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Sammanfattning

fördirektiv tillståndjuni 1995Europarådet utfärdade den 19 ett om
direktiv tilldelningochjärnvägsföretag 95/18/EG ett avom

infrastrukturavgifter 95/19/EG.infrastrukturkapacitet och uttag av
efter derassvensk inom två årinföras iDirektiven skall rätt

ikraftträdande.
95/96:92, TU12, rskr. 108beslutatRiksdagen har prop. om

svenskajärnvägstrañken spåranlägg-denavreglering statensav
godstrafiken, dock medavregleringBeslutet innebärningar. aven

utökadtrafikutövare,för etableradeföreträdesrättviss samt en
i det länetför trafikhuvudmännentrafikeringsrätt stomnätet egna

såvitt i frågainnebär ocksåBeslutetoch i angränsande län. ärnu
bandel med nyttjanderätt,upplåtaför Banverketmöjligheter att

spår-och utökningbanunderhållåterupptagande statensavav
till författnings-innehåller förslagBetänkandetanläggningar.

hänseenden.beslut i dessariksdagensändringar i anledning av
banfördelningförvidareRiksdagsbeslutet innebär ansvaretatt

tillförhållandelokaliseras till iskalloch trañkledning opera-en
Banverket,enhet inomoberoendebanhållarnaoch mot-törerna

banfördelningenJärnvägsinspektionensvarande samt attsätt som
regler.administrativaskall ske med hjälp av

95/ 9/EG,med direktivet lRiksdagsbeslutet överensstämmer vars
skall tilläm-och förfarandende principersyfte definieraär att som

tåglägen för vissinfrastrukturkapacitetför tilldelningbl.a. avpas
sammanslutningarinternationellautförsinternationell trafik som av

där järnvägsföre-de medlemsstater,i och mellanjärnvägsföretagav
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har sitt sådan tilldelning för internationellasäte, kombi-tagen samt
nerade godstransporter till järnvägsföretag med i medlemsstat.säte

l betänkandet föreslås den riksdagen beslutade enheten,att av
här kallad Trafikledningen, skall ledas järnvägsdirektör.av en

skall förDenne och besluta banfördelningen trafik-ochansvara om
ledningen på spåranläggningar. Direktören skall fram-statens som
går nedan vidare besluta tilldelning infrastruktur andraom av
spåranläggningar spåranläggningar. Slutligen skall direk-än statens

fatta de beslut, ankommer Banverket,tören rätt attsom om
trafikera spåranläggningarna med viss persontrafik. frågorI rörsom
banfördelning och trafikledning skall finnas rådgivande nämnd,en
Trafikledningsrådet, bestående företrädare för olika verksam-av
hetsgrenar inom järnvägen. Nämndens ledamöter skall utses av
regeringen för viss tid. Nämnden bör rådfrågas bl.a. vid utarbetande

administrativa regler för banfördelning och trañkledning ochav
inför andra beslut principiell karaktär.av

har konstateratsDet banfördelningen och trafikledningen haratt
inte oväsentligt inslag myndighetsutövning. Beslutenett av om

banfördelning och trafikledning bör därför fattas inom Trafikled-
ningen. Med hänsyn till konkurrensneutraliteten bör Trafikledningen
utföra arbetet med framtagande tidtabeller.även av

Trafikledningen skall i fråga banfördelning arbeta främst iom
ettårsperspektivet sker, fördela varjetåglägenävenmen, som nu
månad/var fjortonde dag och också dagligen. kan iDet t.ex.
samband med infrastrukturens förnyelse finnas behov kunnaett att

trafikutövare tilldelning tåglägen delpågarantera en av en av
anläggningarna under längre tid år. Trafikledningen fåbörän etten
möjlighet förhandsbesked tilldelning tåglägen vidatt genom om av
kommande banfördelning trafikutövare möjlighet fågarantera atten
utnyttja del anläggningen under längre tid.en av en

Det nödvändighet Trafikledningen både beträffandeär atten
banfördelningen och trafikledningen arbetar intimt medsamman
dem järnvägsverksamhet. förutsätts banfördel-Detutövar attsom
ningen arbetas fram tillsammans med dessa. Verksamhetsutövarna
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trañkledningenochbanfördelningeninflytandevisst överocksåfår
Trafikledningsrådet.iledamöternagenom

iståmåstebanfördelningenförreglernaadministrativa sam-De
Med utgångs-95/l9/EG.direktivetibestämmelsernamedklang

skallhuvudreglenföreslåsbestämmelser att varadessafrånpunkt
vid ban-Företrädesrättbästautnyttjas sätt.spåranläggningenatt

påinterregionalinköpttilldock få statenbörfördelningen avges
arbetspendlare.förpendeltågpersontrafik såsomvissochnätetstom

möjliggörtrafiksådantillföreträdesrättfårVidare somges
deninnebärabörFöreträdesrätten attinfrastruktur.byggandet av ny

vissttrafikgenomföra ettmöjlighetfårsådan atträtt avgessom
denkanHäruppnås. nämnas atttrafikenmedsyftet avsåslag att

godstrafiketableradredanförföreträdesrättenbeslutaderiksdagen
banfördelningen.regel föradministrativbör som enses

spåranlägg-spåranläggningar änandra statensgällerdetNär
reglerinföras95/l9/EG attdirektivetmedenligheti ombörningar
skall kunnaTrafikledningen,börtilldelningsorgan, varasomett

direktivettrafiksådantilltåglägentilldelningbesluta somavom
i sinskyldigbörspårinnehavare attVederbörande varaavser.

beslutatTrafikledningentåglägendetilldelabanfördelning omsom
direktivetprinciperdeefter anger.som

kunna95/l9/EGdirektivetenligtskallbanfördelningBeslut om
kanintebanfördelningfrågorDådomstol. anseshosöverklagas om

överinstansbörförvaltningsdomstol,för allmänlämpliga som
till-skallJärnvägsnämnden ävenJärnvägsnämnden. varainrättas

trafik-ochbanfördelningTrafikledningenssynsmyndighet över
beslutochbanfördelningbeslutdagligaså omledning, ävenatt om

överprövning.förföremålblikantrafikledning
sammanslutningarsådanaskall95/l8/EGdirektivet avEnligt

trafik-ha ettjärnvägsföretag nämnsochjärnvägsföretag ovan,som
skalltillståndfår sådanttrafiken. Denutförafåförtillstånd att som

ekonomiskayrkeskunnande,vandel,frågaikravvissauppfylla om
skadeståndsansvardetäckakunnamöjlighetochförhållanden att

bestämmelserDirektivetstrafiken.följdtilluppkommakan avsom
bedrivatillståndbestämmelserna attochtrafiktillstånd omom
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trañkutövning enligt järnvägssäkerhetslagen i huvudsak de-är
Då det olyckligt prövningen säkerheten för-samma. vore om av

bl.a. vandelsprövningensämras bort från Järnvägs-att tasgenom
inspektionen och då det onödigt två instanserär att prövar samma
frågor, föreslås prövningen enligtjärnvägssäkerhetslageiu behållsatt

denna till EG-direktivets regler. Vidare börattmen anpassas upp-
ställas kravet på utländska järnvägsföretag och sammanslutningar

företag bedriver internationella i Sverige detransporter attav som
har sådant tillstånd föreskrivs i direktivet. De säkerhetsintygsom

föreskrivs i artikel i direktivet 95/19/EG bör utfärdassom av
Järnvägsinspektioiuen.
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Författningsforslag

tillFörslag1

ärnvägslagJ

föreskrivs följande.Härigenom

tillstånd koncessionsärskiltharoch§ Var1 rätt utanatt aven
eller förjärnväg, tunnelbana spårvägenskildanläggaregeringen en

allmän trafik.
särskilda föreskrifter.anläggningar finnselektriskafrågal om

beviljade tillståndregeringenMajzt ellerKungl.Tidigare av
i förstaanläggningarsådanaanläggakoncessioner att som avses

för skyldighetenmed undantaggällastycket skall alltjämt att
trañkeringsplikt.trafikupprätthålla viss

tunnelbane- och spår-driva järnvägs-,tillstånd§ Om2 att
järnvägssäkerhetslagenbestämmelser ifinnsvägsverksamhet m.m.

1990:1157.

vidför järnväg skallspåranläggningdriver3 § Den som
Banverkettilldela de tåglägenanläggningenbanfördelning för som

ochjämvägsföretagsammanslutningarinternationellatillbeslutar av
vill utnyttja anläggningeni EES-statjärnvägsföretag med säte som

direktiv 95/19/EGi rådetssådanaför transporter omavsessom
och infrastruk-avjärnvägsinfrastrukturkapacitettilldelning uttag av

turavgifter.
fördelning tåglägen.banfördelningMed avavses

i tidtabellen.planerade lägetågsMed tågläge ettavses
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4 § Banverket skall vid tilldelning tågläge på spåranläggningen
beakta spåranläggningen skall utnyttjas effektivt. Tilldelningenatt
skall ske på rättvisa och icke-diskriminerande grunder.

Banverket skall tillämpa de regler särskilda rättigheterom som
föreskrivs i artikel och i rådets4 5 direktiv 95/1 9/EG tilldelningom

järnvägsinfrastrukturkapacitet och infrastrukturavgifter.uttagav av

§ få5 För utnyttja Banverket tilldelat tågläge skall järn-att av
vägsföretag med spårinnehavaren ingå de avtal administrativ,av
teknisk och finansiell behövs.natur som

6 § Spårinnehavaren får avgifter för nyttjande bananta ut av som
framgår artikel första8 stycket i rådets direktiv 95/ 19/EGav om
tilldelning avjärnvägsinfrastrukturkapacitet och infrastruk-uttag av
turavgifter. Vid avgifter för likvärdiga tjänster får ingenuttag av
diskriminering ske.

fråga7 § I spåranläggningar, förvaltasstatensom som av
Banverket, finns särskilda bestämmelser i förordningen 1988: 1379

spåranläggningar.statensom

8 Banverkets§ beslut enligt denna lag får överklagas hos Järnvägs-
nämnden.

lag träderDenna i kraft den juli1 1997.
Genom lagen upphävs lagen 1985:1075 anläggarätt attom

enskild järnväg m.m.
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tillFörslag2

järnvägssäkerhetslagenändring iLag om

järnvägssäkerhetslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
1990:1157

lydelse,skall ha följandeoch 8dels 4att
gälla.skall upphöradels 6 § attatt

och föreparagraf,införas 19skalli lagendels ock att aen ny
lydelse.följanderubrikparagrafen aven

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4§

spår-Spåranläggningar ellerspår-Spåranläggningar eller
trafikled-särskildtrafik ellertrafikled-särskildtrafik eller

får drivasningsverksamhetdrivasningsverksamhet får
tillståndharendast dentillståndhardenendast somavav som

verksam-verksamheten. Förtillverksam-verksamheten.till För
drivs Statenshetjärn-drivshet statens avsomsom av

Banverket behövsochinte järnvägarbanverket behövsochvägar
tillstånd. För Statensinte någottillstånd.något

tillstånddockbehövsjärnvägar
utföraför Sverigeutomatt

internationellasådana trans-
rådetsiporter avsessom

tillstånd95/18/EGdirektiv om
järnvägsföretag.för

yrkeskunnande,tillmed hänsynfår beviljas denTillstånd som
betydelseförhållandenoch andraekonomiskalaglydnad samt av

föreskrifteroch ii denna laguppfylla kravenkan somanses
lagen.med stödmeddelats av
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Tillståndsmyndigheten får
kraven tillmed hänsynanpassa

verksamhetens och omfatt-art
fråga driftIning. utomom

landet internationell järn-av
vagstrafik rådetsisom avses
direktiv 95/18/EG skall de krav

uppställs artiklarna 6-9i isom
direktivet uppjfvllda.vara

6§

tillstånd kan meddelas förEtt
tid eller tills vidare.viss

8§

tillstånd driva spåranläggningar, spårtrañk särskildEtt elleratt
trafikledningsverksamhet får återkallas, förutsättningarna till-förom
stånd enligt 4 inte längre uppfylls eller tillståndshavaren inte§ om
fullgör sina skyldigheter enligt 2l

ellerkonkursförfarandeOm
ackordsförfarande inlettshar

tillståndshavare, skallmot en
tillståndet det kanåterkallas om
hållas för företagetsvisst att
ekonomiskasvårigheterkommer

bli bestående.att
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internationellaVissa
transporter

19a§

Internationella sammanslut-
ochjärnvägsföretagningar av

medjärnvägsföretag isäte
EES-stat ämnarsomannan

internationellautföra sådana
rådetsitransporter som avses

95/18/EG tillstånddirektiv om
skall ha till-järnvägsföretagför

direktivet.stånd isom anges
uppb/llaskall företagenVidare

uppställsde krav isom
§ lag.§§ och 18 denna10-13 i

järnvägsföretagFör som
kravuppjâøller de iavsessom
andraförsta stycket meningen,

utfärda säker-Banverketskall
artikel 11hetsintyg isom avses

95/19/EGdirektivrådetsi om
järnvägsinfra-tilldelning av

ochstrukturkapacitet uttag av
infrastrukturavgifter.

julikraft den 1997.träder i 1lagDenna
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3 Förslag till

Lag Järnvägsnämndenom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Järnvägsnämnden överklagande Banverkets beslutupptar över
frågai tilldelning tåglägen enligt järnvägslagen 1997:000om av

och banfördelning enligt förordningen 1996:000 statensom
spåranläggningar. Nämnden tillsyn Banverket såvittutövar över

tillämpningen bestämmelserna i författningarnämndaavser av om
banfördelning och trañkledning.

2 § Järnvägsnämnden består fem ledamöter, ord-ärav varav en
förande och vice ordförande. Ordföranden och vice ordförandenen

Övrigaskall lagfarna. ledamöter skall ha erfarenhet järn-vara av
vägsverksamhet.

Ledamöterna regeringen för viss tid. fårRegeringenutses av
för ledamöterna i den omfattningersättare behövs.utse som

3 § Järnvägsnämnden beslutsför med ledamöter, minstär tre varav
skall lagfaren.en vara
Vid avskrivning ärende och vid handläggning ärende ärav av

Järnvägsnämnden beslutsför med ordföranden ensam.

Förfarande vad överklagandeavser

4 § frågaI överklaganden gäller förvaltningsprocesslagenom
1971:289 l5 och i tillämpliga26 delar.utom

5 § Järnvägsnämnden skall hålla muntlig förhandling, partom
begär det och det inte uppenbart onödigt.är
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överklagandebeslut i anledningskall fattaJärnvägsnämnden§6 av
eftermånaderbanfördelning inom tvåBanverkets beslutöver om

har avslutats.ärendethandläggningen iatt

överläggning,vidskiljaktiga meningarframkommerdet§ Om7 en
rättegångsbalken.kap.tillämpas l6

Överklagande

överklagas.beslut får inteNämndens8 §

juli 1996.i kraft denlag träder lDenna
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4 Förslag till

Förordning statensom

spåranläggningar

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser de spåranlägg-om
ningar tillhör och drivs förvaltasochstaten Banverketsom som av
statens spåranläggningar.

frågal avgifter för trafik på spåranläggningar finnsstatensom
särskilda föreskrifter.

2 § Med trafikhuvudman i förordningen huvudman enligtavses
lagen 1978:438 huvudmannaskap för viss kollektivom person-
trafik.

Spåranläggningarna

Järnvägsnäten

3 § Statens spåranläggningar består av
stomjärnvägar stomnätet,
länsjärnvägar,
malmbanan.

Byggande spåranläggningarav m.m.

