnvägsnämndenJärnvägsnämnden upptarupptar
BanverketsöverklagandeBanverkets överöverklagande över

frågabeslut itilldelningbeslut i fråga omavom
tåglägentilldelningjärnvägslagentåglägen enligt av

järnvägslagen 1997:enligtbanfördelningoch1997:000
banfördelning enligtoch0001996:000enligt förordningen

1996:000förordningenspåranläggningar. omstatensom
spåranläggningartillsynNämnden överutövar statens

avgifter förtillämp-såvittBanverket nytt-uttag avavser
spåranläggningi jandebestämmelsernaningen av enav

enligtochjärnvägslagenenligtban-nämnda författningar om
1 988.13 78förordningenfördelning trafikledning.och om

påtrafikavgifter för statens
spåranläggningar.

tillsynNämnden överutövar
tillämp-såvittBanverket avser

ibestämmelsernaningen av
författningar ban-nämnda 0m

trañkledning.ochfördelning
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6§

Järnvägsnämnden skall med-skall fattaJärnvägsnämnden
i anledningdela beslutöverkla-anledning över-beslut i avav

Banverkets be-klagandebeslutBanverketsgande överöver
ochbanfördelningtvå slutbanfördelning inom ut-omom

trq/kavgifter inom tvåhandläggning-månader efter att tag av
efter handlägg-månaderavslutats.ärendet hari atten

har avslutats.ärendetningen i

juli 1997.kraft den lträder ilagDenna
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tillFörslag3

förordningeniändringFörordning om

påtrafikföravgifter statens1988:1378 om

spåranläggningar
1988:1378förordningen14 §föreskriver omRegeringen att

följandehaskallspåraniäggningartrafikföravgifter statens
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§14

enligtbeslutBanverketsenligtbeslutBanverkets
överklagasfårförordningdennaöverklagasfårförordningdenna

Järnvägsnämnden.hoshos regeringen.

juli 1997.den 1kraftiträderförordningDenna
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tillFörslag4

förordningeniändringFörordning om

förordningeniändring1996:000 om

Banverketförinstruktionmed1988:707

1996:000förordningen9§föreskriverRegeringen att om
Banverketförinstruktionmed1988:707förordningeniändring

lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagen1996:9SOULydelse enligt

9§

frågabeslutar iochförTrafikledningenvidDirektören ansvarar
och §§i 1511frågorspåranläggningar avsessomstatens omom

spåranläggningar samt1996:000förordningen statens omom
trafikledning.ochbanfördelning

Trafikled-vidDirektörenTrañkled-vidDirektören
tilldel-beslutarningentilldel- ävenbeslutarningen även omom

enligt 3 §tåglägenning3 §enligttåglägenning avav
1997:000järnvägslagen samt1997:000.järnvägslagen

frågor tra-uttagprövar avom
lag.enligtjikavgifter samma

juli 1997.kraft den lträder iförordningDenna
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tillFörslag5

förordningeniändringmedFörordning
Vägverketförinstruktionmed1992:1467

med1992:1467förordningenl3 §föreskriverRegeringen att
lydelse.följandeskall haVägverketförinstruktion

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

13§

general-VägverketsbeståryrkestrafikfrågorförNämnden av
förföreträdareordförande, samthaneller dendirektör, utser,

Svenskalänsstyrelserna,Riksskatteverket,Rikspolisstyrelsen,
SvenskaIokaltrafikföreningen,Svenskabusstrafikförbundet,
SvenskaochtransportarbetareförbundetSvenskataxiförbundet,

åkeriförbundet.

delegatio-rådgivandeDendelegatio-rådgivandeDen
bestårhandikappfrågorförbestårhandikappfrågorför nennen

generaldirektör,Vägverketsgeneraldirektör,Vägverkets avav
ordförande,den hanellerordförande, utser,haneller den utser,
Banverket,förföreträdareStatensföreträdare för samtsamt

handikappråd, Statensjärn- Statenshandikappråd, Statens
kommun-Svenskajärnvägar,kommunförbun-Svenskavägar,

lokaltrafik-Svenskaförbundet,Iokaltrafikföre-Svenskadet,
föreningen,Handikappinstitutet,Handikappinstitutet,ningen,

central-Handikappförbundenscentral-Handikappförbundens
handikappadeskommitté, Dehandikappadeskommitté, De

SynskadadesochriksförbundSynskadadesochriksförbund
riksförbund.riksförbund.

januari 1997.kraft deni lträderförordningDenna



22 SOU l996:33

6 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1989:67 plan för stomjärnvägarom

Regeringen föreskriver förordningen3 § 1989:67 planatt om
för stomjärnvägar skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Planen skall tio år och redovisa alla nybyggnader stom-avse av
järnvägar beräknas bli utförda under planens giltighetstid. lsom
planen skall också sådana ombyggnader stomjärnvägar,tas upp av

innebär förbättringväsentlig järnvägen.som en av

Planen skall innehålla miljökonsekvensbeskrivning.en

detOm uppenbartinte är
kommer traf-järnvägatt atten

keras tillräcklig omfattningi
efter ellerstörreen ny- om-
byggnad, skall krävas långt-att
gående planer på realistisktett
trafikupplägg finns finan-samt

trafiken försiering attav
skallinvesteringen in itas

planen.

förordningDenna träder i kraft den januaril 1997.

Senaste lydelse 1994: l
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tillFörslag7

förordningeniändringFörordning om

rikstäckande:18091991 om

regionalaväghållningsplan,
planerochväghållningsplaner

trafikanläggningarför

1991:1809förordningen§15föreskriver omRegeringen att
ochväghållningsplanerregionalaväghållningsplan,rikstäckande

lydelse.följandeskall hatrafikanläggningarförplaner

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§15

företagallaredovisaskalllänstrafikanläggningarförPlanen
med hänsyngiltighetstidplanensunderutfördabliberäknassom

byggaförstatsbudgeteni attanvisasbidragmedel ellertill de som
förutsättningar.finansiellaandratillellerlänstrafikanläggningar

Vidangelägenhetsgrad.efterordningiskallFöretagen anges
fastställdai planendenskalllänstrafikartläggningarbyggande av

följas.huvudsakiangelägenhetsordningen

uppenbartdet inteOm är
trafi-kommer attjärnvägatt en

omfattningtillräckligkeras i
skallinvestering,efter störreen

planerlångtgåendekrävas att
trafkuppküggrealistisktpå ett
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finns finansieringsamt tra-av
fiken för skallinvesteringenatt

med planen för länstrafik-itas
anläggningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
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Inledning1

särskildtillsätta1995februari23 attdenbeslutade enRegeringen
lo-ochfinansieringutformning,föreslåuppdragmedutredare att

förvaltningsuppgifterochmyndighets-förändradekalisering av
förslagkommandekonsekvensjarnváigssektorin avinom ensom

redovisaskallUtredaren äveniiiriivägstrafikeimförreglertill nya
järn-roll inomochmyndighetsuppgifterBanverketsanalys aven

for-skallVidareförändringar.eventuellaföreslåvåigssektorn samt
denomfattningviss avdet går garanteraför hur att enmerna

dessahurlämnasförslagochanalyserasjärnvagstralikenframtida
föränd-tillförslagalla1förstärkas.ochförtydligaskangarantier

skallförfattningsmässigtändringenhurredovisasskallringar även
regleras.

delbetänkandet1996januari avgett19denharUtredningen
delbetänkandetltrañkledningiärnvägensOm1996:9 m.m.SOU

anledningibehövsregelverkdet avförslagframlagts somhar om
banför-108rskr.TU12,1995/96:92, ombeslut prop.riksdagens
tillgångfrågaireglerasbehövervad omdelning utom somm.m.

behandlatsbetänkandetiharVidarefunktioner.till gemensamma
direk-ochjärnvägsföretagtilltillstånd8/EG95/1råidsdirektivet om

ochavjärnvägsinfrastrukturkapacitettilldelning9/EG95/tivet 1 om
banfördelning.såvittinfrastrukturavgifter avseruttag av

InyndighetsuppgifterBanverketsbehandlarslutbetänkandeDetta
såvitt95/19/EGrådsdirektivet avseriärnvägssektormroll inomoch

järnvägstrafikförgarantierfrågortrafikavgifter samt omuttag av
infrastrukturen.iinvesteringarefter större

Kommunikationskom-medsamråttarbetesittiharLltredningen
1995:01.KKomKom,mittén,
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Utredaren har den november15 till1995 Kommunikationsde-
överlämnat förslag överflyttande de arbets-partementet ett om av

uppgifter utfördes kommittén K 1991:02 Förhandlare försom av
köp persontrafik iärnväg till självständig enhetstatens av en

inom Banverket, Delegationen för köp viss kollektivtrafik.av
förslag,Detta har genomförts med viss iustering, bifogassom som

bilaga till betänkandet.en
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myndighetsuppgifterBanverkets2

järnvägssektorninomrolloch

Inledning2.1

rskr.TUl9,1987/88:50,besluttrafikpolitiska1988-årsGenom
SJ,trafiken,föraffärsverkiSJ, ettjärnvägar,delades Statens160

bemyn-Regeringeninfrastrukturen.förmedBanverketoch ansvar
SJmellanarbetsfördelningenden närmarebeslutadigades att om

Banverket.och
förordningenfrämstframgårarbetsuppgifter genomBanverkets

fram-instruktionenAvBanverket.förinstruktionmed1988:707
järn-förförvaltningsmyndighetcentralskallverketgår varaatt

bl.a.huvuduppgifter attärVerketsvägsfrågor.
utveckling,järnvägenfrämja

spåranläggningar,förvaltaoch statensdriva
ochjärnvägstrafikmiljöanpassadfrämja en

samhällsmotiveradtillämpadstödjaochplanerainitiera,
verksamhetsområde.sittinomutvecklingochforskning

Järnvägsin-finnsBanverketinomenhetersjälvständigaSom
Delegationenochjärnvägssäkerhetenförmed ansvaretspektionen

uppgifterJärnvägsinspektionenskollektivtrafik.vissköpför av
järnväg,vidsäkerhetenOm1990/91:1främstframgår prop.av

delbetänkandeutredningensdennalspårväg,ochtunnelbana m.m.
föreslås65trafikledningjärnvägens s.m.m.,Om1996:9SOU

förArbetsuppgifternainspektionen.föruppgifterutvidgade
tillbilaganframgårkollektivtrafikviss avköpförDelegationen av

1995/96:92,prop.beslutatriksdagenharVidarebetänkande.detta
skallBanverketinomenhetfristående108rskr. attTU12, en
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för banfördelningen och trafikledningen statensansvara
spåranläggningar för trañkeringsrättsfrågor. Enhetens verk-samt

av förslagsamhetsområde framgår propositionen. enhetens,Ett om
Trafikledningen, nämnda delbetänkande.uppgifter finns ovan

följande.enheter inte behandlas i detDessa kommer att
analysEnligt direktiven skall utredningen redovisa Ban-aven

verkets Inyndighetsuppgifter och roll inom järnvägssektorn samt
föreslå förändringar. Förslagens inriktning skalleventuella attvara

för järnvägstransportsektorn börBanverkets roll sektorsorgansom
skall vidare innebäraförstärkas bli väldefmierad. Rollenoch mer

vad gäller infrastruktur och trafik.långtgående helhetssynen mer

förvaltningsmyndighet medCentral2.2

utvecklingfrämja järnvägensför attansvar

m.m.

sektorsövergri-för frågorBanverket tilldelatshar äransvaret som
härvid uppgiftjärnvägsområdet. Banverket harpande inom attsom

fråga i huvudsak banhållnings-främjajärnvägens utveckling. I om
främst forskning ochfrågor gäller sektorsövergripandedet ansvaret

också Banverketförsvarsfrågor. sammanhanget kanl nämnas att
mark enligt lagen 1995:1649har frågor åtkomstprövaatt avom

såväl banhållningbyggande Frågorjärnvägar. rör somom av som
miljöfrågor och frågor handikappanpassnintrafikutövning är om

sektorsroll överordnad rollenvissa fall Banverketsl är som
gäller uppgiftenförvaltare spåranläggningar. Detta t.ex.statensav

miljöfrågorna. sektors-främja järnvägens utveckling och Denatt
del Banverketsövergripande rollen kan ofta också ses som en av

förvaltare, förvaltar det huvudsakligaroll eftersom Banverketsom
främjanationella järnvägsnätet. gäller järnvägs-Detta t.ex. att

trafikens utveckling. fall kan den sektorsövergripande rol-I vissa
i konflikt intressen förvaltarelen komma med Banverkets som av

spåranläggningar. exempel kan hjälp medSom nämnasstatens
fmansieringsplaner banhållare.för andra Det vik-är sammantaget
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till sinhänsyn över-förvaltarrolli sinBanverket tartigt ävenatt
stårskillnadenviktigtocksådet attsektorsroll ärgripande attmen

rollerna.mellankonfliktinnebärakansituationerklar i ensom

utvecklingjärnvägensfrämjaUppgiften att

trafikpolitiskaårs1988SJbildadesBanverket att genomgenom
iärnvägstrafikbedrivaskallnuvarande SJdelades ibeslut som

sek-skall haBanverket,ochgrunderföretagsekonomiska ensom
spåranlägg-förvaltaochdriva statensrolltorsövergripande samt

ochBanverketmellanfortsattgivetviskontakt harEnningar. nära
in-förmedelmyckettilldelatsbildandetsedanharBanverketSJ.

uppgifthaftharochspåranläggningar storivesteringar enstatens
spåranläggningar,Statligajärnvägar.byggandeochplaneringi av

stomjärnvägarmil600bestårBanverket,förvaltas caavavsom
spårvissaUtövermalmbanan.länsjâirnvägai avmil samt360och

statliga ln-bl.a.finnsSJ, ävenförfogasindustrispår, avtyp som
Inlandsbanantillnyttjanderättmedupplåtenlzindsbanan, ärsom

sammanhang,i dettaintressefinns,DärutöverlBAB.AB av
industrispår. Somomfattandeochspåranläggningarenskildavissa

järn-monopolhakan SJutredningen sägasitidigare nämnts
godstrafiken ävenfrågaoch ivägstrafiken stomnätet om

bedrivasfårlänsjämvägarnaPersontrafik avlänsjärnvägarna.
bedrivstrafik,frågalTHM. avtrañkhuvudmännen somom
internatio-VissaSJ.någon entreprenör änytterligarefinnsTHM

Luossavaara-spåranläggningarna.trafikerafåkannella företag
stomjärnvägentrafikerafårLKABAktiebolagKiirunavaara

ochbedriver SJmalmbananPåmalmbanan.ochLuleåBoden -
trafikbedrivafåAndra kanLKAB.trafik åtstatsbanerNorska

trafikeringsrätt.sinfrånavståroch THMSJanläggningarna, om
förekommer.trafiktill Slzsmatartrafikformgodstrafik iViss av

järn-främjaförinsatsertidigareBanverkets attfrågal om
exempelBanverketmedkontaktervidharutveckling somvägens

följande.framhållitsbl.a.
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deltagit aktivt i med utveckla trafikenBanverket attprocessen
Inalmbanan vad malmtrafik och de s.k.LKABzs ARE-avser

tågen. gäller båda storskaliga lösningar med systemtåg.Detta För
trafikutövare ställt utrustning till förfog-har Banverket vissnya

ande. också beslutat trafikeringsrätt förBanverket har om annan
trafikutövare faktiskt trafikeratsspår, inte har SJ,SJän som av
något överklagatsinte SJ.som av

fråga Banverket har del-l tekniska insatser kan nämnas attom
syfte främjatagit i utvecklandet olika tekniska lösningar i attav

trafiken, mellan Sverige och Finlandbl.a. skall kunna körastågatt
olika i länderna.spårviddtrots

Kommunikations-Vidare främst efter initiativhar Banverket av
finansiering olikatill med principer fördepartementet hjälpt av

infra-och andra funktionerdelar det nationellajärnvägsnätet avav
Banverkets arbete medexempel kanstrukturkaraktär. Som nämnas

Öresundsförbindelsen och Mälarbanan.
fördeltagit med flera projektBanverket tidhar senare

internationellaBanverket deltar i olikaräkning.KomKoms sam-
arbetsorgan.

roll sektorsövergrip-förutsättning för BanverketsEn somny
l995/96:92,beslut TUl2,ande myndighet riksdagens prop.är

partielljuli kommerrskr. innebär den l l996108, att ensom
spåranläggningar. Syftettrafikenavreglering ske statensatt av

det totalaskall kunna öka sin andeljärnvägstrafikenär att av
huvudsak trafikhuvud-Avregleringen innebär itransportarbetet. att

persontrafik i sitt län ochfår bedrivamännen även stomnätet
främjar den lokala ochefter angränsande län, detprövning i om

det konkur-regionala trafiken det länet. Vidare innebäri attegna
förinförs med företrädesrätt redanför godstrafiken änrens om

etablerad förutsättningar för konkurrens har be-trafik. fåFör att
banfördelning och trafikledning skall flyttasslutats föratt ansvaret

från till Trañkledningen inom Banverket.SJ neutral instans,en
Uppgiften för central förvaltningsmyndighetBanverket att som

främja innebära Banverket skalljärnvägens utveckling bör att ta
för järnvägstransportsystemet helhet, vilket gårett ansvar som
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spåran-ochmyndighetsuppgifter statensförverketsutöver ansvar
inommålenförresultatansvarhabörBanverket ettläggningar.

allaförfogar överinteverketatttrotsjärnvägstransportsystemet,
målen. Ettfastställda motsvar-samhälletdenåmedel för att av

sektors-Vägverketsl995/96zl3liregeringenharande krav prop.
förgällaskallföreslagitvägtransportsystemetinom m.m.ansvar

utsträck-i vissredanframgårharBanverketVägverket. ovansom
dettaiaktuellablikanslagdetfrågormedarbetatning somav

dockroll börsektorsövergripande varaBanverketssammanhang.
pådrivande.ochaktivmer

järnvägstrans-järnvägspolitiken attförmåletuppnåFör att
fordrasökas atttransportarbetettotaladetandelporternas av

järnvägs-olikadriveraktivtsektorsmyndighetBanverket som
följerBanverketviktsammanhang attstori dettaDetfrågor. är av

med läns-kontaktnaturligsamhällsutvecklingenimed engenom
också vä-Det ärsamhällsorgan.andraochkommunerstyrelser,

trafik-medkontaktlöpandeBanverketsentligt enatt genom
sigskaparinfrastrukturhållareandraochtransportköpareutövare,

Del-järnvägstransporterna.utvecklingmöjligbild avenaven
iviktigtocksåarbetetinternationella samman-ärdetitagande

utvecklings-utnyttjainitiativ attFörutom omhanget. att ta egna
sektorsövergripanderollsinBanverketpotentialer bör somgenom

övrigasamhällsorgan,övrigafrånförslagbearbetamyndighet
göratransportköparna samtfrånochjärnvägssektorninomaktörer

förslagen.bedömningensamhällsekonomiska avföreskrivnaden
tillförslagdeframläggarollBanverkets attbörDet vara

behövs.förändringar som
självständigutvecklingBanverketsvidare somattJag menar

deuppnåför tra-förutsättning attviktigsektorsmyndighet är en
spåranlägg-konkurrensökad statenssåsommålenfrkpolitiska

dettadel iEninfrastrukturen.nyttjandeoptimaltochningar avett
kantrafikledningenochbanfördelningenförverka attarbete är att

konkurrens-förförutsättningargodaskaparskötas sättett som
iBanverket över-intresse attocksåkanneutralitet. Det vara av

trafiklös-destöderbanfördelningbeslutinförläggningarna om
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ningar enligt Banverket bäst samhällsekonomiskärsom ur syn-
vinkel. Ett exempel vilka insatser Banverket kan i singöra
sektorsroll Banverket ställer till förfogandeär sådan ekonomiskatt
expertis inför begäran banfördelningen kan hjälpa till medsom om
samhällsekonomiska beräkningar trafik skall etableras.av som
Detta kan gälla redan etablerad trafikäven såsom trafik-även
huvudmännens lokala och regionala trafik. Banverket kan också i
rollen sektorsmyndighet på underlätta försättannat tra-som nya
ñkutövare etablera sig. Som anförts har Banverket redanatt ovan

sig i sådana frågor.engageratnu

Lagen byggande järnvägom av

Lagen 1995:1649 byggande järnväg reglerar åtkomstenom av av
förmark järnvägsändamål. Den bygga järnvägattsom avser en

skall järnvägsplan innehållande bl.a. den mark,upprätta en som
behöver i anspråk för järnvägen. Banverket skall ställa järn-tas ut
vägsplanen för granskning. vidareDet Banverket fastställerär som
planen efter samråd med berörda länsstyrelser eller över-t.ex. om
enskommelse inte kan ske, hänskjuter frågan fastställa pla-attom

till regeringens prövning.nen

örsvarsfrågorF

Överstyrelsen ÖCBför civil beredskap har inom totalförsvaret
ÖCBför ledning och samordning det civila försvaret.ansvaret av

också för beredskapsplaneringen inom bl.a. funktionenansvarar
Transporter. Banverket för de direkta beredskapsförbe-ansvarar
redelserna rörande delfunktionen banhållning så denna verk-att
samhet kan bedrivas under störda förhållanden. Det kan kon-även

Banverket från den julil 1996 kommerstateras ansvarigatt som
för delfunktionen banhållning få för banfördel-att ävenansvaret
ning och trafikledning. författningsändringNågon fordras inte i
anledning härav. Enligt 1995/96:92, 18 skall Banverketsprop. s
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SJmeddenltandläggasfortsättningsvis avförsvarsfrågoi även
försvar.StabSJ/BVenhetengemensamma

Handikappanpassning

kollektivtrafikhandikappanpassad1979:558lagenEnligt om
utövardenochkollektivtrafik somtillsyn överhardenskall som

handikap-tillmed hänsyntrafikentilltrafik anpassasattsådan se
förtrafiksådanlageni person-kollektivtrafikenMedpade. avses

ochersättningallmänheten sommottillhandahållsbefordran som
handi-skalllagenEnligttaxitrafik.ellerturlistaenligtbedrivs som

kol-möjligt, närdetlångt ärsåbeaktasbehovsärskildakappades
färdmedeldeskallVidare somutförs.ochplaneraslektivtrafik

handikappadeförlämpademöjligtdetlångt ärsåanvänds vara
byggla-ochplan-ibestämmelsertillhänvisasSlutligenresenärer.