4 § Regeringen bestämmer vilka spåranläggningar ingår isom
och beslutar riktlinjerstomnätet för byggande sådana anlägg-av

ningar.
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istomjärnvägar finns bestämmelserbyggandefrågal avom
plan för stomjärnvägar.förordningen l989:67 om

de spåranläggningar ingårvilkaBanverket bestämmer§5 somav
länsjärnvägar.i ärstomnätet som

finns bestämmelser ilänsjärnvägarfråga byggandel avom
väghållningsplan, regio-rikstäckandeförordningen 1991 1809 om:

förord-för trañkanläggningar ochoch planerväghållningsplanernala
kollektiv-vissa regionalastatsbidrag tillningen 1988:1017 om

trafikanläggningar.

fårspåranläggning hemställer det, Ban-6 § Om ägaren omav en
skall ingå ieller del däravanläggningenverket besluta att en

spåranläggningar.statens
samråda med länsstyrelsen,skall Banverketbeslutet fattas,lnnan

spårinnehavare berörs.andratrañkhuvudmannen samt som

Underhåll länsjärnvägarav

får upphöralänsjärnvägunderhåll§ Banverkets när7 av en
dag ochfem dubbelturermed färrepersontrañken bedrivs än per

obetydlig omfattning.endastgodstrañken är av
skallunderhållet skall upphöra,Banverket beslutarlnnan attom

och trafikutövaretrafikhuvudmänmed kommuner,verket samråda
beslutet.berörs avsom

underhållet länsjärnväg,Banverket får återuppta8 § omav en
omfattning.i tillräckligdrivas på järnvägentrafik kommer att

skall återupptas,underhålletBanverket beslutarInnan attom
trafikhuvudmänochsamråda med kommunerskall verket som

berörs beslutet.av
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Nedläggning järnvägav

9 § Banverket får besluta länsjärnväg inteatt underhållsen som
skall läggas Beslut nedläggning får fattas först efterårner. treom
beslutet Banverkets underhåll skallatt upphöra.om

Innan Banverket beslutar länsjärnväg skall läggasatt en ner,
Överstyrelsenskall verket samråda med Försvarsmakten, för civil

beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

Upplåtelse .spåranläggning med nyttjanderättav

10 § Om Banverket inte underhålla delatt statensavser en av
spårnläggningar, får verket upplåta den delen med nyttjanderätt.
Innan upplåtelse sker, skall Banverket samråda med kommuner,
trafikhuvudmän och trafikutövare berörs beslutet.som av

Som villkor för upplåtelsen skall gälla nyttjanderättshavarenatt
skall föröverta underhållet den upplåtna delen och föransvaret av
de investeringar behövs för nyttjandet.som

påTrafik spåranläggningarstatens

Särskilda bestämmelser för persontrafik

11 § Statens järnvägar får bedriva persontrafik stomjärnvägarna.
Om det finns särskilda skäl, får Banverket besluta Statens järn-att

i begränsad omfattningvägar får bedriva persontrafik läns-även
järnvägarna.

12 § En trafikhuvudman får bedriva persontrafik på länsjärn-
lokalvägarna och regional persontrafiksamt på stomjärnvägarna i

det län där huvudmannaskapet gäller. Om särskilda skäl föreligger,
kan regeringen besluta trafikhuvudmannen får bedrivaatt sådan
persontrafik stomjärnvägar i angränsande län.
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fårjärnvägsföretagsammanslutningarInternationella§13 av
förtransittrañk persontransporterbedrivaspåranläggniitgarstatens

företagochsitthar ettföretagen sätedärEES-staterdemellan om
trafikinternationellbedrivai Sverigeharsammanslutningen sätei

iföretagdärEES-statoch ettSverige samman-mellan annan
sittharslutningen säte.

fåroch 12iÄven trañkutövareandra än14 § avsessom
persontrafikinterregionalutföraspåranläggningar upp-somstatens

handlas staten.av

banfördel-vidtrafikhuvudmännenellerStatensjärnvägar§ Om15
persontrafikförtåglägetilldelningansöker enintening avom

fårbeslutaBanverketfår attspåranläggningar, annandel statensav
del.dennapersontrafikbedriva

kom-ickebedrivafårbeslutafårBanverket ävenatt annan
spåranläggningar.persontrafikmersiell statens

Burt/Zirde/nin g

medförordningdenna§ l16 avses
tåglägen,fördelningbuufÖrde/ning. av

tidtabellen.iplanerade lägetågståg/age: ett

spåranlägg-banfördelningenbeslutar statensBanverket§17 om
ningar.

bindande för-Banverketfårföreligger,skälsärskildaOm genom
tåglägen.tillföreträdehandsbesked besluta om

spåranläggningarbeaktasskallbanfördelningeit statensattVid18 §
konkurrens-skall skeFördelningeneffektivt. ettutnyttjasskall

icke-diskriminerandeoch sätt.neutralt
tillfår docktill tåglägenFöreträde ges

ochpersontrañkeninterregionalaköptaden avstatenav
persontrafik,regionallokal ochbedriventrafikhuvudmännen
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trafik finansieringmöjliggör infrastruktur.som av ny
Den bedriva godstrafik de delar spåranlägg-ämnar statensav

ningar i femte stycket inte vid föregåendesom anges men som
banfördelning har tilldelats tågläge för sådan trafik, får tilldelas
tåglägen för trafiken endast den kan inte i betydande månantasom
hindra redan godstrafik.etablerad

föregåendeVad föreskrivs i stycke gäller Malmbanan,som
ÖvreStambanan Norrland, stambanan,Norra Godsstråketgenom

Bergslagen, Södra stambanan, Bergslagsbanan, Ostkust-genom
Sundsvall-Ånge,banan, Mittbanan delen Västra stambanan,

Västkustbanan, Norge/Vänernbanan, Värmlandsbanan delenpå
Kil-Laxå, Dalabanan delen Sala-Borlänge och stomjärnvägen
Flen-Eskilstuna-Västeräs-Sala.

Trajikledning

19 § Banverket för trafikledningen spåranlägg-statensansvarar
ningar.

Avtal mellan Banverket och trafikutövare

§ Trafikutövare får trafikera spåranläggniitgar20 inte statens utan
ha träffat finansiellanödvändiga administrativa, tekniska ochatt

avtal med Banverket.

Bemyndigande

21 § Närmare föreskrifter för tillämpningen denna förordningav
beslutas Banverket.av

Överklagande

22 § Banverkets beslut i frågor i 6-10 får intesom avses
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förstai 5 §frågorbeslut iBanverketsöverklagas. som avses
såvittoch 21stycket 15andra utomstycket, § samt avser

hos regeringen. Ban-överklagastrafikledning fårochbanfördelning
Järnvägsnämnden.hosöverklagasfåri övrigtbeslutverkets

då förordningenjuli 1996,kraft denträder i lförordningDenna
gälla.upphörspåranläggningar att1988:1379 statensom
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Förslag5 till

Förordning ändring iom

förordningen 1988:707 med
instruktion för Banverket

Regeringen föreskriver i fråga förordningen 1988:707 medom
instruktion för Banverket

dels 5 och skall ha14 följande lydelse,att
dels i förordningen skall införas två bestämmelser ochatt 9nya

9 före 9 och 9 två rubriker följande lydelse.samta a nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

BanverketInom finns Inom Banverket finns Järn-en
Jarnvägsinspektion och de andra vägsinspektionen, Trafikled-
enheter verket bestämmer. och de andra enheterningen

Järnvägsinspektionen leds verket bestämmer.av
direktör. För denne skall Järnvägsinspektionen ochen

finnas ställföreträdare. Trafkledningen leds direk-en av
dem skallFör finnas ställ-törer.

företrädare. frågor ban-F ör om
fördelning och trajikledning
finns nämnd rañklednings-Ten
rådet.
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föruppgifterochAnsvar
Trajikledningenviddirektören

9§

Trajikled-vidDirektören
ochförningen ansvarar

frågabeslutar statensi om
frågorspåranläggningar om

och 1511iavsessom
1996:000förordningen om

spåranlâggningar samtstatens
trafik-ochbanfördelningom

ledning.
Trafik-vidDirektören

beslutar ävenledningen om
enligttåglägentilldelning av

1997:000.§järnvägslagen3

Trafikledningsrådet

§9 a

tillharTrafikledningsrådet
rådgivande åtuppgift att vara

irafikledningenvid Tdirektören
banfördelningfrågor rörsom
Ledamöternatrafikledning.och

tid.för vissregeringenutses av
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l4§

Generaldirektören anställs beslut regeringen förgenom av en
bestämd tid.

Anställningen direktör Anistä/lningarna direktör.som som
vid be-.Iärnvágsinspektionen vid .lärnvägsinspektionen och
slutas regeringen efter direktör vid Trafik-av an- som
mälan generaldirektören. ledningen beslutasAn- regeringenav av
ställningen får efter anmälanbegränsas general-att av
gälla längst till och med viss direktören. Anställningarna fåren
tidpunkt. begränsas gälla längst tillatt

och med viss tidpunkt.en

Övriga anställningar beslutas Banverket.av

förordning träder i kraft den juliDenna l l996.

Senaste lydelse 1995:590.
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Inledningl

Direktivetl.l m.m.

särskildtillsättafebruari 1995den 23beslöt attRegeringen en
loka-ochfinansieringutformning,föreslåuppdragmedutredare att
inomförvaltningsuppgifterochmyndighets-förändradelisering av

tillförslagkommandekonsekvensjärnvägssektorn, nyaavsom en
järnvägstrafiken.förregler

Banverketsanalysredovisabl.a.vidareskallUtredaren aven
föreslåjärnvägssektornroll inom samtmyndighetsuppgifter och

analyseraingår vidareuppdragetl attförändringar.eventuella
infrastrukturinvesteringar går attviddetför hur störreformerna

järnvägstrafikenframtidaden samtomfattningvissgarantera aven
förstärkas.förtydligas ochkangarantierdessaföreslå hur

tydligtochprecisera avgränsaförslagi sinaskallUtredaren
och producentförvaltaremyndighet,rollerolikaBanverkets avsom

hur Ban-redovisning lämnasskallVidarejärnvägstjänster. omen
organi-delvilkenochfullgörstotalförsvarsuppgifterverkets av

förändringartillförslagallaför dessa. Ibörsationen ansvarasom
regleras.skallförfattningsmässigtdehurredovisasskall även

uppdragetdelredovisat dentidigareharUtredningen somav
förFörhandlarel99l:02kommitténsöverflyttandeavsåg av
tillarbetsuppgifterpersontrafik järnvägköp m.m.statens av

Banverket.
regelverkdetförslagframläggsdelbetänkandedetta soml om

1995/96:92, TU12,beslut prop.riksdagensanledningibehövs av
i frågareglerasbehövereventuelltvadförutom108rskr. omsom

Vidareförsvarsfrågorna.funktionertill samttillgång gemensamma
järnvägsföretagtillstånd till8/EG95/rådsdirektivet 1behandlas om
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och rådsdirektivet 95/19/EG tilldelning järnvägsinfrastruk-om av
turkapacitet och infrastrukturavgifter såvitt ban-uttag av avser
fördelning och i något avseende såvitt banavgifter.avser

Samråd har skett med lnspektionskommittén K 1995:05. Visst
samråd har skett med Kommunikationskommitténäven KomKom,
K 1995:01.

1.2 Lagstiftningsfrågor m.m.

års riksdagsbeslut1995 partiell avreglering avjärnvägstrafikenom
den julil 1996 berör endast spåranläggningar och främststatens rör
frågor får trafikera spåranläggningar ochstatensom vem som om
banfördelning och trañkledning.

Rådsdirektiven 91/440/EEG utvecklingen gemenskapensom av
järnvägar och 95/ 19/EG tilldelning järnvägsinfrastrukturkapa-om av
citet och infrastrukturavgifter omfattar enligt minuttag av upp-
fattning andra spåranläggningar,även järnvägsföretag kansom
behöva trafikera för kunna genomföra viss internationell transit-att
trafik och internationella kombinerade godstransporter. De övriga
spåranläggningar berörs främst bangårdar, kommunalaär spårsom

förbindelselänk mellanär spåranläggningar ochstatenssom en
industrispår inom företags område också sådana spårett men som

upplåtit med nyttjanderätt till och inte längrestaten annan som
spåranläggningar Arlandabananutgör ochstatens samt en

Öresund.kommande järnvägsförbindelse över
kan i dettaDet sammanhang i meddelande frånnämnas att ett

kommissionen föreslås direktiven komma gälla också andraatt
internationella och cabotage gods internationellatransporter samtav

med och släppapersontransporter rätt att ta ävenupp av passagerare
inom land.ett annat

Med stöd förstal § stycket första punkten bemyndigande-av
lagen 1075:88 och riksdagsbeslutet kan de författningsändringar

skall genomföras till följd propositionen ske i förordnings-som av
form, lämpligen i förordning spåranläggningar.statensen ny om
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ellerdomstolskaraktär över-järnvägsnämndförUppgifterna aven
förvaltningsdomstoltillförordningenenligtbeslutklagande av

lagstiftning.föremål fördäremotmåste vara
följdtillinförasbehövakandärutöverbestämmelser avDe som

spårinne-förinskränkningarformiEG-lagstiftningen annanav
vadstatliga spårförfogafritt änöver annaträtthavares attän staten

§kap. 2enligt 8avgifter måsteochtrafikförupplåtelsegäller
lag.ireglerasregeringsformen

jäm-skapaframledesskälandra attkanHär nynämnas att en
jämvägs-lagstiftanödvändigtbli attkandet attvägslag är att om

skyldighetskall hagrundericke-diskriminerande attföretagen
frånVidare harjärnvägsföretag.andraåtserviceorgansinaupplåta

svenskinförabehovdet finns attanförtsBanverket ettatt enav
bestäm-kanSlutligenspåranläggningar.gällerjärnvägsstandard vad

straffochsanktionertvångsmedel,förbehövaskommamelser att
banavgifterbehövskontroll rättden attanledningi avsomav

medbl.a.skedock kunnabanavgifter lärKontrollenerläggs. av
hjälpmedel.tekniskahjälp av

trafik-95/l8/EGrådsdirektivetinförandegällerdetNär omav
direktivetfår enligtTrafiktillståndenföljande.anföraskantillstånd

och järnvägs-järnvägsföretagsammanslutningarförutfärdas av
Tillståndinternationellavissadriva transporter.företag, ämnarsom
uppfyllakunnatidpunkt kommervarjevid atttill denfår somges

förmåga,ekonomiskanseende,avsendemedbl.a. de krav gott
civilrättsligtförtäckningochyrkesmässig kompetens ansvar

direk-Bestämmelserna idirektivet.föreskrivs iförsäkringar som
förställsmed de kravgradi högtivet överensstämmer uppsom
lagdenna1990:1157. Ijärnvägssäkerhetslagentillstånd enligt
förbehövsoch sanktionertillsynbestämmelserfinns de somom

olyckligtmyckettillståndshavare. Dettillsyn över omutöva vore
ochförmågaekonomiskavandel,trafikutövaresprövningen av

järnvägsinspektionen. Det ärfrånyrkesmässiga kompetens tas
imyndighetoch görjärnvägsinspektionen stortonödigt att en annan

tillsynsskyldighet. Motoch harprövningarsett sammasamma
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denna bakgrund bör EG:s regler trafiktillstånd lämpligen införasom
i järnvägssäkerhetslagen.