198710.gen kollek-handikappanpassad1980:398förordningen omEnligt
omfattningdeniochtaktdeniskeanpassningenskalltivtrafik

ochtekniskadetillochsyftettillmed hänsynskäligbedömssom
Hän-trafiken.utövardemhosförutsättningarna somekonomiska

ikollektivtrafikenförförhållandenasärskildadetillskall tassyn säkerhetkravenbeaktassärskilt attskallVidaretätortsområden.
ini-skallVägverkettillgodoses.berördaövrigaochför resenärer

förverka attanpassningen samt an-följaochplaneratiera. upp
meddelaområdesittinomskallBanverketsamordnas.passningen

terminalernasochfärdmedlensbehövsföreskrifterde omsom
före-meddelarverketdrift. lnnanochutrustningkonstruktion,
medmyndigheter samtberördamedsamrådaverketskallskrifter

trafiken.dem utövarförochhandikappadeför somföreträdare
vadföreskrifternågra sommeddelat ominteharBanverket

Däre-järnvägssektorn.inomhandikappanpassifingenförgällaskall
handikappanpass-rådmedinvesteringarvidverket omdeltarmot

hänseenden.olikaining
handikapp-fördelegationrådgivandefinnsVägverketInom en

Handi-SverigesVägverket,förföreträdarebestårfrågor, avsom
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kappråd, SJ, Svenska kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföre-
ningen, Handikappinstitutet och organisationer för rörelsehindrade.
Banverket inte företrätt i delegationen.är Banverket deltar dock i
olika samrådsgrupper med bl.a. handikapporganisationer. Enligt
min uppfattning bör Banverket sektorsansvari för handikapp-som g
frågor för järnvägen ha företrädare i delegationen för handi-en
kappfrågor.

Underlag för bidrag till kollektivtrafikanläggningar

Förordningen 1988:1017 statsbidrag till vissa regionala kol-om
lektivtrañkanläggningar omfattar bestämmelser statsbi-m.m. om
drag bl.a. till trafikhuvudmän för byggande regionala kollektiv-av
trañkanläggniimgar såsom spåranläggningar för regional kollektiv
persontrafik tillgodoser allmänt kommunikationsbehov.ettsom

detNär fråga sådana spåranläggningarär skall enligt förord-om
ningen Banverket bestämma kostnaderna skall ligga till grundsom
för beräkning bidragsbeloppet.av

Vägmärkestörordningen

Den innehavaren järnväg eller spårväg enligt 81 §sätter väg-som
märkesförordningen l978:lOOl, VMF, och underhållerupp
kryssmärken l.l.34, signalanläggningar och12.1 säkerhetsanord-
ningar i plankorsningar i dvs.55 helboms- och halv-som avses
bomsanläggningar för anläggningarna fungerar påsamt attsvarar

i VMF. Enligtsätt 79 § VMF Banverket efter samrådprövaranges
med Vägverket frågor uppsättande och indragning sådanaom av
märken, anläggningar och anordningar. frågaI signalanlägg-om
ningarna och säkerhetsanordningarna skall samråd ske medäven
vederbörande länsstyrelse.
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ärnvägstrañkMiljöanpassad j2.3

Följande:bl.a.livsmiljögod sägsEn1990/91190propositionenl
miljöanpassat transport-ibetydelsestrategisk ettharJärnvägen en

konkur-effektivaförförutsättningarskapamedArbetet attsystem.
därförbörjärnväggodstransporterochrenskraftiga person-

förutsättningardet hardärskall byggas utJärnvägssystemetfortgå.
såvälinomalternativkonkurrenskraftigt somperson-ettatt vara

syfteikombitrafiken attökninggodstransportområdet. En av
frånangelägenlastbilstrafiken ärlångväga,minska den tunga
vidskall upprättasMiljökonsekvensbeskrivningarmiljösynpunkt.

väsentligvidspårsystem samt om-projekteringbanverkets nyaav
järn-begränsaingåskall attsektorsansvarbanverketsbyggnad. l

miljöeffekter.negativavägens
åt-sig ettkoncentrerainledningsvis attvaldeBanverket

im-vidmiljöåtgärderbullerdämpning,förgärdsprogram
arbetatharVerket ävenogräsbekämpning.ochpregneringsplatser
freon-elimineringvibrationer,dämpning avförmed avprogram

åtgärderbehovetöverhållerVerket att avanvändning sem.m.
förmiljöstrategiutarbetaskallochjärnvägsområdet eninom

andraNaturvårdsverket,medsamarbetarVerketverksamheten.
MaTs.transportsystem,Miljöanpassatprojektetm.fl. itrafikverk

KomKom.inriktningsplaneringmedbl.a.arbetar ävenVerket
gällerdetmaktbefogenheter attnär genom-har ingaBanverket

dockkanBanverketåtgärder.miljövårdande genomkrav pådriva
fordondevaletpåverkatrafikavgifternaändring avförslag avom

järnvägstrañken.ianvändssom
utvidga insatsernaBanverkethos attintressefinnsDet stortett
miljöfrågornadelardegäller somävenDettamiljön.i fråga avom

estetik.ochgestaltningsamhällsplanering,avser
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2.4 Forskning

forskningen, överblick ochskapa bättresyfte effektiviseral att
samordningen föreslogs iochunderlätta styrningen prop.

klarare roll-och framstegForskning för kunskap1992/932170 en
kommunikationsforskningen.övergripande lfördelning inom den

föråtskillnad mellanpropositionen över-görs statens ansvaren
kan haoch detkommunikationsforskninggripande statenansvar

trafikanläggningar ochförvaltare bl.a.producent och ägareavsom
utvecklingforskning ochSådanenskilda transportföretag. somav

enbart tillsyftaregenutvecklingen, dvs. dengäller att ge resp.
verk-löpandebeslutsunderlag för derasförvaltningsmyndighet ett

Motsvarande skullemyndigheten.naturligt liggasamhet ansågs
övergripandedenföraktiebolag. Ansvaretför affärsverk ochgälla

påKommunikationsforskningsbe-kommuniktionsforskningen lades
redningen KFB.

initiera,skall planera,vidare: KFBframgårpropositionenAv
moti-kommunikationspolitisktövergripandestödja och samordna

demonstrationsverksamhet. Be-ochforskning, utvecklingverad
tillgång-säkerställaochkunskapsbasbyggaredningen ska enupp
forskare,och kompetentaforskningsmiljöervälfungerandetillen

syftar tillutvecklingochforskningför sådan tahan attsomansvar
mål för sektornstill statsmakternaskan bidrafram underlag som

där detområdenkunskapsutvecklingen inomutveckling och stödja
övergripandeverksamheten. Denförnaturlig huvudmansaknas en

verksamhetsom-SJjärnvägstrañkenforskningen inom :ssom avser
bered-skulleVidareinnehas KFB.fortsättningsvisråde skulle av

kunskapsuppbyggandelångsiktigövrigha för allningen ansvaret
verksamhetsområde. NärBanverketssektorsforskning inomäven

karaktärtillämpadforskningövergripandedet däremot gäller av
verket.liggaverksamhetsområde börinom Banverkets ansvaret
bestäl-skalli verkets regidock inte skeSådan forskning bör utan

las av annan.
trafikledningenbanfördelningen ochförhållandetDet att genom

flyttas frånrskr. 1081995/96:92, TU12,riksdagens beslut prop.
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forskningenroll inomBanverketmedförabörtill BanverketSJ att
utvidgas.

undertransportområdet överväg-ärinomForskningsfrågorna
1996.till höstenproposition planerasforskningspolitiskande. En

trafiksåvittMyndighetsuppgifter rör2.5

spåranläggningarpå statens m.m.

sammanhangi dettamyndighetsuppgifter kanBanverketsBland
spåranläggningarendastbeslut rör statensvissaäventas somupp

meddelaBanverketsmyndighetsutövning. rätt attutgörmen som
spåranlägg-1988:1379förordningen statenstillföreskrifter om

trafikavgifter för sta-378oml988: lförordningenochningar
utredningensmyndighetsutövning. lsådanspåranläggningar ärtens

hartrafikledningjärnvägens1996:9 Omdelbetänkande SOU m.m
Banverketskall inomTrañkledningenviddirektörenföreslagits att

spåranläggningar.trafikera statensi frågorbesluta rör rättensom
föreskrifter imeddelahardirektören rättinnebär attävenDetta att

frågor.sådana
devilkabestämmaBanverkets rättintresse här attAv är av

Ettlänsjärnvägar.iingår ärstomnätetspåranläggningar somsom
delen stomnäteti deninvesteringarinnebärbeslutsådant att av

förordningenenligtlänstrafikanläggningarförplanenomfattas av
väghåll-regionalaväghållningsplan,rikstäckande1991:1809 om

länstrañkanläggningar attför samtplanerningsplaner och
förstatsbudgetenianvisasmed bidragbekostasinvesteringen som

kanbeslutetföljdlänstrafikanläggningar. Enbygga avatt annan
itrafikbedriva stomnätetfårtrafikhuvudmanbli rätt attatt en

beslutet kankonsekvens attgörlän. Denna att ansesvaraett annat
fåkanbeslutetförhållandetmyndighetsutövning. Det attsom

innebäradock intebörtrafikeringsrätten attförbetydelse även
Trafikledningen.fördirektörentillöverflyttasbeslutsrätten
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Trañkavgifter3

förhållandenNuvarande3.1

i formutgårspåranläggningartrafikförTrañkavgifter statens
skall enligt 1988avgifternafastaavgifter. Derörligafasta ochav

i trafik påfordonför varjeberäknasbesluttratikpolitiskaårs
landsvägstrañken.denförfordonsskattenliknande tungasätt som

till de beräk-beslutetenligtskallavgifternarörligaDe anpassas
förmarginalkostnadernasamhällsekonomiskanade kortsiktiga

1988:1378förordningenframgårAvgifternajärnvägstrafiken. av
Banverketsspåranläggningar.trafikavgifter för statensom

regeringen.överklagas hosfårförordningenbeslut enligt
reglersärskildaingasvensk uttagfinns iDet rätt avom

spåranläggningar.enskildatrafikavgifter för

EG-lagstiftning3.2

tilldelning järnvägs-95/ 19/EGdirektivEnligt Europarådets avom
reglerinfrastrukturavgifter,infrastrukturkapacitet och uttag varsav
gällaföljandeskalli juni 1997,införas svenskskall i rätt senast

infrastrukturavgifter.för uttag av
räkenskaperinfrastrukturförvaltarensskallEnligt artikel 6.1

tidsperiodrimligverksamhetsförhållandennormalaunder över en
infrastrukturavgifter ochfråninkomsternainnefattaåtminstone att

infrastrukturen åförutgifternasidan balanserarstatsbidrag å ena
finansierapunkt 2får enligtInfrastrukturförvaltarenandra sidan.
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tillhandahållande ellerinfrastrukturen inklusivegenomförandet av
investerade kapitalet.detförnyelse tillgångarna och dra nytta avav

diskriminering ske vidfår ingenEnligt artikel 7.1 tra-uttag av
Efter samrådmarknad.tjänster påfikavgifter för likvärdiga samma

medlemsstaternaskall enligt punkt 2infrastrukturförvaltarenmed
reglerinfrastrukturavgifterna.fastställa Dessaförreglerna attange

effektivthjälpmedel förmedinfrastrukturförvaltarenskall förse att
infrastrukturkapaciteten.tillgängligamarknadsföra den

skall enligtinfrastrukturförvaltarenavgifterDe uttas avsom
utförs,denmed tjänstensi enlighetartikel 8.1 fastställas närnatur,

infrastruk-graden slitageochmarknadssituationen och arten av
totalavtalpunktfår enligt 2offentliga tjänsterfrågalturen. om

trafikavgifter.för betalningförfarandenaslutas för av
vederbörandebetalas tillartikel 9.1Trafikavgifterna skall enligt

krävaenligt punkt 2fårMedlemsstaternainfrastrukturförvaltare.
förinformation behövsalllämnarinfrastrukturförvaltarenatt som

diskri-ickeavgifterna påskekontroll skall kunna tas utattatt av
iskall enligt punkt 3lnfrastrukturförvaltarenminerande grunder.

förändringarjärnvägsföretagberördainformeragod tid störreom
infrastrukturen.den berördakapaciteten förkvaliteten ellerav

ansökningarföreskrivaartikel 12får enligtMedlemsstaterna att
deposition ellerskall åtföljastill infrastrukturentillträde av enom

anspråk för kost-kan iställs, vilkenliknande säkerhet tasatt en
inkoms-förlusteransökan ochnader för behandling avsenareav

används.intetilldelade tåglägenter, om
artikel 13infrastrukturavgifter skall enligtBeslut uttag avom

domstolskaraktär.oberoende instanskunna överklagas hos aven
det allmånader efterbeslut inom tvåskall fatta sittlnstansen att

in.relevant information lämnades
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3.3 Utredningens förslag om en ny
järnvägslag

l Banverksutredningens delbetänkande SOU järn-1996:9 Om
trañkledning gjordes bedömningen EG-direktivetvägens attm.m.

gäller järnvägar. föreslog anledningprivata Utredningen iäven
härav nyjärnvägslag skall införas. föreslagna järnvägs-Denatt en
lagen innehåller bl.a. bestämmelse skyldighet för denen om som
driver spåranläggning tilldela de tåglägen Banverketett att som
Trafikledningen till viss internationell trafik.beslutar Lagen
gäller internationella sammanslutningar järnvägsföretag medav

i vill bedriva transittrafik mellan de EES-staterEES-statsäte som
där företagen företag i sammanslutningenhar sitt och,säte ettom
har sitt bedriva internationell persontrafik mellani Sverige,säte
Sverige där i sammanslutningenoch EES-stat, företagettannan
har sitt gäller vidare järnvägsföretag med i EES-Lagensäte. säte

vill utnyttja spåranläggning för kombinerade gods-stat som en
finns vidare bestämmelse spårinne-lagenltransporter. atten om

havaren får avgifter för framgårnyttjande banan sättta ut av av
artikel 8 i EG-direktivet, nämligen spårinnehavare skall fåatt ta ut
avgifter, fastställs i enlighet med dentjänstens när ut-natur,som
förs, infra-marknadssituationen och och graden slitagearten av
strukturen. Vidare stadgas vid avgifter för likvärdigaatt uttag av
tjänster får ingen diskriminering ske jfr i direktivet.artikel 7 I
delbetänkandet konstaterades järnvägslagen skall kompletterasatt
med de regler trañkavgifter direktivet föreskriver.om m.m. som

3.4 trafikav gifterUttag av

Utredningen föreslår följande ändring förslageti järnvägslagom
med hänsyn till direktivets infrastrukturavgifter.regler uttagom av
Med hänsyn till avsikten med lagstiftningen, nämligen skapaatt
lika förutsättningar förjärnvägstransporterna, bör de här föreslagna
ändringarna i lagen all trafikgälla på enskilda ochjärnvägar alltså
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avgifterfrågalinternationella uttagenbartinte transporter. avom
såändringendastföreslås sätt attspåranläggningarför statens

hosöverklagasfårtrafikavgifteruttagbeslutBanverkets avom
regeringen.för hosi ställetJärnvägsnämnden

Ändringar järnvägslageni

6§

95/l9/EG.direktivetiartikel 9.3Bestämmelsen motsvarar

7§

stadgatfinnsnuvarande 7 attlagförslag,delbetänkandets6 §l
spåranlägg-nyttjandeföravgifterfårspårinnehavare ut avtaen

mark-utförs,dennärtjänstensbeaktande natur,medningen av
infrastrukturenslitagegradenochochnadssituationen arten av

regleraskansammanhang ävendettalartikel 8.1.jfr
låtaspårinnehavareför attdirektivetartikel i6.1iskyldigheten en

kanutgifterna. Detbalanseraspåranläggningenfrån an-inkomster
räkenskaperspårinnehavarensskalldirektivetenligtmärkas att

rimligverksamhetsförhållanden övernormalaunderbalanseras en
i arti-punktenandraframgårvadbörTilläggastidsperiod. avsom

finansieraavgifternafårSpårinnehavarennämligenkeln, att genom
kostnadernaspåranläggningenunderhåll samtochinvesteringar av

därutöverfårSpårinnehavarenanläggningen.tillhandahållaför att
kapital.sittförränta

§§8-10

härBanverketdirektivet.iartikel 9.2 en8§ gesmotsvarar
ochprinciperspårinnehavarensinformationfåmöjlighet att om

frågorprövningvidtrañkavgifterförunderlag omavuttag av
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börsådana avgifter. Skyldigheten lämna informationattuttag av
för vite föreläggaförenas med möjlighet Banverket vidatt enen

informationen.spårinneliavare att utge
tåglägeför beslut tilldelning pågarantiSom att enom aven

spârinnehavaren, bör beslutet kunnaspåranläggning följs av
förenas med vite.

11§

myndig-eller denbemyndigande till regeringenParagrafen ettger
fastställandereglerna förregeringen bestämmerhet att angesom

förutsättasartikel fårinfrastrukturavgifterna enligt Det attav
Trafikled-till Banverketföreskriftsrättenregeringen delegerar

ningen.

12§

förordningen 1988:1379bestämmelserna iåtergivitsharOvan
förspâranläggningar. Systemetför trafikavgifter attstatensom

bak-godtastrafikavgifter torde kunnabestämma dessa även mot
95/l9/EG tilldelningi direktivetgrund bestämmelserna avomav

infrastrukturavgifter.infrastrukturkzipacitet och uttag av

13§

trafikav-artikel skall beslutEnligt EG-direktivets l2 uttag avom
kunna överklagas hos domstol.gifter

bl.a. diskrimine-Konkurrenslagstiftningen behandlar frågor om
trafikavgifter kan rättstvisterring. Frågor ävenuttag somom av

emellertidenskilda allmän domstol.mellan Detprövas avav vore
avgifterprövade frågorvärde myndighet uttagom samma om av

banfördelning. föreslår därför frågorfrågor Jagprövar attsom om
spårinnehavarens trafikavgifter får Ban-prövasuttag avom av
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hos Järnvägs-överklagasfårbeslutTrafikledningen,verket var
bestämmelserliknandefinns omellagstiftningennämnden. t.ex.l
fårffIIO prövas1993/942162, enavnättariffer se satt prop.

förvalt-hosöverklagasfårbeslutnätmyndighet,särskild vars
nättariffei böranförsvadmedlikhetningsdomstol. l omsom

avtalsvägenlösasböravgiftererlagdatillbakafåfrågor attom
återbetal-fråganfinnsmöjlighetenfall att omi annatattmen

domstol.allmänprövadning av
fårspåranläggningartrafikföravgifter statensgällerdetNär

regeringen.hosöverklagasavgifterfrågaibeslutBanverkets om
förvaltningsbe-vissarättsprövning1988:205lagen avGenom om

Detdomstolsprövning. ärförföremålblibeslutsådankanslut
trafikavgifterbeslutsamtliga uttag avvärdeemellertid omattav

beslut uttagbörDärför även avominstans.prövas sammaav
överklagaskunnaspåranläggningartrafikför statensavgifter

Järnvägsnämnden.hos
anledningiföljdändringar görasJärnvägsnämnd börlagenl om

förslagen.av
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4 Garantier för järnvägstrañk efter

infrastrukturinvesteringarstörre

4.1 Inledning

l utredningens uppdrag ingår analysera formerna för hur de vidatt
infrastrukturinvesteringar gårstörre viss omfatt-att garantera en

ning den framtida järnvägstrafiken föreslå hur dessasamtav
garantier kan förtydligas och förstärkas.

4.2 Bakgrund

4.2.1 Regler för byggande järnvägav m.m.

Statens spåranläggningar enligt förordningen 1988:1379är om
spåranläggningar de ägda spåren drivsstatens ochstatenav som

förvaltas Banverket. Statens spåranläggningar består stom-av av
jämvägar, länsjärnvägar och malmbanan.