1.3 Vissa definitioner

Till .spåranläggningar hör enligtjärvägssäkehetslagen 1990: 157l
spår och de övriga fasta anordningar behövs för spårenssom
bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i
övrigt, trafikledningsanläggningar anordningar för elförsörj-samt
ning trafiken.av

Med spåranläggningar i det följande den delstatens menas av
de svenska järnvägarna och stårägs understatensom av som
förvaltning Banverket. Statens spår förvaltas Statensav som av
järnvägar SJ eller till vilka nyttjanderätten överlåtits till annan
ingår alltså inte i spåranläggningar.statens

Verksamheterna inom järnvägen enligt järnvägssäkerhets-är
lagen drift spåranläggningar spårinnehav och driftav av
spårtrajfzk trajikutövning. Trafikledningen ingår i driften spår-av
anläggningar. Med trafikledning såväl den operativa trafik-avses
ledningen tidtabelläggningen. Om den driver spår-som som
anläggningar har överlåtit för trafikledningen någonansvaret

trafikledningen särkildär Verksamhetsgrenattannan anse som en
särskild trqfiklednirzgsverksamhet.

förarbetenal till järnvägssäkerhetslagen, 1990/9l:l 3l,prop. s
har begreppet spårinnehav och trafikutövning följandegetts
innebörd, bör kunna användas i frågorsamband medävensom om
banfördelning. förarbetenal anförs i huvudsak följande. Driften av
spåranläggningar bör omfatta konstruktion, byggande, tillverkning,
underhåll och övriga åtgärder får bana funktionsduglig försom en
trafik och säkerhetsmässig godtagbar. Till driften bör hänförasäven
åtgärder med avseende fordonpå och materiel i och förannan som
sig inte hör till spåranläggningen behövs för bygga,attmen som
handha och underhålla banan. Vidare bör elförsörjningen hänföras
hit. Ansvarig för driften spåranläggning bör i första handav en
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har överlåtittill någondenneägaren annanmen omanses vara
dennedenna kanförfoga attöverrätten att anses somvara

järnvägstrañklagen,förarbetena tilljfrinnehavare även prop.
Övrig ochtrafikledningverksamhett.831983/842117 utoms. -

trafikutövning.hänföras till Dennai principbanfördelning bör-
förmateriel behövsochfordonomfattar dåverksamhet somannan

innebörd inomenhetlighar ingenTrafikutövarbegreppettrafiken.
sammanhangbör i dettatrafikutövareSomtransporträtten. anses

medutför trafikenfaktiskträkningellerförden annansegensom
innebärDettadelviseller atthelt om enresurser.egna

trafikutföra trafikhuvudmannensuppdrar SJtrafikhuvudman att
trafikutövare. Dettatrafikhuvudmannenoch intedet SJ ärär som

stårkundernatrafikhuvudmannengäller motäven somom
vissSJ iförhållande ändras inteanordnare. Detta att t.ex.av

spårfordon i verk-huvudmannen ägdaanvänderutsträckning av
samheten.

Även trafik generelltskall bedrivafrågor äransesvem somom
persontrafikendet gällerpå.entydigt Närsvårt att ettsett svarge

trafikbedrivadenmåstespåranläggningarpå statens somanses
frågaden trafik detbedrivaförordningen ärenligt rätt att om.ges

läntrafiken inomoch regionalalokalagäller dendet ettNär t.ex.
trafiken.bedriva denhartrafikhuvudmannendet rätten attär som

eller har anlitattrafikensjälvhuvudmannen ettOm utövar
för fråganingen betydelsedetta harförjärnvägsföretag göraatt om

frånhar inte avståttTrafikhuvudmannentrafiken.bedriversomvem
anlitat någonendasthartrafik på spårenbedrivasin utanrätt att

trafikhuvudmannengivetvisEmellertid kanentreprenör.annan som
järnvägsföretag,vid banfördelningenföreträdaslåta sig ettt.ex. av

trafikutövare.anlitas somsom
kommer i depersontrafikochgodstrafikengällerdetNär annan
dentrafik ocksåbedriver ärdenfallflesta somvarasom

järnvägsföretag,dock tänkaskantrafikutövare. attDet utanatt ett
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därför betraktas Speditör, i någon utsträckning anlitarsom en annan
trañkutövare för viss trafik.

Banfördelning innebär fördelning tåglägen.en av
åglägeT tågs planerade läge i tidtabellen.är ett
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Banfördelning2 m.m.

EG-lagstiftning2.1

Banfördelning2.1.1

tilljärnvägargemenskapensanpassningenunderlättasyfteI att av
hareffektivitetderasoch ökabehovmarknadensenhetligaden

gemenskapensjärn-utveckling91/440/EEGdirektivRådets avom
tillkommit.vägar

skedirektivetenligtskallDetta
förjärn-oberoendefövaltningsmässigtsäkerställaattgenom

vägsföretagen,
infrastrukturenochjärnvägsdriftenförvaltningenskilja av

särskiljande räken-varvidtransportverksamheten,från ett av
obligatorium,skallskaper ettvara

ochhos företagenstrukturenekonomiskadenförbättra
förjärnvägsnätmedlemsstaternastillsäkerställa tillgången

och förjärnvägsföretagsammanslutningarinternationella av
kombineradinternationellinomsysselsattajärnvägsföretag

godstransport.

säkerställafråganutredningdennaför är attintresseAv om
järnvägsnät.medlemsstaternastilltillgången

dvs.järnvägsinfrastruktur,förvaltningengällerDirektivet av
föransvarigtalltframföreller företag äroffentligtvarje somorgan
förjärnvägsinfrastrukturenunderhåll samtanläggning och av

och järnvägstransportersäkerhetssystemen,ochskötseln styr-av
kommeretablerade ellerjärnvägsföretag attutförda ärsomav

medlemsstat.ietableras en
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.lärnvägsföretag verksamhet begränsad tillär uteslutandevars
stadstrafik, förortstrañk eller regional trafik omfattas inte av
direktivet. Med stads- och förortstrafik utförstransporteravses som
för tillgodose transportbehoven inomatt stadskärna elleren en
storstadsregion transportbehoven mel lan dennasamt storstadsregion
och omgivande områden. Med regional trañk transporteravses som
utförs för tillgodose transportbehoven iatt region.en

Med järnvägsföretag varje privat eller offentligt företagavses
huvudsakliga verksamhet gods och/ellerär passagerarbefordranvars

päjärnväg med krav på företaget skall säkerställa driftatt trafik,av
dvs. tillhandahålla dragfordon.

Internationella sammanslutningar företag, dvs. varjeav samman-
slutning minst järnvägsföretagtvå i olika medlemsländer medav
ändamål utföra internationellaatt mellan medlems-transporter

skall enligt artikel lO ha tillträdestaterna, till och bedrivarätt att
transittrafik i de medlemsstater där de till sammanslutningen
hörande järnvägsföretagen har sitt liksom tillsäte, transittrafikrätt
i andra medlemsstater för internationell trafik mellan de medlems-

där de företag ingår istater dessa sammanslutningar har sittsom
säte.

Järnvägsföretag skall enligt artikel skäliga villkorsamma
beviljas tillträde till infrastrukturen i de andra medlemsstaterna för

bedriva internationella kombineradeatt transporter.
Dessa bestämmelser har införts i svensk år 1994rätt genom

införande paragraf, 9 i förordningen 1988:1379av en ny a om
spåranläggningar, varigenom föreskrivsstatens regeringen fåratt ge

internationella sammanslutningar järnvägsföretag med isäteav
EES-stater trafikerarätt spåranläggningaratt medstatens genom-
gående trañk, och regeringen också får trañkeringsrättatt tillge
järnvägsföretag med i EES-stat villsäte utnyttja statens statenssom
spåranläggningar för internationella kombinerade transporter.

Det har viktigt säkerställa järnvägsföretagansetts att och deatt
internationella grupperingar de bildar drar full denyttasom av nya
tillträdesrätterna. För åstadkomma detta skall inomatt EES inrättas

regler för tilldelning järnvägsinfrastrukturkapacitetgemensamma av
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icke-diskriminerande. Direktivbanavgifter äroch uttag somav
avjärnvägsinfrastrukturkapacitet ochtilldelning9/EG uttag95/ l om

definiera desyftetillkommit iinfrastrukturavgifter har attav
vid tilldelningenskall tillämpasförfarandenochprinciper avsom

förinfrastrukturavgifterochjärnvägsinfrastrukturkapacitet uttag av
etablerade inomeller kommerjärnvägsföretag attär, vara,som

bildar i dedeinternationella grupperingaroch degemenskapen som
företag utför sådangrupperingarföretag ellersådanadärfall av

varjejärnvägsföretagMedartikel 10itrafik avsesovan.avsessom
verksamhet bestårhuvudsakligaföretagoffentligtellerprivat vars

och/ellerförjärnvägstransporttjänstertillhandahållai att varor
försäkrade företaget,skalldragfordonetvarvid avvarapassagerare

företaget.tillhandahållasskalldragkraftendvs. av
tilldelningi formskall beviljasJärnvägsinfrastrukturkapacitet av

EG-direktivet denenligtjärnvägsspårMedjärnvägsspår. menasav
mellan tvåvisst tågför körakrävsinfrastrukturkapacitet ettattsom

härjärnvägsspår kommerstället förtidpunkt. Ivid givenplatser en
tilldelningMedanvändas.tåglägefortsättningsvis begreppet att

dvs. dentilldelningsorgan,tåglägentilldelning ettavavavses
harmedlemsstateninfrastrukturförvaltareoch/ellermyndighet som

infrastrukturkapacitet.tilldelaförutsett att
alla tillgängligaha kännedomskallTilldelningsorganet om

rättvisa ochtilldelas påtåglägentillskall särskilttåglägen och attse
tilldel-undantagmed vissaochgrunderinte diskriminerande att

infra-användningeffektivoptimal ochningsförfarandet avger en
strukturen.

tillhandahålls i det allmännastjänsterFöreträde får åt somges
vissuförtsskulle haintevissa tjänsterintresse, dvs. utansom

uförs pådelvishelt elleroch tjänsterfrånersättning staten som
tjänsterspecifikaför vissautvecklatsellerbyggtsinfrastruktur som

företrädeRegelnfraktlinj er.ellerhöghastighets-specialiserade om
artikel ii 10tjänsterallai frågaskall tillämpas avsessomom
infrastuktur-får kompenseraMedlemsstaternadirektiv 9l/440/EEG.

för tjänsterföreträderegelni anledningförvaltaren somomav
för de förlusterintresse ärtillhandahålls i det allmännas som en
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följd härav. Vidare får medlemsstaterna icke diskriminerande
grunder bevilja särskilda rättigheter vad gäller tilldelning av
infrastrukturkapacitet till järnvägsföretag utför vissa typersom av
tjänster eller utför dem i vissa områden dessa rättigheter ärom
oumbärliga för säkerställa tillräcklig nivå tillhandahållandepåatt en

offentliga tjänster, eller effektiv användning infrastruktur-av en av
kapaciteten eller för möjliggöra finansiering infrastruktur.att av ny

De järnvägsföretag tilldelats tåglägen skall sluta de nöd-som
vändiga administrativa, tekniska och finansiella avtalen med spår-
innehavaren.

Medlemsstaterna får föreskriva till ansökningen banför-att om
delningen skall fogas deposition eller liknande från vilken fåren
dras belopp kostnader för behandlingenett motsvararav som av
ansökan och uteblivna banavgifter grund tilldelade tåg-attav
lägen inte används.

Medlemstaten skall till beslut banfördelning skallattse om
kunna överklagas till oberoende instans domstolskaraktär.en av

Sverige skall inom två år i kraft de lagar och författ-sätta andra
ningar nödvändiga för följaär direktivet.attsom

Kommissionen har i meddelande utvecklingenom av gemen-
skapens järnvägar föreslagit artikel i direktiv10 91/440/EEGatt
skall ändras på bl.a. följande sätt.

Järnvägsföretag eller kommer etableras iär attsom en
medlemsstat skall ha tillträdesrätt till infrastrukturen och tillrätt
transittrañk i den medlemsstat där de har sitt och i andrasäte
medlemsstater på skäliga villkor för bedrivaatt

internationell trafik och cabotagetrañk för godstransporter och-
för kombinerade godstransporter, där cabotage innebär nationell
trafik tillhandahålls järnvägsföretag i med-ettsom av en annan
lemsstat den där företaget harän sitt säte,
internationell trafik för inklusive rättig-passagerartransporter,
heten hämta och lämnaatt på alla mellan-upp av passagerare
liggande platser mellan platsen för ankomst och avgång.
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Banavgifter2.1.2

infrastrukturför-95/l9/EG skall irådsdirektivetartikel 6 iEnligt
verksamhetsförhållandennormala överLinderräkenskapervaltarens

ochinfrastrukturavgifterfråninkomsternatidsperiodrimligen
infra-utgifterna förbalanseraåtminstonesidanstatsbidrag å ena

finansierafårInfrastrukturförvaltarensidan.andraåstrukturen
tillhandahållandeinklusiveinfrastrukturengenomförandet av av

investeradedetoch dratillgångarnaförnyelse nyttaeller avav
ske viddiskrimineringfår ingenartikel uttagEnligt 7kapitalet. av

avgiftermarknad. Depåtjänsterlikvärdigaförbanavgifter samma
fastställasartikel 8skall enligtinfrastrukturförvaltarentas ut avsom

marknadssituationenden utförs,med tjänstensenlighet näri natur,
frågainfrastrukturen. lslitagegradenochoch omarten av

ban-betalningi frågatotalavtal slutastjänster fåroffentliga avom
till veder-betalasartikel 9skall enligtBanavgifternaavgifter.

infra-får krävaMedlemsstaternainfrastrukturförvaltare. attbörande
behövs förinformationalllämnar attstrukturförvaltaren som

diskri-ickepåavgifternaskeskall kunnakontroll tas utattav
informeraskall i god tidlnfrastrukturförvaltarengrunder.inerandem

ellerkvalitetenförändringarjärnvägsföretagberörda större avom
fårMedlemsstaternainfrastrukturen.berördaför denkapaciteten
tilltillträdeansökningarföreskrivaartikel 12enligt att om

liknandeellerdepositionskall åtföljasinfrastrukturen att enenav
behandlingförför kostnaderanspråkivilken kansäkerhet ställs, tas

tilldeladeinkomster,förlusterochansökan omavsenareav
skallinfrastrukturavgifterBeslutanvänds.tåglägen inte uttag avom

domstolskaraktär.oberoende instanshoskunna överklagas aven

enskildaförBanfördelning2.2

järnvägar m.m.

interna-95/l9/EGrådsdirektivetinnebäruppfattningEnligt min att
imed EES-statjärnvägsföretagsammanslutningar sätetionella av



38 1996:9SOU

vill utföra transittransporter eller sådant järnvägsföretagsom som
utföra kombinerade skallvill internationella transporter ettgenom

särskilt tilldelningsorgan kunna få tåglägen för sin transportutsett
till MedSverige ända fram målet för i Sverige.transportengenom

får för avlastning eller järnvägsspårmålet platsen ett somavses
företag rådermottagande över.

dehär intresse befaraspåranläggningarDe är ärattsom av
eller anslutna tillspår i hamnarspåranläggningar utgörs äravsom

bl.a. bangårdar, kommunala spårspåranläggningar Dessa ärstatens
förbinder spåranläggningar med industrispår, statensstatenssom

förvaltadeBanverket spårspår inte förvaltas t.ex. SJavsom av
nyttjanderätt Inlandsbananoch upplåtits med såsomspår samtsom

Öresund.förbindelsenochplanerade Arlandabanan över
rådets direktivifrågasättas avsikten medEnligt uppgift kan att

spårinnehavarnas för-inskränkning i de privatahar varit göraatt
omständig-anläggningar. under allafoganderätt sina Jagöver anser

med ordalydelsenanförts i överensstämmelseheter vad äratt ovan
trolig omfatt-och med hänsyn tilldirektivet praktiskti ärsamt en-

trafiken rimligt.den internationellaning av -
anläggningartilldelning tåglägen sådanaBestämmelser avom

järnvägslag, lageni särskildkan lämpligen ersättertas somen
anlägga enskilda järnvägar1985: 1075 rätt att m.m.om

fastställandebestämmelserskall finnas de1 lagen även avom
föreskriver.banavgifter rådets direktiv 95/l9/EGsomm.m.

1§

och i lagenParagrafen 2 1985:10751 rätt attmotsvarar om
anlägga enskild järnväg m.m.