Regeringen beslutar vilka spåranläggningar ingår iom som
och beslutar riktlinjerstomnätet för byggande sådanaom av an-

läggningar. Regeringen fastställer också Banverkets flerårsplan för
byggande och väsentliga ombyggnader stomjärnvägar,av som

efter hörande bl.a.upprättas Statens järnvägar SJ, berördaav
centrala verk och länsstyrelser. Länsstyrelsen skall höra berörda
trañkutövare, trafikhuvudmän THM och kommunerna i länet.
Planen skall tio år, och förnyas fjärde år. Flerårsplanenvartavse
ligger till grund för fördelning medel i statsbudgeten till sådantav
byggande. Planen skall bl.a. innehålla vilka nyinvesteringsobjekt
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fastlagduppnåförplanperiodenunder attutförasbehöversom
för-ifinnshäromBestämmelserstråk.respektiveförinriktning

förordningeniochspåranläggningarordningen statensom
inyinvesteringarTill stom-stomjärnvägar.förplanl989:67 om

1993/94budgetåretförbudgetpropositioneni an-harjärnvägar
miljarder6,31994/95budgetåretförmiljarder kr,4,5slagits caca

medinvesteringarföreslagitshar1995/96budgetåret caförochkr
1995--junijulitidenförkrmiljarder5,9kr,miljarder9,4 cavarav

1996.
länsjärnvägar upprättarochlänsvägariinvesteringarfråga1 om
länstrafikanläggningarförplantioåriglänsstyrelsevederbörande en

andraochkommunerTHM,Banverket,bl.a. somhörandeefter av
fjärde år.reviderasskall vartärendet. Deniväsentligt intressehar

ochregionalafrånutgångspunktmedfrämstskallPlanen upprättas
medelfördelningförgrundtillliggaskallPlanen avbehov.lokala

förord-ifinnshäromFörskrifterLTA-anslaget.statsbudgeteni
regionalaväghållningsplan,rikstäckande1991:1809ningen om

förAnslagettrañkanläggningar.förplanerochväghållningsplaner
budget-enligtuppgick senastelänstrafikanläggningarbyggande av

1993/94,budgetåretförkrmiljarder ca1,5tillpropositionen ca
krmiljardertill 2,4och1994/95budgetåretkr förmiljarder ca2,2

julitidenavsågmiljarder kr1,51995/96,budgetåretför cavarav
1996.-juni1995

syfteilandsting attochkommunerocksåförekommer attDet
järnvägar.byggandetdelvisspersontrafik bekostar avfå bättre av
huvudsak-järnväg,frågankonstateraskan somattDet om en

bedömaintresse,industriers är attfleraeller somibyggsligen en
komma avgöraskanpraktiken attistomjärnvägellerlänsjärnväg

läge.geografiskabananstillmed hänsyn
järnvägarenskildaanlägga1985:1075 rätt attlagenEnligt om

enskildtillstånd anläggasärskiltochhar rätt utanattenvarm.m
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järn-Omdelbetänkande SOU 1996:9utredningsjärnväg. dennal
ibestämmelsedennaföreslåstrafikledning tasvägens attm.m.

järnvägslag.nyen

spåranläggningarpåTrafikutövare4.2.2 statens

spåranlägg-förordningenhuvudregeln ienligtSJ har statensom
särskildefterochpersontrafikbedriva stomnätetningar rätt att

läns-persontrafikbedrivafårTHMlänsjärnvägar.prövning
rskr.l2,l995/96:92, TUriksdagsbelutet prop.Enligtjärnvägarna.

bedrivafåjuli 1996från den rättskall l även attTHMl08 per-
efterskall THMVidarelänet.detisontrafik stomnätet egna

persontrafikregionalochlokalutföraprövning fåsärskild
lokaladenutvecklasyftetangränsande läni är attstomnätet om

och THMSJlänet. Omi detpersontrafikenregionalaoch egna
kanspåranläggningardeltrafikerafrånavstår statensatt aven

skalldelen. Banverketpersontrafik denpåbedrivafå rätt attannan
turist- ochmusei-,tågtrafikkommersiellfå tillåta ickevidare som

bannätet.det statligachartertåg på
spåranlägg-godstrafikbedrivahar idagSJ statensrätten att

Banverket LKABfår dockBoden-Luleåningar. På sträckan ge
inter-får regeringengodstrafik. Vidarebedriva vissrätt att ge

i EES-medjärnvägsföretagsammanslutningar sätenationella av
genomgåendemedspåranläggningartrafikerarätt statensstater att

utföraimed EES-statjärnvägsföretagtrafik och rättsäte att
anläggningarna.godstransporterkombineradeinternationella

fåranläggningarna,deltrafikeringsrätt påfrån sinSJ avstårOm av
där.godstransporterbedrivaBanverket rätt attannange

riks-partielltavreglerasGodstrafiken järnvägen genom
skallgodstrafikanterinnebärAvregleringendagens beslut. att nya

etableradedenspåranläggningar, docktillgång till attstatens
de viktigastetill trafikviss företrädesrättgodstrafiken skall ha

trafik skalltillkommandeinnebärFöreträdesrättenlinjerna. att
den inteutsträckningendast i dentillåtas dessa linjer som

godstrafik.för redan etableradförsämringmedför påtagligen
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innebärakommapropositionenenligt attbör attAvregleringen
marknadensigetablerariärnvägsföretagytterligareSJutöver

matartrafik.utföraförfrämst att

tjänsterOffentliga4.2.3

åtgär-medlemsstaternasl9l/69EEG lförordningrådetsl omnr
och inrejärnväg,trafikplikt vatten-vägallmänfrågader i om

1893/91.EEGförordningenändrad nrvägar, senast genom
medupphäva demedlemsstaternaförskyldighet attstadgas om

idefinierasförpliktelserförbundnatjänstoffentligbegreppet som
ellerförorts-stads-,utföruteslutandeförordningen. Företag som

förordningen.tillämpningenfrånundantasfårtrafikregional av
transporttjänster,tilltillgångtillräckligsäkerställaFör att en

faktorermiljömässiga samtochsocialabeaktandemedsärskilt av
för vissaspecialtaxorerbjudaförellerplaneringfysisk grupperatt

medavtalingåmyndighet ettvederbörandefårpassagerare,av
trafikplikt.allmängrundtrafiktjänstertransportföretag avom

skyldigheterförordningen ettitrafikpliktMed sommenas
ifullgöraeller intefullföljaskulleallstransportföretag inte samma

enbarttillhänsyndet togeller sätt.utsträckning omsamma
skyldighetinnebärtrañkplikt attAllmänatfarsintressen.sina egna

skyl-och/ellerutföraskyldighet transporterverksamhet,bedriva att
taxebestämmelser.följadighet att

formSverige iiförekommer statenstjänsterOffentliga upp-av
statligaMöjligheteniärnvägstrañk attolönsamhandling genomav
lämnasinfrastrukturinvesteringareftertrafik störreköp garantera

följande.detåsido i
kollektivvissförhuvudmannaskap1978:438Enligt lagen om

tillfredsställandefrämjaförvarje län,iskall detpersontrafik att en
THMtrafikhuvudmanfinnastrafikförsörjning, ansvararsomen

förlinjetrafikenregionala persontransporter.ochden lokalaför
trafikförsörjningplan.iskallomfattningTrafikens somenanges

ikommunernaochlandstingetTHMrespektive THM ärantar.
huvud-landstingetlänStockholmsidock ärlänet attgemensamt,
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och i Gotlands län kommunen. trafikhuvudmanEn har vissaman
möjligheter besluta sammansättning dematt ärom annan av som
trafikhuvuclinan. uppgifterTHMzs handhas, inte landstingetom
eller kommun huvudman, i kommunalförbund eller iären ensam
aktiebolag, där de huvudman skall inneha samtliga aktier.ärsom
Trafikhuvudmannalagen uppställer vissa regler för hur vid oenig-

fördelashet underskott i verksamheten skall mellan dem ärsom
huvudman.

Trafikhuvudmännens trafik vilken kan formutgöraanses en av
offentliga nedan.tjänster behandlas

trafik påMöjligheter viss4.3 garanteraatt

spåren

Planering4.3.1

Enligt beslut investeringsplaneringentrafikpolitiska skall1988 års
för järnvägarna liksom för ske utifrån samhällseko-vägarna ett
nomiskt grundat bedömningssystem.

trafikerasMöjligheterna bedöma järnväg kommeratt attom en
efter investeringar, ligger i dag i förmågan under plane-större att
ringstiden bedöma behovet järnvägstrañk ifrågavarandeav
sträckning. Banverket har påpekat de resvaneundersökningaratt

finns inaktuella håller förnyas. kompo-Somär attsom men en
i behovsbedömningeri ligger investeringarna utformas sånent att

infrastrukturen till transportköparnas behovatt attanpassas genom
samordning sker kommunalmed planering, genomtänktgenom en
strategi för stationers belägenhet osv.

På järnvägarna det begränsad krets bedriver järn-är en som
vägstrafik, något sannolikt kommer fallet efterävenattsom vara
avregleringen järnvägstrafiken. frågal godstrafiken kanav om

delvis förutses vilka transportköpare kanäven kommastörre som
utnyttja järnvägen. egenhetDenna hos järnvägarna förutnyttjasatt

Enligtbedöma behovet investeringar i järnvägsanläggningar.att av
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trafikvissmöjlighetenliggeruppfattning garanteraattmin en
nämndahärtill dekopplingutökadbansträckning i gruppernaen

investering.planeringenvid enav
finnstrafikeradblirjärnvägsanläggninggaranti förEn att en

iinvesteringstörregöraBanverket eller ämnar ensomannanom
måsteinvesteringifrågavarandeförplaneringi sin angejärnvägen

be-någraeller ämnarfrån någontrafikuppläggrealistiskt somett
trafiken.förfinansieringenochbansträckningentrafikdriva

dominerandebehålla sinskallTHMochtill SJMed hänsyn att
ochspåranläggningarpersontrafik statensvadställning avser

regionalaochlokaladenföransvarigrolltill THM:ssärskilt som
medelallmännasdetförutsättasdetfårlän attitrafiken avett

be-persontrafikensförbyggande järnvägarskallendast satsas
Attspåret.trafikeralåta sats-berettoch SJTHM attdär ärhov,

persontrafikensförijärnväginvesteringarskeskullening större
berettinte satsaoch THM attärSJdärsträckningar,skull

undantagsvisendasttordetrafikeringsrättsinavstårtrafiken utan
fråganfrämstalltsåblirpersontrafikgällerdetaktuellt. Närbli

järnvägiinfrastrukturinvesteringarplaneringvid störrehur avom
sådanbedrivakommerTHMoch/eller attSJkan attgaranteras

järnvägen.trafik på
iinvesteringarplaneringenreglerasframgårSom avovan

förplanförordningen stom-spåranläggningar omstatens genom
väghållningsplan,rikstäckandeförordningenochjärnvägar om

trafikanläggningar.föroch planerväghållningsplanerregionala
trafik-bärkraftigttillräckligtförlångtgående planer ettKrav
förut-uppställasbörtrafikenfinansieringochupplägg ensomav

stomnätsplaneniskallinvestering tasförsättning störreatt en
detOmlänstrafikanläggningar. ärplanden upp-eller avsersom

tillräckligitrafikeraskommerifrågavarande bana attenbart att
krävas. Jaginteförutsättningarsådanadockomfattning, bör

förord-iskallinnebörddenna tasbestämmelserföreslår att av
väghållnings-regionalaväghållningsplan,rikstäckandeningen om

förordningeniochlänstrafikanläggningarföroch planer omplaner
stomjärnvägar.förplan
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det gäller andra järnvägar spåranläggningarNär än statens men
där lämnar bidrag till investering. bör garantier förstaten en

efter förutsättning förbanans trafikeriiig investeringen vara en
bidraget.