§§2-3

direktiv 95/18/EG föreskrivs järnvägsföretag för utförafål att att
viss internationell trafik skall ha särskilt tillstånd till detta. Vidare
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skallsådana företag95/19/EGdirektivrådetsföreskrivs i att upp-
enligt jäm-tillståndsäkerhetsintyg. Sesärskilda närmarevisa om

avsnittsäkerhetsintyg iochvägssäkerhetslagen
rskr. 1081995/96:92, TU12,beslutat prop. attharRiksdagen

banfördel-försjälvständig enhetskallBanverketinom ansvaraen
utred-dennaspåranläggningar. Itrafikledning påochning statens

TrañkledningenTrañkledningen.fåföreslås enhetenning namnet
spår-påtåglägentilldelningförbör annanutses avorgansom

spåranläggningar.anläggning än statens

4§

enheteninnanspårinnehavare,skall höraTrafikledningen en
spåranläggning.innehavarensspårläge påtilldelningbeslutar avom

spår-bidrar tillbeslutTrafikledningens attväsentligDet är att en
spårinnehavarensligga ikanDetanvänds på bästaanläggning sätt.

och andraföreträdesrättigheterspåranläggningsinintresse påatt ge
defår ske inomtrañkutövare. Dettavissaåträttighetersärskilda

skallTrañkledningen95/19/EG.direktivetiställs uppramar som
spårinne-intressen,beakta sådanatåglägentilldelningi sin omav

harspåranläggningarFörordningendet.havaren begär I statensom
dessaråder påförhållandentill deEG-reglerna anpassats som

anläggningar.

5§

behandlasoch trañkutövarespårinnehavaremellanavtalBehovet av
avsnitt 3.3.5.i

6§

beräknandeFörprinciperrådsdirektivetsparagrafenl avanges
lagförslagin i dettavärde dessakanbanavgifter. Det tasattvara av
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fastställande banavgifter och överklagande sådanaäven om av av
banavgifter utarbetats.ännum.m.

7§

Avregleringen spåranläggningar ske redan den julilstatensav
har därför1996. Jag och då det i övrigt förefaller praktisktmest

valt föreslå sådana författningsändringar skall förord-iatt att tas
ningen spåranläggningar.statensom

3§

avsnittSe
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trañkledningochBanfördelning3

spåranläggningarstatens

Inledning3.1

beslutatriksdagenharspåranläggningarfrågal statensom
banfördel-förrskr. 108TUl2, ansvaret1995/96:92, attprop.

tillförhållandeitilllokaliserasskalltrafikledningenochningen en
Banverket,inomoberoende enhetbanhållarnaochoperatörerna

denedan kommerJärnvägsinspektionen. Härmotsvarande sätt som
frågorbehandlas. Dessauppgifternautformningen attnärmare av

inomtillmed hänsyningåendetämligen attbehandlatshar här
enhetensvaduppfattningolikafinnsjärnvägsbranschen ansvarom

1995/96:92innebära.bör Itrafikledningochbanfördelningför prop.
anförtsharjärnvägstrañken, 14, attförförutsättningarNya s.

kommersielltillstånd till ickeförbör haenheten attäven geansvar
härav kommeranledningiBl.a.bannätet.det statligatågtrafik på

bedrivafrågorBanverket rättinom att person-att tas omvarupp
behandlas.skallspåranläggningartrafik statens

påVerksamhetsutövama3.2 statens

spåranläggningar

Inledning3.2.1

ochspårinnehavidelatsharspåretVerksamheterna
dentrañkledningsverksamhet,särskildtrafikutövning somsamt om

tidtabelläggningenföröverlåtitharspåranläggningardriver ansvaret
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banfördelningen och trafikledningen till någon Verksam-annan.
spåranläggningar följande.hetsutövarna ärstatens

Trafikutövarna3.2.2

trafikpolitiska beslut 1987/88:50,prop. TU2,Genom l988-års
framtidsinriktadolika åtgärder för skaparskr. 226 vidtogs att en

spåranläggningar. Huvuduppgiftenjärnvägspolitik såvitt rör statens
järnvägstrafik, förordningenskall driva l §för SJ attvara

Trafikhuvud-för järnvägar.med instruktion1988:626 statens
regionalaför de lokala ochfick utökatmännen ett person-ansvar

inkluderande järnvägs-inom respektive län, äventransporterna
huvudmannaskap för viss1978:438lagenl §transporter, om

persontrafik.kollektiv
godstrafikenha trafikeringsrätt tillEnligt beslutet skall SJ

och till persontrafikenspåranläggningar stomnätet.statens
persontrafikentrafikeringsrätten vadTrafi khuvudmännen fick avser

dock fåEfter särskild prövning kan SJlänsjärnvägarna. rätt att
lokaloch trafikhuvudmämienpersontrafik länsjärnvägbedriva

harpersontrafik Sedermeraeller regional stomnätet.
tillkomplementAktiebolagLoussasvaara-Kiirunavaara ettsom

bedrivaefter prövningfått möjlighettrafiken malmbanan att
trafik-fårBoden-Luleå. Vidaretrafik sträckanstomnätet

interregionalaför dentilldelas trafikeringsrätt stomnätetutövare
kompletterande trafikoch därtilltrafik upphandlas statenavsom

sammanslut-Internationellatrafikhuvudmännen.upphandlassom av
trafikfår bedrivamed i EES-staterningar järnvägsföretag säteav

trafik, och järnvägs-för genomgåendespåranläggningarstatens
internationella kombi-får bedrivaföretag med i EES-statsäte en

får fårBanverket beslutanerade godstransporter. om vem som
får utnyttjakan andra trafikutövaretrafikera malmbanan. Slutligen

trañkhuvudmäitnen avstår sinanläggningarna, eller frånSJom
trafikeringsrätt sträcka. Sådana delar spår-på någon statensav

trafikeras reguljärt kan regeringenanläggningar inte längresom
turisttrafik inusei-med nyttjanderätt för tillersättning upplåtautan
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förord-lämplig, 7-9bedömseller någonförening somannan
spåranläggningar.1988:1379ningen statensom

järnvägs-avregleringpartiellbeslutatharRiksdagen avenom
innebärAvregleringenjuli 1996.fr.o.m. den 1 atttrafiken nya

dockspåranläggningar,tillfå tillgångskallgodstrañkanter statens
vidföreträdesrättvissgodstrafiken skall haetableradedenatt

trafiktillkommandeinnebärFöreträdesrättenbanfördelningen. att
utsträckningdenendast ilinjernaviktigastetillåtas deskall som

etablerad gods-för redanförsämringpåtagliginnebärinteden en
intetågplanenkompletteringarochSmärrejusteringartrafik. somav

docktrafiken böretableradeför denstörningarmedför allvarliga
skalltrafikhuvudmännenriksdagsbeslutetVidare innebärtillåtas. att
och,det länetpersontrafik inomregionalochbedriva lokalfå egna

syftetangränsande länregeringen, iprövningefter särskild omav
persontrafiken i deteller regionalalokalautveckla denär att egna

tågtrafikkommersiellickeBanverket få tillåtaSlutligen skalllänet.
bannätet.det statligachartertåg påochmusei-, turist-som

Spårinnehavaren3.2.3

infördes vidarebeslutet år 1988trafikpolitiskadet statenGenom att
infrastrukturenförskullevägtrafikmodells.k. ansvarettaengenom

bekostasskallför infrastrukturenkostnadernainnebärande att av
banavgifterbetalaskall tilltrañkutövarnaskattemedel och statenatt

centralförBanverket skapadesnyttjandet banan.för att vara enav
Verketjärnvägar.frågorför ärförvaltningsmyndighet rör ensom

driva ochhuvuduppgifterverketsanslagsmyndighet. ärEn attav
med1988:707förordningenspåranläggningar, 1 §förvalta statens

inklu-nybyggnaderBanverket.för För stomnätetinstruktion av
förbättringarinnebär väsentliga upprättarombyggnaderderande som

Planernaregeringen.fastställstioåriga planer,Banverket avsom
föreskriverinte regeringentredje årskall förnyas annat,vart om

för stomjärnvägar. Närplanl989:67förordningenoch3 7 om
länsstyrelsernalänsjärnvägariinvesteringardet gäller upprättar

Banverket. Planernahörande bl.a.efterplaner för länettioåriga av
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skall förnyas tredje år, 14, och 19 förordningen17vart
rikstäckande1991:1809 väghållningplan, regionala väghåll-om

ningsplaner och planer för länstrafikanläggningar. Baiverket upp-
driftplan för den långsiktiga strategin för inriktningenrättar en av

drift- och vidmakthållandeverksamheten. nuvarandeBanverkets
driftplan gäller åren 1994-2003. Banverket beslutar under-närom
hållet länsjärnvägar skall upphöra och nedläggning läns-av om av
järnvägar. Besluten får inte överklagas, och förord-14, 15 17
ningen spåranläggningar. fråga underhåll och ned-Istatensom om
läggning järnväg har vissa förändringar beslutats riksdagen.av av

framgårSom nedan får Banverket fatta vissa beslutäven rättom
trafikera spåranläggningar. år meddelaBanverketatt statens

föreskrifter för tillämpningen förordningennärmare statensomav
spåranläggningar.

Tidtabelläggning trafikledningoch3.2.4

Vilka har trafikeringsrätt bestämspå spåranläggningarstatenssom
i huvudsak förordningennämnts statenssom ovan genom om

spåranläggningar. Ytterligare trafikutövare kan enligt förordningen
få tillgång till spåren beslut Banverket.regeringen ellergenom av
Fördelningen mellan trafikutövare ombesörjs itåglägen dessaav
dag enligt förordningen tidtabell-SJ, har föransvaretav som
läggningen. har för den trañkledningen.SJ operativaäven ansvaret

får också meddela föreskrifter trafikledningen. beslut iSJ SJom :s
fråga tidtabelläggning och trañkledning överklagas hoskanom
Banverket trafikutövarna, Banverkets beslut16 och13, 17 §§.av
får inte överklagas. uppgift har fallEnligt Banverket inte i något

överklagande. beslutade ordningen för ban-Denprövat ett nya
fördelning och trafikledning framgår avsnitt 3.3.av
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Samarbetsavtal3.2.5 mellan Banverket och
trañkutövare mellan Banverket och SJsamt som
tidtabelläggare och trañkledare

Samarbetet mellan Banverket och SJ regleras i dag banupp-genom
låtelseavtal. tidigareSom beslutar docknämnts SJ tidtabell-om
läggning trafikledning.och

Banupplåtelseavtalet skall enligt ramavtalet mellan SJ och
Banverket CBUA skapa möjligheter till både tågföringskvalitet

effektivitetoch i banarbeten. l ramavtalet regleras, såvitt här är av
intresse, hur samarbetet skall ske mellan och de sanktionerparterna

kan komma i fråga någonderanär orsakarparten attsom en
anläggning inte kan i bruk vid överenskommen tidpunkt,tas inte
kan frigöras för planerad åtgärd vid överenskommen tidpunkt eller
inte i bruk planerat innehållet i banupplåtelseavtalentas samtsom
BUA.

Banupplåtelseavtalen innebär banupplåtelse viss sträcka ellerav
vissa sträckor för längst år i skallBUA kompletterasett medtaget.
korttidsavtal KBUA skall gälla 4-veckorsperioder, vilka avtalsom
skall förhandlas vecka och reglerar trafik och banarbeteom varannan
vid detaljerad kännedom det aktuella läget för arbetetsmer om
bedrivande. I BUA särskilda avtal bör slutas i anledningattanges

banarbeten. övrigt innehållerstörre l BUA bl.a. överenskom-av
melser uppföljning och utvärdering bl.a. driftstörningar.om av

3.3 Förändringar vad banfördelning,avser

tidtabelläggning och trafikledning för

spåranläggningarstatens

3.3.1 Inledning

Enligt riksdagens beslut prop. 1995/96:92, TUl2, rskr. 108 skall
tidigare för banfördelningnämnts och trafikledningansvaretsom
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förhållande tillligga i och banhållarnaoperatörernaen
oberoende enhet inom Banverket, på motsvarande Järn-sätt som

banhållare börvägsinspektionen. och dock insyn iOperatörer ges
inflytande.verksamheten och visst Vidareäven ärett en

förutsättning för väl fungerande banfördelning och trañkledningen
i samverkan mellan de olikadenna verksamhet sker aktörernaatt

järnvägssektorn.inom
anförs det finns teoretiskt olikapropositionen tvål att sett

fördela bankapacitet. modellen byggermodeller för Denatt ena
efterfrågebaseradregler och den andra modellenadministrativa är

i dag administrativ modelldärigenom prisstyrd. SJ tillämparoch en
föri de kommersiella förutsättningarnahar sin utgångspunktsom

banfördelningen tillsjärnvägstrafiken. Riksdagsbeslutet innebär att
administrativa regler.vidare bör ske med hjälp av

till riksdagen förslag bl.a.Regeringen skall återkomma med om
överklaga banfördelningsbeslut.trafiktillstånd och möjligheten att

Trafikledningen3.3.2

för inrättandet banfördelnings- och trafik-Utgångspunkten av en
enhetens arbete enligt riksdagensledningsenhet och formerna för är

beslut följande.

trañkledningen skall organi-för banfördelningen ochAnsvaret
administrativt inordnassjälvständig enhet ii somen ny,seras

Banverket.
inflytandeBanverket trafikutövama skall ha visst ochoch en

insyn i verksamheten.
förutsättning för väl fungerande banfördelning trafik-En ochen

verksamhet sker i deledning denna samverkan mellanär att
järnvägssektorn.olika aktörerna inom

för inrättandetviktig utgångspunkt skapa förut-En godaär att
sättningar för konkurrensneutralitet.
Banfördelningen bör med hjälp administrativaske regler.av
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bör ocksåenhetens ingå beslutal ickeatt näransvar om-
trafikkommersiell musei-, turist- och chartertåg får utövassom

det statliga bannätet.

Allmänt enhetens arbeteom

självständig enhet inom Banverket skall alltså haEn föransvaret
banfördelningen.trafikledningen och enhet kan benämnasDenna

Trafikledningen. i överensstämmelse medDetta nomenklaturenär
där trafikledningsbegreppetijärnvägssäkerhetslagen, omfattar såväl

trañkledning tidtabelläggning banfördelning. proposi-Avsom
dettationen framgår inte skall liggaatt ansvar en

inspektionsmyndighet eller mindre överklagningsinstansän en
beslutsprocessen. Enligt vad fråni Kommunika-uppgettssom

intetionsdepartementet har detta heller varit syftet med förslaget
syftet Trañkledningen skall ombesörja banfördelningenärutan att

trafikledningen. direktiv 95/19/EG tilldelning avjärnvägs-och l om
infrastrukturkapacitet och infrastrukturavgifter ocksåuttag av avses

tilldelningsorgan den myndighet och/eller infrastruk-med
medlemsstaten förturförvaltare har tilldelautsett attsom

infrastrukturkapacitet. utredningen Bolagisering1 Ds 1992:101 av
affärsverk, Konstitutionella aspekter, ff, anförs bl.a. inte52 att etts.

myndighetsutövningoväsentligt inslag SJ:s beslututgörsav av om
spåranläggningartrafikledningen på enligt 13 § förordningenstatens

spåranläggningar. trafik-1988:1379 Den operativastatensom
fråga banfördelningledningen och de beslut i måstetassom om

myndighetsutövningNågot besluti huvudsak utgöra attanses om
finnsenheten får delegera sin myndighetsutövning inte i

riksdagsbeslutet.
banfördelningen Banverketdet gäller har SJ och underNär ut-

börredningsarbetet anfört bl.a. för banfördelningenatt ansvaret
innebära fördelningen sker överenskommelse mellanatt genom
Banverket och övriga aktörer banan enheten beslutaroch att

överenskommits eller,enligt vad överenskommelse inte nåssom om
medlar eller, medlingen misslyckas, fattar de beslut be-om som

tidtabellsarbetethövs. Emellertid måste under förhandlingarna be-
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inblandad banfördel-drivas Om enheten inte inågot ärav organ.
ningsprocessen i slutskedet denna kommer endast SJänannat av :s

driver järnvägsverksamhet användaseller attresurser annans som
sammanjämkningen. lär dessutomför tidtabellsarbetet under Det

tid-förenat svårigheter i slutskedetmed betydande attvara av
framarbetade tidtabellerna.tabelläggningen ändringar i de Omgöra

idå, innebär det, såvitt jag förstår,ändringar skall görasstörre en
uppfattning får intetidtabelläggning. Enligt minheltstort sett en ny

omständigheter konkurrens-beslutsfattaren Linder sådana en ur
självständig ställning. gäller hansynpunkt tillräckligt Detsamma om

utförs eller fleraendast övervakar tidtabellsarbete som av en
aktörer.

riksdagsbeslutet ske admini-Banfördelningen skall enligt genom
eller den myndighet regeringen bestäm-strativa regler. Regeringen
föreskrifter. följdföreskrifter ibesluta dessaskall De sommer om

meddelas till förordningen spår-detta hänseende skall statensom
beslutas Trafikledningen.anläggningar bör av

Trq/i kl edn ingsrådet

ha visstspåranläggningar skallolika aktörernaDe statens
Trañkledningens verksamhet.inflytande och insyn i Somöver

för banfördelning och trafik-också det viktigt godnämnts är en
minstsamverkar med varandra. Inteledning aktörerna bananatt

kontakt med trañkutövarna.det vikti Banverket harär näraatt en
Trafik-förutsätterSom kommer framgå i kommande avsnittatt
spåretledningens arbete mycket kontakt med aktörernanäraen

på spåren.samverkan mellan samtliga aktöreroch näraen
TrafikledningenEmellertid värde för arbetet inomär även ettattav

deformaliserat finns, främst församarbete utarbetaattmer
administrativa banfördelningen trafikledningen.reglerna för och Det
kan banfördelningenockså under utarbetandet komma frågorav upp

principiell betydelse behöver diskuteras med kunnigav som en
Till enheten bör därför knytas rådgivare, Trafikledningsrådet.grupp.