Långsiktig banfördelning4.3.2

järnvägssträckagarantiernaförstärkningEn attom enavannan
bedrivergivetvis SJ, THM ellerblir trafikerad somannanomges

Trafikledningenförhandsbesked frånjärnvägstrafik omgenom
trafikera dengarantier för fålångsiktig lvanupplåtelse kan att

förslagsvisför viss tid,järnvägssträckningenupprustadeellernya
delbetänkandeutredningensbeskrivs iförfarandefem år. Detta

ff.trafikledning 50järnvägensSOU l996:9 Om in.m., s.
järnvägs-tilldelning95/l9/EGEnligt rådets direktiv om av

infrastrukturavgifter skall järn-ochinfrastrukturkapacitet uttag av
icke-diskrimine-tilldelas rättvisa ochvägsinfrastrukturkzipacitet

effek-optimal ochtilldelningsförfarandetgrunder ochrande ge en
från det sista kravetUndantaginfrastrukturen.tiv användning av

bl.a. tjäns-säkerställas företrädedet fårkan ske attatt gesgenom
ellerinfrastruktur, byggtsutförshelt eller delvister somsom

specialiserade höghastighets-specifika tjänsterutvecklats för vissa
icke-diskrimine-eller fraktlinjer. Vidare får medlemsstaterna

tilldelningrättigheter vad gällergrunder bevilja särskildarande av
möjliggörajärnvägsföretag bl.a. förinfrastrukturkapacitet till att

direktivet får krävasfinansiering infrastruktur. Enligt att ettav ny
trafik-säkerhet för betalning uteblivnaiärnvägsföretag ställer av

utnyttjas och föranledning tilldelade tåglägen inteavgifter i attav
administrativa kostnader.

trafik transportköparebedriva ochDe ävenämnar somsom
infrastruktur visar långtgående planerinför byggandet attav

bantilldel-vissutnyttja den aktuella banan bör kunna garanteras
finansieringenning. det sammanhanget kan de deltar il även som

bantilldelningen.investeringen få inflytande Föröver attettav
viss trafiksådan långsiktig tilldelning tåglägen skall garanteraav
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för denskyldighetmedförenastilldelningenbörspåren, en
förBanverketdelviseller ersättahelttåglägenatilldelas attsom

tilldelningenfalldetförtrafikavgifter attförlustereventuella av
utnyttjas.inte

möjlighetendiskuterasbranscheninomanförtBanverket har att
förersättningvadviten motsvararänhögreavtala somatt om

utnyttjar banorintetrafikutövaretrafikavgifter,uteblivna enom
trafik.trafikutövarensförinvesteringarskallBanverket göravilka

in-avtal försådana attpåkravifrågasättaemellertidvillJag om
järnvägstrafiken.främjaavseddaskeskall attvesteringar är

järnvägs-förgarantiertillförslagdeanföraskanSlutligen att
utred-ilämnasinfrastrukturiinvesteringar someftertrafik större

eftertrafikföranvändas garanteraattkaneffektivareningen
infrastruk-iinvesteringaralltframförochinvesteringarmindre

ändamål.särskiltför ettturen

finansieringExtern4.3.3

vissfalliförgaranti vartliggaocksådetkanmånviss enl anses
landsting äreller ettkommuntrafikhuvudmannatrafik, enom

infrastrukturen.berett satsaatt pengaregna
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5 Ikraftträdande

Direktivet 95/l9/EG skall införas i svensk före julirätt 1997. I
utredningens delbetänkande SOU 1996:9 Om järnvägens trañkled-
ning föreslås Järnvägslagen skallatt träda i kraftm.m. den julil
1997. Nu föreslagna ändringar i lagarna ändringarna isamt
Banverkets instruktion och förordningen avgifter för trafik påom

spåranläggningarstatens bör träda i kraft vid tidpunkt.samma
Övriga föreslagna författningsändringar bör lämpligen träda i kraft
den ljanuari 1997.

6 Finansiering
Förslagen i detta betänkande torde inledningsvis inte medföra
något behov fmansieringsförslag. Frågan hur Banverketsav om
och Järnvägsnämndens insatser i fråga banfördelning och uttagom

trafikavgifter för enskilda järnvägar kan dock behövaav tas upp
senare.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Bo Carlsundav

Enligt 1988 års trafrkpolitiska beslut skall investeringsplaneringen
för järnvägarna ske utifrån samhällsekonomiskt perspektiv. Detett
innebär inga eller mindre investeringar skall detstörreatt göras
statliga bannätet inte bedöms samhällsekonomiskt lönsammasom
enligt kalkylmetod. inteDetta tillräckligt krav,gängse är ett
eftersom det kan finnas många projekt uppfyller lönsam-som
hetskravet. Självfallet det inte heller förnågon garanti denär
framtida trafikomfhttningen.

Om något krav skall skrivas i förordningen3 § 1989:67
plan för stomjärnvägar i 15 § förordningen 1991:1809om resp
rikstäckande väghållningsplan bör det kravet påom m m vara

samhällsekonomisk lönsamhet. Utredningsförslaget kravom
långtgående planer realistiskt trafikuppläggmett samt
finansiering trafiken enligt min uppfattning allt förärav
oprecist.

Särskilt yttrande HellströmHansav

För undvika felaktiga i infrastrukturenatt investeringaratt
genomförs, föreslår utredaren reglering införs i författningar.att

skulleDetta uppnås föreskriva det skall krävasatt attgenom
långtgående planer realistiskt/bärkraftigt trañkuppläggett samt
finansiering trafiken, innan investering i infrastrukturen tasav en

i planerna. skulleDetta föreskrivas såväl i förordning planom
för stomjärnvägar i förordning länstrafikanläggningar.som om
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planersådanaomöjligtallmänhetidet är attJag att geanser
iförändrasMarknadsförutsättningarnakaraktär.bindandenågon

omarbetasbehövakanplanernasådantallmänhet sätt attett
läggsindustrierförändras,Näringslivsstrukturenradikalt. ner.

ändrasresmönster etc.
huvudsak intedärför ikantrafikuppläggförBindande planer

trafiktillämpligtkunna ärskulledetfall därendaDekrävas. vara
kanupphandlar. Dettrafikhuvudmänsåsomoffentliga organsom
förspecifiktuppförsanläggningarsärskildafrågadå somomvara

plattform.ändamål, tett ex en
såskallBanverket göraprincipenövrigt måste attFör vara
deförförutsättningarnamöjligtbedömningar avsomnoggranna

denfårDärefterskall planeras. staten tainfrastrukturobjekt som
förändras såförutsättningarna attuppståkanrisk attsom

planerats.användningfår denanläggningen inte som
trafikslag. DetolikainomprinciperhaviktigtDet är att samma

krav väg-författningsenliga tliknandeingafinns ex
järnvägs-beträffandeensidigtinförsdettainvesteringar. Om

utvecklingenhämmandeinverkadetinvesteringar, kan av
börfrågadennareglerarförordningstextNågonjärnvägen. som

införas.därför inte
deutkrävamöjligtskalldet attföreslårUtredaren även att vara

kommertrafik inteplaneradutfaller,intebanavgifter, enomsom
stånd.till

skallbanavgifterna,förprincipernastriderDetta sommot
förmarginalkostnadernasamhällsekonomiskadebaseradevara
förinkomstkällainteBanavgifternatrafik.utförd ärfaktiskt en

Banverket.
beslutinförBanverket,vidareföreslårUtredaren att om

Banverketenligt ärtrafiklösnirzgardestöderbanfördelning, som
synvinkel.samhällsekonomiskbäst ur

fåsvåraalltförbedömningar attsådana ärJag attanser
ibörBanfördelningengodtycke.tillledakantillförlitliga och

trafikutövarna,mellanöverenskommelserstället baseras som
tidtabellen gårtillstrafiklösningarsinajusterarförhandlingarefter
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ihop. detFörst visar sig omöjligt få lösning, skall denattom en
självständiga enheten vid Banverket besluta.

bör påpekas liksomDet utredaren, i delrapporten,även att tar
sin bedömning EU-direktivet banfördelning gällerävenattupp om

pri järnvägar.vara
Enligt vad framkommit från andra källor kan detta intesom

tolkas så den självständiga enheten vid Banverket har rätt attatt
besluta banfördelning privata järnvägar. skallDetta görasom

spårinnehavaren.av
Utredaren beträffande järnvägsnämndens beslut attanger

månader efter handläggningsådana skall meddelas inom två att
har avslutats.

förödande effektskulle vid tillämpning få påDetta en
järnvägens konkurrensförmåga, då andra trañkslag inte har någon

överklagande till beslut måsteliknande byråkrati. Tiden från vara
fall interimslösningar kunnamycket kort. måstel annat genom-

föras.
skalli EU-direktiven tiden för beslutDet dessutom attanges

räknas från information och inte fråndet all relevant lämnatsatt
handläggningens avslutning. Direktiven understryker också att
effektiviteten järnvägssystemet bör vilket inte kanhos förbättras,
uppnås med föreslagna förfarandet.det

Särskilt yttrande Ann-Marie Snäll ochav

HellsvikLars

trafikledningl betänkandet SOU 1996:09 Om Järnvägens
presenterades där banfördelning trañkledning skullemodell ochen

åtskild från banhållningen. sådanVåra invändningarutövas mot en
ansvarsfördelning särskilt yttrande till betänkandet relevantse är
också för detta betänkande och de ytterligare förslag berörsom
Trañkledningsenhet Vi kan därför de lag- ochinte accepteram m.
instruktionsförslag i betänkandet.som ges
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sektorsansvarhållaBanverketinomförMotivet att samman
övervägandenspåranläggningar är attförvaltningenmed statensav

ispeglaskandärigenomhelhetsektornbeslutoch rör somsom
trafikintressentermellansamarbetetoperativafrån deterfarenheter

inskränkt för-avlövad ochförvaltarrollen. Enbanhållare ioch
dettaigenomtänktmindre ävendärförframstårvaltarroll som

kvalitet iocheffektivitetvillperspektiv värna ommanom
sektorsrollen.

trafikGarantier mmom
skulle kunnahuringått övervägauppgift harutredarens attl man

beslutmed störresambanditrafikgarantiererhålla omom
baninvesteringar.

fåtalmedkaraktär ettjärnvägensuppenbartDet attär
kapitalintensivaochlångsiktigamedkombinationitrafikutövare,

tillledertrafikutövaren,banhållarensåvälhosinvesteringar som
garantierochutfästelserbehovömsesidigahar omparterna avatt

Hurinfrastrukturen.användningrespektivetilltillgång av
fallet berorenskildadetoch itidensigfördelarönskemålen över

Dettrafikintressent. ärrespektivebanhållareförrisksituationenpå
ellerfinnasvårtutredningen, attframgårocksåvilketdärför, av

kraveträttmätigasigföri ochdetförmodellerentydigaföreskriva
ochantagandenverifieraskallmöjligtlångtsåbanhållarenatt
förandraochinvesterings-olikautfallförväntade programav

infrastrukturen.
trafikpolitiskaårs1988erinrasbörsammanhang attdettal om

aktisidafrånrisktagandeökat statensmedvetetinnebarbeslut ett
ochinfrastrukturutveckla järnvägenskunnaoch mening att

andrainompremisserliknandetrafikutövandet somav
sidaÖkade trafikutövarensfrångarantierkravtrafiksektorer.

tillÖverfördtrafikfåambitionenmotverkadärför attkan mer
framföralltfrån väg.järnväg

järnvägssektorninomredandetfinnsuppfattningvårEnligt
analysera.ombettsutredarenproblemför deförståelse som
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mellanbanupplåtelseavtalramavtal fördet iExempelvis finns
överenskomnasärskiltvitenklausulerochBanverket S.l omom
alternativt inteanvändning ellertillinte kommeråtgärder i banan -

överenskommelsersådana ärBakgrunden tilli tid.blir klara
betjäntatrafikföretagbanhållare ellersig ärnaturligtvis avatt vare
därigenomjärnvägssektornochmissbrukasmedelstatligaatt

medelfördelningarkommandeinfördålig dagerikommer av
Även avskiljbaratillknytsvitensektorer.olikamellan merom

deåtgärderavgränsbaratrañkintressenterenskildaföroch ger
övrigtispåranläggningarnagaranti förindirektändock atten

Litnyttjas.kommer att
ochfortsattoch iintresseiliggerDet parternas enom a

trafikintressenterochbanhâllaren attmellandialogutvecklad
ochRiksdagengarantierför delämpliga formerutveckla som

samhälletsi utbytesigförväntarättmätigt kan motRegeringen
därvid kunnabörvitenDiskussioneråtaganden.ökade mmom

tillbegränsadenivåellertill formsigoch inteföras fritt varavare
banavgifterna.

riktaförordningiolämpligtdetuppfattning attEnligt vår är
enbarttrafikeringgarantiersvårtolkade kravochsärskilda om

frågorbör dessa övervägasställetliärnvägeixriktade mot
planeringsdirektivbehandlas i de styrochtvärsektoriellt soma

trafik-olikadeinominvesteringsplanerdrift- ochmedarbetet
sektorerna.
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Bilaga

DelegationeninrättandeFörslag avom

kollektivtrafikvissför köp av

statsrådet förchefenochTill
Kommunikationsdepartementet

särskildtillsättafebruari 1995den 23Regeringen beslöt att en
ochfinansieringutformning,föreslåbl.a.uppdragutredare med att

förvaltningsuppgifterochmyndighets-förändradelokalisering av
förslagkommandekonsekvensinom järnvägssektorn, avensom

analysredovisaförjärnvägstrañken,till regler attsamt avennya
ochjärnvägssektorninomoch rollmyndighetsuppgifterBanverkets

förändringar.föreslå eventuella
rådman-april 1995förordnades denutredaresärskildSom

förordnatsharLindvall. Vidare experter.Gunilla Engbergnen
Banverksutredningen.Utredningen namnetantog

överflytt-delbetänkandeutredarenöverlämnarHärmed ett om
Förhandlare1991:02kommittén Kfrånarbetsuppgifterning av

delegatio-tillpersontrafik järnvägför köpstatens enm.m.av
Banverket.knuten tillnen

köpförFörhandlarekommitténmed statenshar skettSamråd
Banverket.ochpersontrafik järnvägpå m.m.av

1995novemberNorrköping den 15

LindvallGunilla Engberg
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Lagtext

tillFörslag
med1988:707förordningeniändringFörordning om

Banverketforinstruktion

med1988:707förordningeni frågaföreskrivsHärigenom om
Banverketförinstruktion

lydelse,följandeskall hadels §latt
bestämmelser, 5tvåinförasskallförordningendels i aatt nya

lydelse.följanderubrik§före 5och §§,15 närmastsamt avena

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§1

för frågorförvaltningsmyndighet rörcentralBanverket är som
huvuduppgifter ärVerkets attjärnvägar.

utveckling,järnvägensfrämja
spåranläggningar,förvaltaochdriva statens

spårtrafik,försäkerhetsfrågorhandha om
järnvägstrañk.miljöanpassadfrämja4. en

tillämpadstödjaochplanerainitiera,BanverketskallVidare
verksam-sittinomutvecklingochforskningsamhällsmotiverad
forskningförutarbetadärvidskallhetsområde. Verket program

berördaandramedsamverkanområdet iutveckling inomoch
forskningdendokumenteramyndigheter,forskningsstödjande

förforskningsresultateninformerastödjer, samtverket svaraom
utvärderas.forskningenatt

för köp vissDelegationen av
tillknutenkollektivtrafik är
förVerketBanverket. svarar

lydelse 1994:612.Senaste
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ochhandläggar-delegationens
funktioner.kansl i

för köpDelegationen av
kollektivtrafikviss

5a§

köpför vissDelegationen av
ochberedaskallkollektivtrafik

köpadministrera statens av
ochpersontrafik på järnväg

trafikhu-tillersättningstatens
kollek-för köpvudmän vissav

skall iDelegationentivtrafik.
enligtföreträdaövrigt staten

beslutar.vad regeringen
för-bestårDelegationen av

handlare.

15§

delegationenFörhandlare i
kollektivtrafikköpför vissav

förordnas regeringen.av

1996.januarikraft denträder i IförordningDenna
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Inledningl

tillkalla1991:23dir.april 1991 attden enbeslötRegeringen
köpadministreraoch statensförhandla avförförhandlare att om

tillersättningjärnvägpersontrafik statenssamtinterregional
järnväg.persontrafikvissköpförtrafikhuvudmännen av
avveck-dåTransportrådet,sköttsdittillshadeUppgiften somav

sektorsmyndighetrollBanverketsbakgrundlades. Mot att somav
Förhand-:021991Kkommitténbeslutatsharförstärkas, attskall

denfrom.järnvägpersontrafikköp m.m.förlare statens av
liknande sättBanverketiinordnas somskalljanuari 19961

299.rskr.TUl9,bil.1994/95:l00.prop.Järnvägsinspektionen
Lutformning,föreslåbl.a.uppdrag attärBanverksutredningens

för-ochmyndighets-förändradelokaliseringochfinansiering av
konsekvensjärnvägssektorn, avinomvaltningsuppgifter ensom

uppdraget1järnvägstrafiken.förreglertillförslagkommande nya
förFörhandlare sta-:021991Kkommitténhurföreslåingår att
i Ban-inordnasskalljärnvägpersontrafikköp nrm.,tens av

skallförändringenhurredovisaskallBanverksutredningenverket.
författningsmässigt.regleras

1991:02KkommitténförArbetsuppgifter2
påpersontrafikköpförFörhandlare statens av

järnväg m.m.
köpförFörhandlare person-1991:02 statens avKommittén K

föruppgifterhuvudsakliga attharjärnvägtrafik på somm.m.
persontrafikinterregionalköpförhandlaräkning avomstatens

ihuvudmäntillersättningavtala avsesoch somjärnväg att om
kollektivvissförhuvudmannaskap person-1978:438lagen om

kollektivtrafik attviss samtför köptrafikhuvudmännentrafik av
administrationdenskötaochavtal av-träffade somfölja attupp

frågoriföreträdakommittén statenskallVidaremedför.talen
lBABAktiebolagInlandsbananochmellanavtaletrörande staten
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följainlandsbanan ochförhuvudmannaskapändrat statensuppom
ochUmeåflygtrafik mellanvissavtal med Skyways AB om

avtalet.enligtbolagetersättning tillutbetalaOstersund och

på järnvägpersontrafikinterregional2.1 Köp av

utbetaladeår 1988 ersätt-beslutettrafikpolitiskadet statenFöre av
trafik påbedrivaskulleför SJSJtill järnvägarning Statens att
beslutettrafikpolitiskaersättningsberättigade bannätet. Detdet s.k.

järnvägstrafik.drivaskallhuvuduppgiftinnebär Slzs attatt vara
sådankommersiellt. Förbedrivasskall tryggaTrafiken att

upprätthållasinte kanpersontrafikinterregional stomnätet som
regionalpolitiskklarhargrunderaffärsmässiga enmen som

Vidarepersontrafik.interregionalvissköpaskallbetydelse, staten
tidigaremalmbanan,bl.a.trafikvissskulle köpastaten som
skeddeKöpenersättningsberättigade bannätet.i detingått

skall kunnaupphandlingenfrån SJ. Förfrämstursprungligen att
järnvägs-avreglering1993skedde årske under konkurrens aven

trafikerings-fåkanSJtrafikutövareandratrafiken änpå så sätt att
interregionaladenbedrivaförspåranläggningar atträtt statens

upphandlaspersontrafik staten.avsom
1991:02Kommittén Kl995:57fördirektivetdetAv senaste

fram-persontrafik på järnvägköpförFörhandlare statens m.m.av
följande.bl.a.järnvägstrafikfråga köpgår i om av

köpavtalpreliminärtFörhandlaren skall upprätta ett om av
malmbananochpersontrafik påinterregionalsådan stomnätet som

drivaskanintebetydelseregionalpolitisksärskildär sommenav
från SJförhandlarenskallvillkor. Vidareföretagsekonomiska

bil-stationer,trafikledning,funktionerupphandla gemensamma
föreslåkan nås,överenskommelse inteeller,jettsystem etc. om

till dessatillgångenförskall gällavillkorvilkaregeringen som
funktioner.

skallupphandlas,skalltrafikvilkenVid bedömningen somav
utvecklingsmöjlighetertill vilkasärskilt hänsynförhandlaren ta

resemöjligheteralternativavilkaha och tilltrafiken bedöms som
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trafik imedsamordnadtrafik börUpphandladfinns. annanvara
anslutningsmöjligheterbehovmeningenden resenärernasatt av

utsträckning.möjligaibeaktas största
omfattaf.n.skallvarit årtidigareAvtalstiden ettsom --

tilluppgåkan1997kalenderåretoch helatrafikåret 1996 men
trafikavtallångsiktigaförförutsättningfem år. Enlängst ommer

ochkostnaderstatligaminskadetilllederavtalsådana enär att
Vidtrafiken.upphandladedenförstandardhöjningpåtaglig
kanjärnvägpersontrafikköpavtallångsiktiga avom

tillmateriel operatörensrullandeställaväljaförhandlaren att
upphandladeför denunderskottstäckningförställetförfogande i
fordonsparklämplighyramöjlighetFörhandlaren har atttrafiken.

falldeIupphandlade nätet.detutnyttjasförSJ attav
skallhyreskostnad,lämplignåskaninteöverenskommelse om

rullandedenförhyraregeringenföreslåförhandlaren en
materielen.

lagenenligtochkonkurrensunderskeskallUpphandlingen
tillämpasskallövrigtupphandling. Ioffentlig1992:1528 om
tillstöd1107/70 trans-EEGförordningministerrådets omnr