Ledamöterna regeringen.i rådet bör utses av
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Banfördelning3.3.3

Banfördelningen skall ske efter de administrativa regler ut-som
formas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av

återkommer till dessa regler i avsnitt 3.3.4. banfördelningenJag Hur
skall får givetvis Trafikledningenpraktiskt gå till, successivt arbeta

utgångspunkt för Trafikledningensfram. arbete kanEn vara
skiss. nedan tecknade modellen harföljande Den här sin förebild i

tidtabelläggning i dag, den har för mig.SJ:s uppgettssom

Årlig planering

Banfördelningen sker i gånger förutsätterdag året. Jagtre attom
banfördelningen tills vidare ungefärligenkommer ske påatt

banfördelningen konti-inarbetat Arbetet med sker såledessätt.
skall Trañkledningennuerli Inför banfördelningen Banverket tillgt.

tänkta banarbetsplan, vilken skall grundernasin utgöra en avge
Därefter skall de bedriva trafik tillför tidtabellsarbetet. ämnarsom

ansökningar tåglägen för denTrafikledningen inkomma med om
driftförhållandenkommande perioden. uppgift affärs- ellerFör om

tillämplig hos Trafikledningen.bör kap. sekretesslagen8 6 § vara
för ban-får viss ledning i de administrativa reglernaTrafikutövarna

vilken tilldelning bankapacitetfördelningen i sin bedömning av av
få. trafikutövaren samråda medmöjlig Vidare kan Tra-är attsom

spåranläggningen banarbets-fikledningen det utrymmet somom
trafikutövarnas ansökningarviktigtplanen Det är att omger.
Trafikledningen god bildtilldelning spårkapacitet avger enav

vilka förutsättningarna försyftet med trafiken och är attsom
kanskall kunna drivas effektivt. vikttrafiken Av t.ex. attvara
för arbetspendlarepersontrafiken avgår vid tid varje dagsamma

vid viss tidpunkt,godståg når bestämmelseorteneller t.ex.ettatt en
fungera. Med utgångspunktvidare godset skallför transportatt av

ansökningar med därBanverkets plan och trafikutövarnasfrån
trafik, får enheten arbeta framförutsättningar för önskadangivna

skall skeolika tågen skall gå. Banfördelningenhur de nämntssom
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regler. förutsätter dock enhetenefter administrativa Jag i näraatt
och trañkutövarnaBanverket kommer försökasamverkan med att

önskemålen i allmänt accepterad banfördelning.jämka ensamman
bl.a. vid eller flera tidtabellskon-lämpligen skekanDetta en

ferenser.
i banfördelningsarbetet bör inteBanverkets deltagande vara

fram banarbetsplanlägga sin och vid behovbegränsat endast till att
kan också sektorsmyndighet verka förjämka denna. Banverket som

olika trafikutövare.tåglägen mellan Banverketviss fördelningen av
banstandarden medger trafik i denockså ha avgörandetskall om

banfördelningen innebär. förutsätt-tänkta Enomfattning densom
banfördelningsarbetet Trañkledningen harförning näraär att

i övrigt banstandarden under sitt arbetekontakt med Banverket om
Banverket tillhandahåller ban-med banfördelningen eller att en

mellan trafikutövarnaföljdavtal Banverket ochdeklaration. De som
reglera deras inbördes förhållanden inom dekan behövas för att

bestämt bör sannolikt utarbetas parallelltTrafikledningenramar som
banfördelning.med besluten om

klart banstandard-förhandlingsarbetet och resultatetNär är ur
Trañkledningen beslutaBanverket, kansynpunkt har godkänts av

tidtabeller.banfördelningenom
frågaTrafikledningen finnerDet kan också tänkas attatt en

arbeta framunder medbehöver slutgiltigt lösas attprocessen
bör fall fatta särskiltbanfördelningen. Trafikledningen i sådana ett

beslut, överklagas.kansom
banfördelning skall kunna överklagas. EnligtBesluten om

föröverklagningsbesluten föremåldirektivet 95/19/EG skall vara
domstolsprövning. avsnittSe 4.

Långsiktig planering

banfördelningsverksamheten få optimalMålet med bör attvara en
infrastrukturen.och effektiv användning bör nöd-Detta inteav

vändigtvis innebära bästa användningen spâranlägg-att statensav
ningar maximal trafik under banfördelningsperiod varförär en en-
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heten tänka långsiktigare banfördelningeni viss mån måste vid än
banfördelningsperiodvad kommande i och för sig anled-som ger

ning till. dock vilket inflytande TrafikledningenFrågan skall haär
Utgångspunktenlångsiktigt. enheten skall verkaär att statens

spåranläggningar tillsammans med spårinnehavaren Banverket och
trafikutövarna. blir sannolikt litetDet antal agerande, vilketett

samarbetemedför intimt kan ske. Detatt ett utrymme man samsas
också sådant samverkan måste ske. Enhetens uppgiftär att ettom

samordna de behov finnsblir i branschen ochnämnts attsom som
kan skapas, fatta fastställda,önskade tåglägen beslut efterom

administrativa riktlinjer. det inte TrafikledningensJag anser vara
långsiktiga för järnvägstrafiken,uppgift lägga strategieratt upp som

Banverket och trafikutövarna skall sina planer efter, utananpassa
Trafikledningens tyngdpunkt skall främst ettårsperspektivet ochvara

perspektivet. vissa sammanhang det dockdet kortare l kommer
trafikutövarna tåglägen under längre tid.behövas garanterasatt en

med infrastrukturinvesteringarkan i samband ellerDet störrevara
i investeringar inom trafikföretag eller isamband med större ett

samhällelig synpunktsamband med avtal transporter,om som ur
Trafikledningen bör förhands-bör få företräde påjärnvägen. genom

viss spårkapacitet kunna tillfredsställabesked tilldelningom av
självfalletönskemål. Sådana beslut måste inte detal-sådana såvara

jerade tidtabell garantier vissa tåglägenutan t.ex.avse omsom en
långsiktig banfördelning skall skedag. viktigtDet är attper genom

och inte mellanbeslut Trañkledningen avtalt.ex.genomav
trafikutövare.Banverket och respektive Skälen härtill bl.a.är att

banfördelningen beslutas och instans förbör attav en samma
banfördelningen,aktörerna banan skall ha översiktpå över atten

banfördelningen och enhetligskall ske vidsamverkan att en
administrativa för banfördelning skalltillämpning de reglernaav

ske.
under-verksamhet längre investerings- ellerBanverkets styrs av

hållsplaner. konsekvens sin beslutanderätt främst vadSom en av
långsiktig banfördelning bör Trafikledningen höras, innanavser

planer fastställs.sådana
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Kørtsiktig planering

statiskaspåranläggningarnaverksamheternaEmellertid inteär
bestämd. Banarbetenabanfördelningentid för vilkenunder den är

behöverfaktorer. Traflkutövarnaandraväderleken ochpåveras av
i sinjusteringarellertågextratåg, ställa göra smärresätta

kunnasåledestidtabellen måstejusteringlöpandetidtabell. En av
ochaktörframställning någonTrañkledningen eftergöras avav

banfördel-Sådanaberörda aktörer.övrigasamråd medskettsedan
kanEmellertidöverprövning.föremål förblibör kunnaningsbeslut

hinnatrafikutövarevederbörandeförföreliggasvårigheter att ens
förhar verkställts. Ansvaretöverklagade beslutetinnan detklaga,

gradi högdärförkommertidtabelljusteringenkortsiktigaden att
trañkledningen.gäller för övrigtTrañkledningen. Detsammaåvila

Överklagningsinstansen anförts, ocksåtidigaredärför,bör varasom
kontrollera hurkanefterhandiinspektionsmyndighet, somen

Trañkledningen.sköttstrafnkledningenbanfördelningen och av

rafikleainingensBanverketoch Tkonsekvenser för SJVissa av
inrättande

trañkledningenombesörjerbanfördelningen ochbeslutarSJ omnu
trañkutövareövrigainnebärspåranläggningar. Detta attstatens

vilkenibeslutaroch SJtåglägenansökafår hos SJ att omomnu
dennahar integreratfram spåren. SJskall släppasordning tågen

deföljdverksamhet medi sin övrigamyndighetsutövning att som
affärsmässigadel SJbanfördelningfrågorhandhar utgör :sen avom

pandrahandhartrafnkledningenombesörjer ävenhet.verksam De lsom
tillrekvireringfrån tåguppgifterfrågor inom SJ. Detta avavser

får förutsättas arbets-godshantering. Detbiljettförsäljning och att
Självfalletförrationellast SJ.uppgifterna sköts det ärsätt som

fleraanledningTrañkledningen, idet förhållandetkommer attatt av
skallgodstraflk på spåren,bedrivabereds tillfälleaktörer att

medföra vissatraflkledningenbanfördelningen ochombesörja att
viss tidsutdräktbeslutsvägar,innebärande längresvårigheter för SJ

i

7
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TrafikledningenarbetsuppgifterMed dedubbelarbete.och som
arbetaåligga enhetendock näradetkommerfå, attkommer attatt

effektivtfåfrågor. Föri dessa utansystemtrafikutövarna ettatt
behövaSJdubbelarbete kommerochfördyrningar attonödiga

itidigt stadiumTrafikledningenmedsamarbeta ettnära
destobörjarsamarbetedettatidigaretidtabellen. Juutarbetandet av

harkonkurrenssituation. SJkommandeinförstår SJstarkare en
tilltrafikledningochbanfördelningförför 1996kostnadenberäknat

uppgifterna.handhafortsätterSJkronor,miljoner att396 om
förkostnader SJ,ökadeochTrafikledningenförKostnaden om

till 152beräknatsuppgifterna, harskall utföraTrafikledningen
Kommunikations-kronor.miljoner548ellerkronormiljoner mer

verksamhetTrafikledningensföranslaghar begärtdepartementet
miljoner kronor.med 450

kontaktenmistaskallför verketfinnsBanverketInom atten oro
Trafikledningen. Ban-inrättandettrafikutövarnamed avgenom

medarbetarnasärskilt betonattillbakatidsedanverket har atten
Även anled-trafikutövarna.kunder,till sinahänsynskall ta om

affars-Banverket harhärtill varithar ämnat attningen att mer
trañkutövarna,mellanbankapacitetenfördelagrundermässiga vore

grundfullföljstrend intepositivabeklagligt attdennadet avom
medgivetvis syftetskallEmellertidTrañkledningen inrättas.

ordnaspåranläggningarförvaltningBanverkets attstatens varaav
trafikomfattandeochgodförpraktiska förutsättningarnade en

infra-Banverketförhållandetspåranläggningar. Det attstatens som
trañkutövarevilkabeslutastrukturförvaltare inte får somom

Banverket intefrågorspåranläggningarutnyttjar statens som-
Banverketinnebärabehöver intei dag beslutarheller attom -

delta iskall aktivtBanverkettrañkutövarna.medkontaktentappar
sektors-ochbananaktörbanfördelningsarbetet somsom

ban-banfördelningengodkännaBanverketVidare börmyndighet. ur
medavtaldeBanverket ingåskallSlutligenkapacitetssynpunkt.

och trañkutövarnaBanverketmellanförhållandettrafikutövama om
till.anledningTrafikledningens beslut gersom



54 SOU 1996:9

Administrativa för3.3.4 regler banfördelningen

Bakgrund

Enligt riksdagsbeslutet skall banfördelningen efterske administra-
tiva regler.

Enligt direktiv fårRådets 95/l9/EG före de internationella trans-
i direktivet prioriteras trafik grundad allmänporter som avses

trafikeringsplikt och trafik på infrastruktur byggts för vissasom
tjänster. Vidare får enligt EG-direktivet särskilda rättigheter tilldelas
järnvägsföretag utför vissa tjänster eller utför demtypersom av
inom vissa områden dessa rättigheter oumbärliga förär attom
säkerställa tillräcklig nivå på tillhandahållandet offentligaen av
tjänster eller effektiv användning infrastrukturkapacitet elleren av
för möjliggöra finansiering infrastruktur.att en av ny

Inom persontrafiken skall enligt riksdagsbeslutet den persontrafik
Statens järnvägar trafikhuvudmännen bedriver fort-och ävensom

sättningsvis ha särskilda rättigheter. skall således fort-SJ även
sättningsvis ha bedriva persontrafik inom varjerätt stomnätet,att
län tillsammans med vederbörande trafikhuvudmans regionalanu

lokalaoch trafik. Trafikhuvudmännen trafikerabehåller rätten att
länsjärnvägarna. Vidare skall trafikhuvudmännen särskildefter
prövning regeringen kunna trafikera stomjärnvägarna iav an-
gränsande län, det främjar den lokala trafiken ioch regionalaom
det be-länet. SJ möjligheter efter Banverkets prövning fåattegna :s
driva persontrafik länsjärnväg består. Persontrafik ockå fåkan
drivas frånnågon SJ eller trafikhuvudmännen avstårav annan, om

trafikera del återkommer avsnitt 3.3.7.anläggningen. iJagatt en av
med frågan eller trafikhuvudmännen kan ha avståttSJnärom anses
från bedriva trafik bana. Enligt 1995/96292, Nyaatt en prop.
förutsättningar för järnvägstrañken, Trafikledningen beslutaskall att
icke kommersiell trafik får drivas anläggningarna.