ändringarmedoch inre vattenvägarjärnväg,på nrvägporter
EEGförordningen3578/92oh1100/891658/82, samt1473/75,
allmänfrågaiåtgärdermedlemsstaternas1191/69 omomnr

ändringmedoch inre vattenvägartrafikplikt järnväg, nrväg
förkostnaderochskallVid val1893/91. operatör ansvarav

materiel beaktas.rullandeochfunktionergemensamma
för-regionaltmöjligtskall så långtTrafiklösningarna varasom

trafikhuvud-medsamrådadärförbörFörhandlarenankrade.
männen.

godkännande. Kost-förregeringenunderställasAvtalet skall
ochadministrations-förochtrafikupphandladförnadsramen

riksdagenanslagsnivådenför kommitténlönekostnader är som
beslutat om.

finansierasjärnvägstrafikköp olönsamStatens genom an-av
Genomjärnvägpersontrafikinterregionalslaget Köp m.m.av

tidtabellermedarbetesamordnandebekostas SJ:sanslaget även
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nedanframgåroch tågledning för länsjärnvägarna. Somm.m.
tillinvesteringsbidraganslaget drift- ochbekostas ävengenom

fiygtrafik.och köp vissAktiebolagInlandsbanan lBAB av
milj.ntilj. kr, 470l995/96 uppgår till 795,9Anslaget för varav

742,9juni beloppetberäknat för juli 1995 I996. Av avser--
persontrafik järnväg,köp olönsammilj.ki varavav

ochför samkostnader, l,5ersättning till SJmilj. kr.98,6 utgör
administra-förhandlings- ochkommitténsersättning förmilj. kr

tionskostnader.

förtralikhuvudmäntill2.2 Ersättning
kollektivtrafikviss

trafikhuvudmännenficktrafikpolitiska beslutetdet ettGenom
förinte barasamordningsansvarplanerings- och persontransporter

och lokalaregionalaandraför persontransporterävenväg utan
möjlighetskall haTrafikhuvudmännen attinom respektive län.

trafikenregionalaochden lokalatrafikmedelvälja det passarsom
främjarvillkorskeskall kunnabäst. dettaF"r att ensom

trafikhuvud-ficktrafikuppläggning,riktigsamhällsekonomiskt
förför kunnaförutsättningarekonomiska ansvarettaattmännen

Mellaniärnvägstrafikenregionaladen lokala och staten,
SvenskaochkommunförbundetSvenskaLandstingsförbundet,

överenskommelseträffadeslokaltrafikföreningen SLTF omen
persontrafik påjärnvägregionallokal ochvissa principer för m.m.

tecknaskallförordnarmyndighet regeringenRegeringen eller den
förersättningtrafikhuvudmännenöverenskommelser med om

avtalenNormalt skallsträcka.vissÖvertagande trafik enav
kostnad vidSJ:sstorlek skalltioåriga. Ersättningens motsvaravara

Index-tågtrafiken.aktuellaupprätthålla denövertagandet för att
fort-trafik förvissBanverket kräversker årligen. Omuppräkning

trafikhuvud-tillersättningbana, skallunderhåll statenssatt av en
Banverketantalför minst dettäcka kostnaden turermannen som

kräver.
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köpFörhandlare för persontra-1991123direktiven statensl av
ersättningavtalauppgiftenanförsjärnväg attfik på att omm.m.

persontrafik järnväg ärvissförtrafikhuvudmännentill numera
allaprincipför itecknatsavtaluppgift, dåbegränsaden

räknahuvudsak ividare itillsdärför attbestårUppgiften om
avtal.gällandeenligtersättningarna
länsjärnvägar.förträffatsAvtal har arton

trafik-tillErsättninganslagetfinansierasErsättningen genom
persontrafik järnväg,vissköpför numerahuvudmännen av

vissför köptrafikhuvudmännentillErsättningtillOmdöpt av
hartrafikhuvudmännenmarkeringkollektivtrafik attavensom
till.användasskallanslagetfardmedelvilkenväljafrihet typatt av

1991/92 ersätt-budgetåret ävensedanfinansierasanslagetGenom
1995/96budgetåretförAnslagetinlandsbanaii.utmedningstrafik

juliförberäknatkrmilj.204,3kr,milj.309,5tilluppgår varavca
1996.-juni1995

verksamhetenföljaochAdministrera2.3 upp

köpförFörhandlare:23 statens1991direktiven person-Enligt av
nöd-medregeringenförsekommitténskallpåjärnvägtrafik m.m.

lbudgetpropositionsarbetetinförbudgetunderlag m.m.väiidigt
utveck-följaochavtalingångnaföljauppgiften ingår även att upp

trafiken påregionala stomnätet.och denlänsjärnvägariialingen på
inomberedningförunderlagframuppgifteningårVidare att ta

persontrafikeiiochtåguppliandlingenfrågor rörregeringen somav
länsjärnvägarna.på

Inlandsbanan2.4

TU3,och 91.491992/93:9,propår 1992beslötRiksdagen
berördainledningsvisintressenter,Inlandsbanansrskr. 113 att

Inlandsbanan.förfåskulle ansvaretövertakommuner,
förlBABAktiebolagInlandsbananbildatharKommunerna

skallriksdagsbeslutetEnligtdrift banan.ochÖvertagande av
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nyttjanderätt. skallInlandsbanan överlåtas till med StatenIBAB
och investeringsbidrag.till under fem betala drift-IBAB år ett

godkänna avtal mellanRegeringen beslöt den april 199315 ettatt
Regeringsbeslutetsådan upplåtelse.och angåendeIBABstaten

förförhandlare köpinnebär 1991:02 StatensKommittén Katt av
följabl.a. skall IBABpersontrafik järnväg upp omm.m.

årliga bidragetenligt avtalet detuppfyller sina åtaganden så att
interregional persontrafik påkan utbetalas. anslagetAv Köp av

milj. kr1995/96 44järnväg för budgetåret utgörm.m.
tillinvesterings- och driftbidrag IBAB.

2.5 F lygtrafik

särskiltharanförs1992/922150, bilagal ettatt staten an-prop.
Jämtlands länkommunikationer mellanför snabba och braattsvar

konstateradeVidaresäkerställas.och regionsjukhuset i Umeå kan
upphandling säkrardet kan nödvändigtbli att statenatt engenom

förhandlaresärskildTillfortsatt Hygtrafik mellan attorterna.
flygtrafikenupphandlingför administreraoch avansvara

Östersund-Umeå före-kan drivasdenna intesträckan om
tillikaKaj Janérusgeneraldirektörentagsekonoiniska villkor utsågs

persontrafik järnvägförhandlare för köpstatens m.m.av
Skyways ABochträffats mellanAvtal har sedermera staten om

Östersund-Umeå.köp flygtrañk sträckanpåav
avtalgodkändesden juni 1994regeringsbeslut 9Genom ett

sträckanflygtrafikmed Skyways köpAB avom
Östersund-Umeå. kommittén Kförordnadesbeslutetl att

persontrafik järnvägköpFörhandlare för1991:02 statens av
förersättningenombesörjaavtalet ochskulle följa attm.m. upp

avtalet.trafik utbetalas enligt
medsambandikostnadenbelastartidigare anförtsSom upp-

Östersund Umeå anslagetochflygtrafiken mellanhandlingen av
be--Anslagetpersontrafik järnväginterregionalKöp m.m.av

kr.milj.1995/96 medlastas för budgetåret 7,5
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BanverketiKommittéuppgifterna3

rskr.TU l9,bilaga1994/951100,beslut prop.riksdagensEnligt
köpförFörhandlare1991:02 statensKkommitténskall av299

likartatBanverket sättiinordnaspersontrafik järnväg m.m.
Järnvägsinspektionen.som

skälekonomiskaochadministrativaJärnvägsinspektionen är av
instruktionmed1988:707förordningenBanverket. Avinordnad i

finnsBanverketföljande. Inombl.a.framgår enBanverketför
Järn-bestämmer.verketenheterandradeochJärnvägsinspektion

ställföreträ-skall hadirektör,ledsvägsinspektionen ensomenav
frågorde utgöribeslutarochforDirektörendare. somansvarar

tillsättsinspektionenförDirektörenarbetsuppgifter.inspektionens
Banverket.tillsättspersonalövrigmedanregeringen av -av

statsbudgeten.ianslagharJärnvägsinspektionen eget
olikafrämstframgåromfattar,arbeteKommitténs ovan,som

ochavtalträffadeuppföljningräkning,förförhandlingar statens av
mycketArbetetavtalen. äranledningimedelutbetalning avav

hu-detkommerbudgetåretMed detåret.fluktuerande under nya
underförhandlingsarbetetill trekoncentreratblivudsakligen att

varje vår.månader
harförhandlareYtterligareförhandlare.bestårKommittén enav

anställdkommitténkommittén. l äriförordnatsintehittills en
övrigt åtiochkommittén60arbetar procentsekreterare, casom

sekre-arvoderadharVidareKommunikationsdepartementet. som
fördepartementetviddepartementssekreterareförordnatsterare en

medel.utbetalningaruppgifter såsomadministrativasköta avatt
Kommitténkommittén.40arbetar procentSekreteraren ca

vissaförkompetensjärnvägstekniskmedkonsultanlitar vidare en
Inlands-avtaletuppföljningenmedi sambanduppgifter omav

banan.
det,arbetsuppgifterkommitténshosMed tillhänsyn arten
försektorsorganrollBanverketsmed beaktandeäven att somav

närvarandeförlämpligtmindreförstärkas,skalljärnvägssektorn att
kräverArbetetBanverket.inomenhetuppgifterna pålägga en
kom-idet liksomfluktuerandeoch såkompetenssådan attär
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uppdragförhandlare har sittmittén bör ledas eller flera somav en
därför administrativt knytasBanverket börregeringen. Till enav

handlägger frågornaförhandlare,delegation bestående omsomav
persontrafik järnvägköp m.m.av

dock kunnakanslifunktioner börhandläggar- ochDelegationens
Banverket.frånombesörjas personalav

rörjärnvägstrafikfrågorhandhar inte baraKommittén utansom
utbetalarflygtrafik. Vidareförersättningutbetalar f.n. även

kollektiv-för köptrafikhuvudmännenersättning tillkommittén av
Ävenbeslutarhuvudmännenfärdmedeltrafik med de omom.som

tyderBanverketarbetsuppgifter tillkommitténsöverflyttandet av
persontrafikfokuseratskallarbetedelegationensatt vara

inledningsvisjagbakgrund vadändåjärnvägg vill jag mot an-av
Delega-skalldelegationenföreslå omnämnasfört i stycket att

kollektivtrafik.för visstionen köp av
denskall inrättaskollektivtrafikköp vissDelegationen för av

januari l996.l
Återstående interregionalköpanslagen Statensmedel av

trafikhuvudmänErsättning tillochpersontrafik järnväg m.m.
denBanverketöverföras tillkollektivtrafik börför vissköp perav

januari 1996.l
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