Framledes skall tidigare den etablerade godstrafikennämntssom
ha viss företrädesrätt banfördelningen.vid
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Administrativa regler

banfördelningen bör spår-regeln förallmännaDen att statensvara
effektivt. admini-användas optimalt ochanläggningar skall De

vilka skall införasfår inte strida EG-reglerna,strativa reglerna mot
i svensk rätt.

företräde95/l9/EG får tidigaredirektivEnligt nämnts gessom
i det allmännas intresse och tjänstertillhandahållstjänster som

elleruförs infrastruktur byggtsdelvis påhelt eller somsom
höghastighets-specifika tjänster specialiseradeförutvecklats vissa

diskrimi-får ickeVidare medlemsstaternafraktlinjer.eller
tilldelningvad gällersärskilda rättighetergrunder beviljanerande

utför vissatill järnvägsföretaginfrastrukturkapacitet typersomav
rättigheteri vissa områden dessautför demtjänster eller äromav

tillhandahållandetillräcklig nivåsäkerställaoumbärliga för att en
infrastruk-användningeller effektivoffentliga tjänster, avenav

infra-finansieringmöjliggöraeller förturkapaciteten att av ny
struktur.

företrädesrätttrafikutövareGenerellt bör reglerna som ger en
trafik visstgenomföramöjlighetdenneinnebära ettattatt avges

kan alltsåföreträdesrätttrafiken uppnås.syftet med Enslag så att
pendeltrafi-trafik.slags Såinnebörd för olikafå olika är t.ex.

trafik i vissatrafik medregelbundenkanterna beroende tätav en
kanför godstransportörmedan detarbetspendlaretidsskeden för en

därförfärja. bl.a.tid tillkommer i Dettåg ärvikt att ett envara av
bankapa-tilldelningansökanviktigttidigare nämnts att avomsom

trafiken försyftet meduppgifternaväsentligainnehåller decitet om
bedömning.kunnaenheten skall rättgöraatt

princip denSverige ifinns ioffentliga tjänster ärDe avsom
affärs-inte kan utförastrafiken,interregionalaköptastaten som

regionalpolitiska skäl.bedrivasbörgrundermässiga avmen som
trafik-ocksådirektivet kanenligtoffentliga tjänsterSom anses

direktivet.denna omfattaspersontrafik i den månhuvudmännens av
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det gäller riksdagenNär godstransporter har beslutat redanatt
etablerad godstrafik skall prioriteras på de viktigaste linjesträck-
ningarna. 1995/9692, ff anförs:l prop. s.

Regeringen bedriva godstrafik det statligarätten attattanser
bannätet skall för alla uppfyller deöppen statenvara som av

bibehållaangivna kraven. järnvägstrafikens konkur-För att
renskraft och stordriftsfördelar regeringen vidare på ettattanser

bannät bör den etablerade godstrafiken få före-avgränsat
vid banfördelningen.trädesrätt I tågplan bör därför i förstaen ny

hand redan etablerade beredas möjlighetoperatörer ävenatt
fortsättningsvis bedriva dennakunna trafik. andra hand börl
tillkommande trafik och möjlighet utnyttjaoperatörer attnya ges
den tillgängliga bankapaciteten. Företrädesrätten innebär således

vid banfördelniitgen till nästkommande tågplaneperiod skallatt
tillkommande trafik inte tillåtas den innebär påtagligom en
försämring för etablerad trafik.redan justeringarSmärre och
kompletteringar tidtabellen inte medför allvarligaav som
störningar för trafikenden etablerade bör dock tillåtas. Ett
sådant förfarande vid banfördelningen har vissa likheter med de
s.k. grandfathers rights i dag tillämpas inom luftfarten.som

rättigheter etableradDessa fåoperatör rätt attger en samma
eller landningstid i föregående tidsperiod, den harstart- som om

utnyttjats. Företrädesrätten bör gälla järnvägar, förutom Malm-
banan, har betydande godsflöden. StambananDessa ärsom

Övre Norrland, Norra stambanan, Godsstråketgenom genom
Bergslagen, Södra stambanan, Bergslagsbanan, Ostkustbanan,

Sundsvall-Ånge,Mittbanan delen Västra stambanan, Väst-
kustbanan, Norge/Vänernbanan, Värmlandsbanan delenpå
Kil-Laxå, Dalabanan delen Sala-Borlänge stomjärn-samt

Flen-Eskilstuna-Västerås-Sala.vägen

Företrädesrätten till godstrañk har alltså specifiken annan mer
innebörd vad föreslagits generell betydelseän som som av
begreppet.
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vad med redan etablerad gods-kan ifrågasättasDet som avses
bakgrund propositionens inriktningtrafik. Jag motmot av enanser

med redantill ökad konkurrens spårenlångsam övergång att
godstrafikgodstrafik bör tills vidare denetablerad anses som en

utföra de tilldelade tåglägena. bör såledeskan Dettrafikutövare
fråga systemtrafik eller vagnslast-betydelse detsakna ärom om
godstrafik skulle då inte knytas tilletableradtrafik. Begreppet en

visst slag gods eller viss kund.transporttyp transporter, avavav
företräde behöva trafik nödvändig förVidare kan ärges som

infrastruktur.finansieringen av ny
tidtabellen såockså här måste läggasbörDet nämnas att attupp
och vagnskapacitet utnyttjasolika järnvägsföretagens tåg-de m.m.

möjligt.så bra som
bör i förordningen spår-Vissa reglerna tas statensomav

kompletteras föreskrifterskall Tra-anläggningar. Dessa genom av
samrådatidigare bör Trafikledningenfikledningen. Som nämnts

föreskrifterna beslutas.Trafikledningsrådet, innanmed
för fördelning fördelnings-principerSåväl besluten somom

överklagas.kunnabesluten kommer att
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Övriga regleringar mellan aktörerna på3.3.5

spåret

95/l9/EGi direktivet skall dejärnvägs-Enligt artikel 10 punkten 5
sluta de nödvändigaföretag tilldelats infrastrukturkapacitetsom

finansiella avtalen med infrastruktur-administrativa, tekniska och
svenska spåranläggningarförvaltaren. få trafikera börFör att

degenerellt uppställas krav på dessa skall ingåtrafikutövare att
Trafikledningens tilldelning tåg-avtal med spårinnehavare som av

komma regleratill. avtal kan bl.a.lägen anledning Dessa attger
trafikutövarna för inte utnyttja bananvad skall åligga att mersom

kan bli aktuellt avtalabanstandarden tål. Vidareän att om
deutföra sin tågplan spåret ochtrafikutövarens möjlighet att

inte fallet.skall drabba spårinnehavaren såsanktioner äromsom
trafik-enligt EEG-direktivet krävafinns möjligheterDet att att

för Trafikledningens administrationvissa kostnaderutövare ersätter
upprätthållerbanavgifter, vederbörande inteoch för uteblivna om

förutsätter. tillden trafik banfördelningen återkommerJagsom
slutbetänkandet.denna fråga i

spåranläggningar i sin verksamhet i högAktörerna på ärstatens
beteenden. detgrad beroende andra aktörers Jag utöverattanserav

överenskommavad anförts tills vidare får åvila aktörerna attovan
samarbetsavtal och eventuella sanktioner här kan blide somom

aktuella. sannolikt finnas trafikutövarnaBehov kommer att attav
reglerar frågan skadestånd vid miss-sinsemellan i någon form om

verksamhet.skötsamhet från sida påverkar den andresnågons som

3.3.6 Trafikledning

Med trafikledning operativa ledningenden tågrörelserna.avses av
Genom trafikledningen också klartecken för banarbete. trafik-Iges
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informera trafikutövarnaledningen också ingå Banverket ochbör att
de åtgärder dessa behöver med hänsyn till framkom-göraom

tågrörelserna skall löpaligheten för avsett.att som
har väsentliga inslag myndighetsutöv-Trafikledningen, som av

Trafikledningen. vissa bansträckorning, skall ombesörjas Påav
tågklareringen personal, också utför andrautförs i dag göro-av som

biljettförsäljning. Tågklareringen kan i sådana fallmål såsom utgöra
arbetsuppgifterna. myndighetsuppgifternadelendast liten Huraven

Trafikledningen i sådana fall skall utredas särskilt.skall utföras för
kunna sig arbetsuppgifterTrafikledningen bör åta näraärsom

vid störningar ochförbundna med trafikledningen såsom åtgärder
information till resenärer.

vissaLokalisering3.3.7 av

myndighetsuppgifter m.m.

ankommer detspåranläggningarEnligt förordningen statensom
persontrafikfår bedriva läns-Banverket besluta SJattatt om

bedriva persontrafikmedge någonjärnvägarna och attatt omannan
sådan trafikavstår från bedrivaSJ eller trafikhuvudmännen att

får Banverket beslutaspåranläggningar. Vidarenågon del statensav
får bedrivas påkommersiell persontrafikicke statensattom

fårSlutligen får Banverket beslutaspåranläggningar. vemom som
Trafikledningenskonsekvenstrafikera malmbanan. Som en av

Banverket fattasbör sådana beslut inomansvarsområde i övrigt av
1995/96:92,Trafikledningen jfr 14.prop. s.

ochbesluta någon SJBanverket kan ännämnts att annansom
persontrafik dessa avstår frånfår bedrivatrafikhuvudmännen attom

Enligtdel spåranläggningarna.trafik någonsådanutöva pro-av
denförändra villkoren förinte lämpligtpositionen detär att nu

vad fordras förpersontrafiken. Frågan dockinterregionala är som
från sinskall ha avståtttrafikhuvudmännenSJ och rätt attatt anses

avstående harhar i beslut utgått fråntrafikera Banverketspåren. att
vill föreslåde facto inte har trafikerats. Jagskett banaattgenom en
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avstå från sinskalltrafikhuvudmännenoch rätt attSJatt anses
banfördel-viddessaspäranläggningen,deltrafikera enomomen

del.dennatåglägeninte begärning

Överklagande3.3.8

avsnittSe

Finansiering3.3.9

medförknippadekostnaderallaskall ärriksdagsbeslutetEnligt som
anslagsmedel.med Förfinansierasbanfördelningochtrafikledning

motsvarandeenligt beslutetskallkostnadernaökadedetäckaatt en
till denna frågaåterkommabanavgifterna. Jagskehöjning ämnarav

slutbetänkandet.i
behandlas i avnittJärnvägsnämndenförkostnaderFrågan om

Ikraftträdande03.3. l

Ändringarna genomförasspåranläggningar skallfrågai statensom
juli l996.den lper
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Överklagande4

får1988:1379 spåranläggningarförordningenEnligt statensom
trafikledning,beslut i fråga dvs.öveklaga Slzstrañkutövarna om

och trafikledning till Banverket.tidtabelläggning banfördelning
föröverklagas. Beslutsfunktionenbeslut får inteBanverkets

för spåranläggningaroch tidtabelläggningbanfördelning statens
betänkande föreslåsTrañkledningen. dettaskall flyttas till I att

skall få besluta viss tilldelning tåglägenTrafikledningen även avom
spåranläggningar.andra järnvägar än statens

banledning-med överklagandeordning råderDen översom nu
sigstatlig myndighet har i och förtrafikledningsbeslut tilloch en

95/19/EG skallEnligt rådsdirektivettillfredsställande.varit
banfördelning beträffande denbeslutemellertid överklagande av om

föremål för domstolsprövning. 1trafik direktivet avser varasom
skall återkomma medanförts regeringen1995/96:42 har attprop.

Trafikledningens beslutöverklagaangåendelagförslag rätten att
spåranläggningar.banfördelningen påöver statens

intresse beslutenjärnvägsbranschen finnsInom ett stort attav
särskildtill instans medkan överklagasbanfördelning enm.m.om

intresse också överinstansenjärnvägsfrågor.kompetens i Av är att
föreskrivsEG-direktivetfrågor snabbt. Ibehandlar dessa att

allinom månader efterbesluta i ärenden tvåöverinstansen skall att
dockin. Vissa överklaganden måsteinformation lämnatsrelevant

framförda skälenså. härbetydligt snabbare Dekunna änavgöras
för banfördelningafrågoröverinstanssärskildför inrätta äratt en

överklagande skall få ske tillförsig tillräckligadock inte i att
jfr 1993/94:förvaltningsdomstolallmäninstans än prop.annan

överinstans inrättassärskildfrämst talar för200.Vad äratt ensom
administrativa regler.skall ske enligt DenBanfördelningenföljande.
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används effektivt.viktigaste regeln järnvägsspåren Sådanaär att
allmän förvaltningsdomstol,frågor lämpliga läggainteär att en

endast lagligheten hosdomstolsprövningensåvida inte rör
kommer inte alla banfördelningsfrågorbeslut. Vidareöverklagade

överinstans grund tidsbrist.behandlaskunnaatt en avav
uppgifti dag enligt gånger året.Banfördelningen sker tre om

dock varje månad/var fjortonde dag.Sådana fördelningar justeras
banfördelning dagligen. VerkställighetenVidare sker viss t.o.m. av

prövning. denöverinstansens Förbesluten kan inte avvakta ävenatt
kort varsel skall kunnabanfördelning sker med överprövas ärsom

överklaganden ocksåinstansdet lämpligt prövaratt sersomsamma
vad trafikledningensådana fall ochtill Trafikledningen iatt avser

för verksamheten.uppställs Förefter reglersig derättar som
Järnvägsnämnden.ändamålet bör inrättas

och reglerna förJärnvägsnämndens sammansättningAngående
pargrafernatill de enskildakommentarernadess verksamhet, se

nedan.
sammanträda och platsJärnvägsnämnden bör ort som

ordföranden bestämmer.
behov.till sekreterare i mån FörNämnden bör ha tillgång av

Transportrådet,taxivärderingsnämnden skulle tidigareochBuss-
kanslifunktion. liggerTrafiksäkerhetsverket hålla med Numeraresp.

dockkanslifunktionen Vägverket. harDetta arrangemang
arvoden tillkanslifunktionen betalatfungerat endast på så sätt att ut

har,sekreterare. Nämndens sekreterarenämndens ledamöter och
omfattande verksamhet, skött övriga sysslor.periodvis ganskatrots

myndighet järnvägsomrâdetfinns lämplig inomDet inte någon att
möjligenJärnvägsnämndens kanslifunktion pålägga utom

Järnvägsnämnden bör haJärnvägsinspektionen. Jag attanser
tillgång i den omfattning Järnvägsnämndentill kansliett eget som

verksamhetfinner erforderligt. Inledningsvis torde nämndens inte
fasta ordförande ochha någon omfattning. Med arvoden tillstörre

sekreterare, timanställd personal kansliet ersättningsamt per
till ledamöterna årskostnaden försammanträde torde

inledningsvis inte överstigaJärnvägsnämnden 100 kr.000
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bekostas banavgifterna.Järnvägsnämnden bör genom

1§

spåranläggningar får beslutSJ:sEnligt förordningen statens omom
banfördelning och trafikledning, överklagas hostrafikledning, dvs.

trafikerar anläggningarna. överklagadem RättBanverket attav som
ochbåde såvitt järnvägslagenTrafikledningens beslut avser

framledes tillkommaspåranläggningar börförordningen statensom
trafik den spåranläggning beslutetbedriverden som avser,som

Vidare berörs spårinnehavarnabeslutet.såvida han berörs avav
spårinnehavarefå överklaga dessa. Banverketoch börbesluten som

vad banfördelningen. Banverketbeslutanderätthar inte någon avser
får överklaga Trafikledningens beslutdärför spårinnehavarebör som

tid då BanverketTrafikledningen planerar tågdeni mån
fördisponera bananbanarbetsplanenenligt attavser

liknande.underhållsarbeten eller
Järnvägsnämnden skall ha viss tillsyntill Tra-Skälet överatt

fikledningen framgår ovan.

2-3 §§

bör bestå relativthänsyn till jävsreglerna JärnvägsnämndenMed av
beslutsför ledamöter.kunna med Ommånga ledamöter trevaramen

reglerför Trafikledningen beslut administrativadirektörens om
särskildajärnvägsnämnden fulltalig inteöverklagas, bör vara om

iävsliknande situationer.skäl talar såsomemot
överklagandeJärnvägsnämnden skall domstol vadvara en avser

lag-banfördelningsbeslut. förutsätter deTrañkledningens Jag attav
farna ledamöterna skall ha domarkompetens.

ledamotskall inte kunna fattas nämndenBeslut utan att enav
järnvägskompetens ingår i den.med

Även domstol.banavgifter skall kunna överklagas hos Järnvägs-
tillföras expertis.nämnden kan därför komma ekonomiskatt
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4§

bör1971:289 tillämpligFörvaltningsprocesslagen vara
det gäller överklaganden. 15förfarandet i Järnvägsnämnden 1när

allmänna medel tillersättningoch föreskrivs26 §§ part,avom
anledning inställelse inför 1och sakkunnig ivittne rätten.av

sådanaiärnvägsnännnderm bör stå förförfarandet i parterna
bör ha sådan sammansättningkostnader. Järnvägsnämnden atten

sakkunnigkalla någon höras.nämnden själv inte behöver att
ärenden förvaltningslagen 1086:223det gäller övrigaNär är

tillämplig.

6§

järnvägsinfrastruktur-tilldelningrådet direktiv 95/19/EGl avom
infrastrukturavgifter skall överklagnings-kapacitet och uttag av

månader efter all relevantinstansen fatta sitt beslut inom två att
information in.lämnades
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Tillstånd driva viss5 att

järnvägstrañkinternationell m.m.

förjärnvägsföretag innehållertillstånddirektiv 95/18/EGRådets om
kriterier,Direktivet behandlar deföljande.i huvudsak ärsom

eller ändringutfárdande, förnyelsemedlemsstatstillämpliga på en
internationella sammanslutningaravsedda förtillstånd är avsomav

därtransittrafik mellan två EES-staterbedriverjärnvägsföretag, som
järnvägsföretag med i EES-statoch förde har sitt sätesäte, som

tillståndkombinerade godstransporter. Ettinternationellabedriver
territorium. direktivetgemenskapens Igälla överallt inomskall

verksam-varje företag huvudsakligaedjärnvägsföretag varsavses m
järnvägstransporttjänster föri tillhandahållahet består att varor

företaget skall tillhanda-med kravoch/eller attettpassagerare
dragfordonen.hålla

fördet ansvarigtmedlemsstat skallVarje ärutse organ som
för verkställa sådant dettillstånd ochutfärdandet att som genomav

fårgenomföra. järnvägsföretag skalldirektivet åligger Ettstaten att
Tillstånd får intetillstånd land där det etablerat.i detsöka är

kraven enligt direktivet inteeller förlängasutfärdas är upp-om
fyllda. få tillstånd kravenJärnvägsföretag har rätt äratt om upp-
fyllda. tilllstånd tillhandahålla järnvägs-företag skall fåInget att

föri direktivet lämplighetstillståndtjänster utan ettsom avses
enligt direktivet skall inte i sig berättigasådana tjänster. Tillstånd

järnvägsinfrastrukturen.innehavaren till tillträde till
järnvägsföretag börjar sin verksamhet, det förmåsteInnan ett

tillståndsmyndigheter kunna Visa det vid varjeberörda attstaters
uppfylla uppställda krav vandel,tidpunkt kommer kunna påatt
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yrkesmässig kompetens och täckning för deekonomisk förmåga,
järnvägsdriften.kan uppkomma på grundskadestånd som av

järnvägsföretaget eller defråga vandel ställs kravenl attom
inte skall ha dömts förför dess skötselpersoner som ansvarar

förekonomiska brott, inte ha varit föremålallvarliga brott inklusive
för allvarliga överträdelserkonkursförfarande, inte ha dömts av

förtillämplig ellersärskild lagstiftning är transportersom
underlåtenhet uppfylla skyldighetereller upprepadallvarlig att

inklusivelagstiftning, skyldigheterenligt social- eller arbetsrättslig
arbetarskydd.lagstiftningenenligt om

uppfyllda järnvägs-ekonomisk förmågaKraven är ettom
bedömning i ståndrealistisktföretag visar det vid är attatt upp-en

skyldigheter Linder det året.fylla verkliga och eventuella närmaste
uppfyllda då järnvägsföretaget förfogarlämplighetKraven är

driftsorganisation och besittereller kommer förfoga överöver att en
erfarenheterna för säkernödvändiga kunskaperna och/ellerde en

övervakning. Vidare krävseffektiv affärsmässig ledning ochoch att
lokförarna, tillräckligasäkerhetspersonal, i synnerhet harföretagets

ochden rullande materielenkvalifikationer personalen,samt att
säkerhetsnivå för den avseddaorganisationen kan höggarantera en

trafiken.
tillräckligt försäkrat eller haJärnvägsföretaget skall vidare vara
händelse olycka kunnavidtagit motsvarande åtgärder för i taatt av

nationell och internationell lagstiftning särskiltsitt enligt motansvar
eller tredjebagage, gods, post man.passagerare,

tillståndshavaren uppfyllertillstånd skall giltigt så längeEtt vara
Omprövning får dock ske minst femte år.kraven för tillståndet. vart

allvarliga tvivel tillståndshavaredet föreliggerOm om en
tillståndsmyndighetenefterlever kraven i direktivet, får kontrollera

kraven uppfylls. tillståndsmyndigheten förvissadOm är attom om
återkallas interimistiskt ellerså inte fallet, skall tillståndetär

slutligt. Varje tillståndsmyndighet har skyldighet omedelbartatt
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tillstånd, det finnshar ufärdatmyndighetmeddela ettsom omen
tillståndshavaren uppfyller direktivetsinteallvarliga tvivel att

krav.
oförmåga hosgrund ekonomisktillstånd återkallatsOm ett av

tillfälligtbeslutatillståndsmyndigltetenfårföretag, ettett om
dockTillståndet fårföretaget omorganiseras.under tid dåtillstånd

månader.gälla iinte änmer sex
inomverksamhetpåbörjar någonföretag inteOm ett sex

upphört med sinutfardande ellertillståndetsfrånmånader
tillståndsmyndigheten beslutamånader, fårverksamhet under sex

tillståndtillstånd skall elleransökan att ettatt gesomom en ny
falldock i vissaJärnvägsföretaget kanin.tillfälligt skall dras

påbörjande verksamheten.förtidsfristbegära längre av
rättsligajärnvägsföretagspåverkarskerändringarOm ettsom

Övertagande, får tillstånds-ellervid samgåendesärskiltställning,
inte säkerhetentillståndsansökan. Ommyndigheten begära ärnyen

skallverksamhet. Vidarefå fortsätta sinföretageti fara, skall dock
.

skalltillståndshavaretillståndet skeomprövning göraom enav
verksamhet.eller utvidgar sinbetydande ändringar av

fårkonkursförfarandeblivit föremål förtillståndshavareEn som
detövertygadmyndighetentillstånd,inte behålla sitt är attomom

omstrukturera före-möjligheterrealistiskaföreligger någrainte att
taget.

nationellabestämmelserna iockså följaskallJärnvägsföretagen
och operatio-specifika tekniskasärskilt i frågalagstiftningar, om

rullandeför personal,säkerhetskravförjärnvägstjänster,nella krav
bestämmelserorganisationinternaoch företagetsmateriel samt om

och konsu-förhållanden och arbetstagarnassocialahälsa, säkerhet,
respekteraskall vidarerättigheter. Företagen överens-menternas

i de medlems-internationellajärnvägstransporterkommelser rörsom
verksamhet.där de bedriverstater

verksamhetensigskall ha år påJärnvägsföretagen attett anpassa
Till-verksamhetens säkerhet.inte berörkrav i direktivettill de som
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månader efter det handläggningenskall meddelas inomstånd atttre
överklagas hosenligt direktivet skall kunnaavslutad. Beslutär

domstol.
kanrådsdirektivet i svenskdet gäller införandeNär rättav
förfår direktivet utfärdasföljande. Trafiktillstånden enligtanföras

vid varje tidpunkt kommer kunnajärnvägsföretag,sådana attsom
ekonomiskanseende,med avsendeuppfylla bl.a. de krav gott

civilrättsligtoch täckning föryrkesmässig kompetensförmåga,
direktivet. Bestämmelsernaföreskrivs iförsäkringar somansvar

ställsgrad med de kravi högi direktivet överensstämmer uppsom
där tillståndjärnvägssäkerhetslagen 1990: l 157,för tillstånd enligt

yrkeskunnande,med hänsyn tilldendriva trafik får beviljasatt som
förhållanden betydelseandraekonomiska ochlaglydnad samt av

och följdförfattningar. Enligtlagen dessuppfylla kraven ikan anses
de kravjärnvägssäkerhetslagen skall uppställasförarbetena till som

omfattning,till verksamhetensbefogat med hänsynär prop
ställajärnvägssäkerhetslagenstödl990/9l:l, 39. medAtt avs

medhelt rimligti direktivettillståndshavarekrav på ärsomsamma
brukarställs högre kravdirektivetföljande undantag. I än ärsom

finnsdet i direktivet intesåställas i svensk på sätträtt att
tidskall begränsadvandelsprövningenbegränsning t.ex.att avse en

direktivet något högre kravställs ifem bakåt i tiden. Vidareår
järnvägssäkerhets-ilämplighettillståndshavares ekonomiska än

ifrämmandedet inte varitkan här påpekaslagen. Det attatt
ekonomiskmotsvarande krav påinförajärnvägsäkerhetslagen

idenna lag, fannsvi utarbetadelämplighet i direktivet. När ettsom
framgårkrav lämplighetenframskridet skedelångt somsamma

sigetableraför trafikutövareunderlättadirektivet. För attatt nyaav
i slutskedet arbetet.dock kravetmarknaden, sänktes av

Även tillståndets giltighetstid finnsfrågai övrigt såsom i om
järnvägssäkerhetslagen.ochvissa skillnader i direktivet Dessa

ielimineras ändringarskillnader dock kunnatorde smärregenom
järnvägssäkerhetslagen.
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tillsyn ochbestämmelserfinns dejärnvägssäkerhetslagenl om
tillståndshavare.tillsynbehövs försanktioner utöva överattsom

trafik-prövningarolämpligtuppfattning detEnligt min är att av
myndigheterolikatrafikdrivalämplighet görsattutövares av

mycketfråga.Detitrafikvilken slagsberoende är voresom
vandel, ekono-avjärnvägstrafikutövarnasprövningenolyckligt om
från järnvägs-bortyrkesmässiga kompetensochmiska förmåga tas

förmodellensvenskasönder denslåinspektionen. Detta attvore
denbeträffandeprövningSkall sådansäkerheten.prövning somav

tunnel-trafik pådriverdenspåranläggningarolikadriver samt som
järnvägsinspek-frånskall bortfall ocksåi såspårvägbana och tas

dåligjärnvägssäkerhetslagenbakom ärTankegången atttionen en
orimligtdärför intesäkerheten. Detriskerar attekonomi är

förtillståndåterkallarsäkerhetsskälJärnvägsinspektionen ettav
bak-dennabanavgifter.sina Motkan betalaintenågon t.ex.som

prövningallanförts börvadtillmed hänsyngrund och ovan,som
Järnvägsinspektionen.lämplighet liggatillståndshavarensav

internationellatrafiktillstånd för95/1 8/EGi direktivetReglerna om
Om EG-järnvägssäkerhetslagen.införas isåledesbörtransporter

säkerhets-svenskahåll denvidareutvecklas änett annaträtten
fråganfårlagstiftningen, omprövas.

tilldelning95/19/EGrådsdirektivetartikel iEnligt ll avom
infrastrukturavgifter skall före-infrastrukturkapacitet och uttag av

spåranlägg-trafikera svenskavilljärnvägsföretagskrivas att som
beskriver företagetssäkerhetsintygskall lämnaningar ett som

järnvägsföretagetskallsäkerhetsintygfåsäkerhetskrav. För ettatt
delagstiftning,i svenskde krav ställsuppfylla som angeruppsom

specifika för järnvägstjänsteroch operationella kravtekniska ärsom
ochmaterielpersonal, rullandegäller försäkerhetskravoch de som

direktivet företagetEnligt måsteinterna organisation.företagets
skötatjänst förden har i sinvisa den personalsärskilt attatt som

nödvändigadirektivet har denmedfölja de tågoch som avses
de trafikreglersig efterförutbildningen rättaatt som

säkerhetskravuppfylla deochinfrastrukturhållaren ställer attupp
Järnvägsföretaget måsteintresse.i tågrörelsernaspålagts detsom
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också visa den rullande materialen ingår i dessa tåg haratt som
godkänt den offentliga myndigheten eller infrastruktur-av av
förvaltaren och kontrollerats i enlighet med de gällande bestäm-
melser tillämpliga infrastrukturen.på Säkerhetsintyget skallärsom
utfärdas den myndighet den medlemsstat i vilken infra-av som av
strukturen belägen har fått i uppdrag detta.skötaär att

bestämmelse utfárdandeEn säkerhetsintyg bör iintasom av
järnvägssäkerhetslagen. Sådan intyg bör utfärdas Järnvägs-av
inspektionen.

Förändringarna torde kunna genomföras Järnvägsinspek-utan att
tionen initialt tillförs ytterligare medel.

4§

För svenska trafikutövare bör fortsättningsvis tillräckligtäven vara
ha vanligt tillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen för fåatt ett att

trafikdriva detta sker i Sverige eller utomlandsoavsett attom men
viss skärpning den ekonomiska lämpligheten och vandeln bören av

ske enligt anförs nedan.vad som
SJ har undantagits från tillståndsplikten enli järnvägssäkerhets-

lagen, eftersom det enligt l990/9l:l det föga meningfulltärprop.
tillstånd för bedriva verksamhetSJ skall behöva söka attatt som

driva. emellertidstatsmakterna har ålagt verket skäl harDettaatt
ingen bärighet den internationella trafiken ivad avser som avses
direktivet 95/18/EG Sverige. bör därför skyldigtSJutom attvara
ha tillstånd enligt direktivet för utomlands få driva sådanatt
internationell järnvägstrafik.

lagen bör vidare bestämmelse utländska järnvägs-l tas atten
företag i Sverige bedriver internationella transporter avsessom som
i direktiv skall ha sådant tillstånd i direk-nämndaovan som avses
tivet. tillsyn utländskaärnvägsinspektionens bör gälla sådanaJ även
tillstånd.

framgårSom har i nämnda proposition framförts olikaattovan
krav får uppställas på olika verksamhetsutövare beroende om-
fattningen dessverksamheten och kanDet intresseart.av vara av
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till-anförsff39propositionen s.ivad omåtergeshäratt som
prövninginnefattabörTillståndsprövningenståndsprövningen. en

säkerhets-fråndrivaförförutsättningar attharsökanden enomav
ansökningendenverksamhetbetryggande art omsynpunkt somav

kravHögreaktuella.kankravnivåerOlikatillstånd varaavser.
förpersontrafikanvänds för änbanaförställasmåste t.ex. somen

driverföretaggodstrafik. Ettenbartföranvänds somsomen
frågakrav iuppfylla högregivetvismåsteomfattandejärnvägstrafik

företagorganisationomfattande än etthaochkompetens merenom
innebärlinje Detta attkortaretrafikdriverendast osv.ensom

underlagomfattandetillräckligttillhandahålla ettmåstesökanden
lämplig-sökandensbedömaskall kunnajärnvägsinspektionenför att

verksamhethuvudregel etttillstånd bör avEtt enhet. avsesom- verksam-iförändringarStörreomfattning.vissochslagvisst en
innebärförändringardessatillstånd. Om enfordrabörheten ett nytt

andraheltkanskemåstetrafikeringen,ökningoväsentliginte av
kapacitet.företagetsochföretagetiansvarigadeställaskrav

ekonomiskaochpersonligasökandensPrövningen enav- ochyrkeskunnandeJaglydandomfattafrämstbörförutsättningar
det främstyrkeskunnandet ärgällerdetlämplighet. Närekonomisk
kunnandeekonomisktochadministrativtbranscherfarenhet samt

tilltillgångsökandensbörprövningenVidskall prövas.som
laglydnadkravEttbeaktas.givetvismedhjälparekvalificerade

tillyrkestrafiklagen1988:263imotsvarande ensättsyftar, på som
deefterskall drivasverksamhetenförmöjligtgaranti så långt att

villkordeefterochverksamhetenreglerar somföreskrifter som
ekonomiskadenfrågaställer. lövrigtijärnvägsinspektionen om-

förutsättningarekonomiska attsökandensfrämstdetlämpligheten är
Ombör prövas.uppställdaefterverksamhetendriva somnormer

mämligendetfinnsoptimistiskförkalkylekonomiska ärsökandens
sådanauppfyllaunderlåterverksamheten attirisk för att man
intäkt.någonkostar attutansäkerhetskrav gepengarsom

hasammanhangeti detkankreditvärdighetallmännaSökandens
säkerhetengivetvis,framhållit, bör attutanNObetydelse. Som-

järnväg,drivabörjavilldenställasrimliga kraveftersätts, som
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tunnelbana eller spårväg. vill framhållaJag denatt nya
järnvägspolitiken innebär livskraftig spårtrafik skall skapasatt en
bl.a. möjligheter till nyetablering ökad konkurrens.och lgenom -
fråga aktiebolag föreningar tillståndspröv-och ekonomiska börom

bolagets eller föreningens ledning, i fråganingen avse om
bolagsmännen frågahandelsbolag och i ideella föreningar derasom

styrelse. ekonomiska prövningen skall dock främstDen avse
bolaget föreningen.eller

uppfattning JärnvägsinspektionenMin med hänsyn till EG-är att
lagstiftningen och den ökade avregleringen i fråga trafikom
järnvägsnätet ställa höga krav ekonomiskabör kunna så den
lämpligheten hos trañkutövarna och andra tillståndshavare som

i direktivet inspektionen i och för sig kan detoch göraattanges
krav ekonomisk lämplighetsärskild lagändring. högreDessautan

bör fatta krav tillräckliga försäkringar eller andra garantier förpåom
betala skadeståndsanspråkverksamhetsutövarna kan eventuellaatt

kan komma dem grund verksamheten.riktas Enmotattsom av
behovet försäkringar ochrimlig bedömning bör göras av av

inte anledning generellt ställagarantier. Däremot finns att
vandelskrav alla trafikutövare.rådsdirektivets hårdare

skall införas stycke, detföreslår i paragrafen därJag nyttatt ett
slås fast olika krav får ställas olika verksamhetsutövare medatt
hänsyn till omfattning och skall dockverksamhetens Detart.
särskilt föreskrivas direktivet uppställda kraven skall gällade iatt
för internationella utomlands.transporter

6§

rådsdirektivet finns inte generell möjlighet tids-Enligt någon att
skebegränsa tillstånd kontroll skall tillståndenattett utan att genom

Paragrafen bör härtill. kan härDet påpekasomprövas. attanpassas
slopandet tidsbegränsningen kommer gälla alla verksamhets-attav

Vidare kan påpekas någon begränsning Järnvägs-attgrenar. av
inspektionens meddelade tillstånd inte finns.omprövning Tvärt-av
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fortlöpandeJärnvägsinspektionen utövarfår förutsättas attom
verksamhetsutövarna.tillsyn över

8§

konkurs-föremål fördensärskiltföreskrivs ärdirektivet attI som
tillstånds-tillstånd,behålla sittfåskalle.d. inteförfarande om

någraföreliggerdet inteövertygadmyndigheten attär om
finansielltillfredsställandeåstadkommamöjligheterrealistiska att en

Även järnvägssäker-enligtdetrimlig tid.omstrukturering inom om
återkallamöjlighetlydelse finnsnuvarande atti desshetslagen

åter-skull dennatydlighetensförgrund, bördennatillstånd på
påpekas.kallelsegrund

19a§

stycket,förstaAngående ovan.se
isäkerhetsintygbeslutJärnvägsinspektionens avsessomom

tillståndsprövning.form95/19/EGdirektivartikel i utgör11 en av
överklagas.kunnaBesluten bör
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Övriga frågor6

har behandlatsrskr.1995/96242, TU2,riksdagsbeslutet prop.l
medspåranläggningardelupplåtelsefrågor nytt-statensavavom

utökningbanunderhåll ochåterupptagandejanderätn statensavav
i anledningfordrasförfattningsändringarspåranläggningar. De som

spår-förordningenföreslagnagjorts i denharhärav statensom
anläggningar.
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yttrandenSärskilda

Snäll,Anne-Marie HansyttrandeSärskilt av

HellsvikochHellström Lars

trafikledningochBanfördelning

trañkledning innebärochbanfördelningangåendebeslutRiksdagens
förhållande tilliliggafunktioner börför dessaansvaretatt en

Banverket.inomsjälvständig enhetbanhållarnaochoperatörerna
regeringenankomma påbör det närmareEnligt riksdagen att

formernaenhetensjälvständigadeninrättandetbesluta samtavom
det väsentliga isärskilt uttrycktshararbete.för enhetens Det att
fortsättningen kanitrafikledningenochbanfördelningen även

smidiga former.effektiva ochbedrivas i
förutförandeansvaretdet totalainnebärUtredarens förslag att

självständigadenskall liggatrafikledningbanfördelning och
förenligtnödvändigt ochbådedetVi däremotenheten. ärattanser

nuvarandeutveckla denbehålla ochriksdagsbeslutetmed att
innebäraskullebanupplåtelser.för Dettaoch formerna attprocessen

uppgiftenochövergripandesjälvständiga enhetenden ett ansvarges
slutgiltiga besluten.fatta deatt

ochbanfördelningförslag medsittUtredaren motiverar atta
delar intemyndighetsutövning. Vitrafikledning i sin helhet utgör

nedan.uppfattning. vidaredenna Se
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förslagtill utredarensKommentarer

inteskall utföras enhetdenBanupplåtelsen försvåras en somavom
ochfaktorer behöver samspeladeförfogar samtligadirekt över som

önskemål.trañkeringsmöjlighet enligterbjudajusteras för kunnaatt
ochtrafikledningsinsatserdimensioneringHärvid t.ex. avavses

ifysiska åtgärder banan.
denineffektiv och långsamOtymplig,blirProcessen attgenom

finns också riskDetske mellanmåste atttre parter. processen
beträffandeantagandenalltför statiskautifrånkommer ägaatt rum

förhål-allvarliga blirSärskiltbanan.och standardkapacitet
ochmellan trafikintressenternasamspeletoperativalandena i det

kortamycketkommunikationsvägarna måstebanhållaren då vara
effektivtsnabbt ochhar mandatske mellanoch attsompersoner

ban-i trañkföretagensanpassningarnödvändigabesluta resp.om
verksamhet.hållarens

trafikledningenoperativautför dentredje friståendeOm parten
ochtransportledningartrafikföretagenstillskulle kopplingen

besluts-kompliceradeineffektiv meddriftledning bliBanverkets
banarbeteneller ändringar iextratågbeslutDetvägar. är t.ex. om

direktlösasantal och måsteiförekommer dagligen stort somsom
brytabeslutvidareoperativa verksamheten. Deti den attär t.ex. om

trañkledningentill kunderinformationförbindelser och nusom
transportledningen.utför

harutredarendet slag föreslåsfristående enhetEn avav som
ellertrafikföretagensliknandeekonomiskt resultatansvarinte något

ekonomiskaframförallt inte någrabanhållarens och somresurser
ochavtal iiekonomiska incitamentdet möjligt tillämpagör att
ocksåförsvårarUtredarens förslagsamarbetet mellan parterna.

direktiveniroller på detutveckling Banverkets sätt som avsesav
efter iBanverket arbetarriktlinjertill denna utredning och de som

utvecklingenDärmed försvåras ocksåpågående omorganisation. av
dialogen med trafikintressenterna.
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Vårt förslag

successivt utvecklat för ochoch har sedan 1988BV SJ processen
banupplåtelse tillformerna för väl fungerande samarbete. lett

banupplåtelseavtalen BUA överenskommer närparterna om var,
hastighet, axellast fåroch under vilka villkor m.m. tågensom

kommande tidtabellsperiod. ocksåframföras under avtalenl anges
för banunderhåll.den tid, avseddärsom
omfattar den 4-veckorsperiodenkorttidsavtal,l närmastesom

fjortonde dag, användningen ioch revideras regleras mersom var
och justeringar i förhållande till tidigare tåg-detalj tillägggenom

och banarbetsplaner.
upprättande och tillämpning års- och korttids-Villkoren för av

föreskrifteravtal i särskilt ramavtal. Bl.a. finns därregleras ett om
och formerna tvister mellanreglering skador för lösaattav

syfte effektivisera banförvaltnigen och samarbetetlparterna. att
fogats regleremellan har i de ramavtalen ocksåparterna senaste

betydandeför ersättningar vid ändring eller brott motav mer
avtalsvillkor. och utifrån hittills erfarenheterSJBV är vunna

användning sådana incitament viktigaökadöverens äratt avom en
effektiviteten hos trafikföretagoch verkningsfulla i höjasträvan att

samarbetet dem emellan. ambitioneroch banhållare och Dessa
riskerar spolieras med den modell föreslås utredaren.att avsom

förutsätter kontinuerlig dialog ocheffektivt samarbeteEtt
dagliga överenskommelser mellan parterna.

beskrivna får fortsättaangeläget denDet är att ovan processen
i samarbete mellan huvudintressentemautvecklas direkt Ban-att -

sidan och och andra trafikintressenter å denverket å den SJena
alltså fortsättningsvis avtala tidtabells-andra. börDessa även om
sammanhängande villkor för olika eller tåg-lägen och därmed tåg

för villkor för inplanering tillkommandetid banarbete,system, av
tågrörelser eller banarbeten efter ingångna årsavtal etc.

tidtabellskonfe-Samordningen banfördelningen bör ske vidav
Deltagare skall andra och Banverket.SJ, tågoperatörerrenser. vara

andraEftersom tidtabellsplaneringen inverkar SJ:s, opera-
och Banverkets kostnader det mycket viktigt allatörers är att parter
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deltar samtidigt i denna konferens. Principen bör nåattvara
överenskommelse via förhandlingar mellan och Ban-operatörerna
verket eller mellan sinsemellan. Det måste naturligtvisoperatörerna

långtså det möjligt ske med respekt för kommersiellaär att
intressen måste kunna skyddas.

Den självständiga enheten bör följa och övervaka ochprocessen
de olika avtalen förenliga med riksdagenpröva ochärom av rege-

ringen fastställda principer för fördelning tid mellan olikaav
trafikintressenter mellan dessa och banhållaren. Enheten börresp.
således beslut konfirmera avtalen innan de blir giltiga.genom
Enheten bör också direkt beslutande inte kanparternavara om enas

avtal eller vid tvist mellan olika trañkintressenter eller trafik-om
intressent och banhållare. Enligt vår uppfattning det endast dessaär
beslut skulle kunna liknas vid myndighetsutövning.som

För tåg ska kunna framföras enligt tidtabellen måste bananatt ett
fram komli vilket innebär den dels måste fungera tek-att utanvara

niska hinder för trafiken banhållning, dels måste fri från hin-vara
der från andra tåg eller fordon på spåret trafikledningens uppgift.

trañkledningBåde och banhållning fyller således funktionen att
möjliggöra framförandet tåg. Funktionerna därförmåsteav sam-
verka skall kunna utkräva entydigt förhållandeiettom man ansvar
till banupplåtelseavtalen för hur faktiskttågen har kunnat framföras.

Trafikledningen emellertid väsentlig också i samspelet mellanär
olika funktioner inom trafikföretagen. Trafikledningen bör därför -
under Banverkets utföras tillgodosersättettansvar som-
trañkintressenternas behov koppling till trafikledningen ochnäraav
deras möjlighet till insyn i och påverkan förutsättningarna för att
bedriva den.

l särskilda yttranden redovisar Banverket och frågorSJseparata
specifikt intresse för respektive organisation.ärsom av

Personella för tågklarering måste i många fall kunnaresurser
samutnyttjas för andra uppgifter inom trafikföretagen eller ban-
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hållaren inte kostnadsnivån höjs och effektiviteten försämrasså att
inom järnvägen.

banfördelnings- trañkledningsenheten börsjälvständiga ochDen
för riktlinjeri detta sammanhang ha övergripandeäven ett ansvar

arbetet får bedrivas fungera ellerför hur överprövaresamt som
skiljedomare vid tvister mellan parterna.

beskrivna uppnås såväl den direkta dialogenMed vårt system
trafikintressenter syftet denmellan banhållare och viaattsom

självständiga enheten neutralitet och icke-diskriminering.garantera
beskrivna modellen bör beslutas gälla tills vidareDen attovan

utvärderasoch 1998.
angivna generella påpekanden bör följande särskildaUtöver ovan

kommentarer lämnas till några punkter i utredaren föreslagnaav
författningstexter inkl. kommentarer.

Särskilda kommentarer

Järnvägslag

föreslår, lämpligttorde utredaren3 § Det inte attvarasom
banför-Banverket Banfördelningsenheten beslutar om

delning spåranläggning tillhör Ban-änsom annan
spårinnehavare.verket. börDet Däremotgöras av resp.

fungeraskulle enheten kunna överprövare.som

föreskriver4§ EU-direktiv 95/19 utredareninte som anser,
spårinnehavaren kan begära tillämpa reglernaatt att om

särskilda betr. viss trafiks företräde.rättigheter Det är
dennaenligt U-direktiven kunnaE uøvastaten som anses

rätt.
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Förordning spåranläggningarstatensom

16§ Banfördelning bör enligt vår uppfattning såvälavse
överenskommelser tåglägen tid banarbeten.förom som
Banfördelning interaktivt arbete för optimeraär ett att
mellan dessa aktiviteter. Utredarens banfördelningpåsyn

enligt beskrivning planeringsprocessenär inte präglatav
detta Det samarbetet nödvändigtsynsätt. nära ärav som

mellan trañkutövare och banhållare på såväl kort som
lång sikt kommer inte fram i utredarens beskrivning.

1s§ Om företräde till tåglägen överhuvudtageträtten att ge
skall finnas förordningen,i bör det rättenendastattanges

iförhållande till internationell trafik enligt EU-avses
direktiven.

Övriga prioriteringsregler bör utredas successivt i
kommande tolkning och tillämpning riksdagensav
beslutade riktlinjer.

Lag järnvägsnämndom

2§ Järnvägsnämnden, skall överklagandetasom upp av
tilldelning tåglägen, föreslås utredaren bestå femav av av
ledamöter, ordförande och vice ordförande skallvarav

Övrigalagfarna. ledamöter skall ha erfarenhetvara av
järnvägsverksamhet.

Vi järnvägsnämndens tyngd betr. järnvägs-attanser
erfarenhet bör utökas via vice ordförande. Ordföranden
bör ha inriktning på konkurrensrätt.
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Särskilt yttrande HellströmHansav

Utöver det särskilda yttrande jag lämnar tillsammans medsom
Anne-Marie Snäll och Lars Hellsvik, vill jag framföra följande.

Den del problemen relationerna mellan banhållare ochav som avser
trafikutövare beskrivs i nämnda yttrande. deHär tasgemensamma
speciella problem berör SJ trañkutövare.upp som som

Utredarens saknar analys effekter olika alternativrapport av av
för organisation banfördelning och trafikledning. Detta detgörav
omöjligt bedöma vilka konsekvenser den utredaren föreslagnaatt av
modellen kommer få. Det endast i förbigående dennämnsatt att
föreslagna ordningen kommer medföra vissa svårigheter förattnya
SJ. Om järnvägens konkurrenskraft skall kunna upprätthållas får en
sådan försämring inte accepteras.

Planeringen tågtrafik genomförs i mycket kompliceratettav
växelspel trafikmellan och infrastruktur. marknadensDet kravär

bl.a. transporttider, punktlighet och sammanhängande system
måste beaktas. vidare fordonens,Det personalens och verk-ärsom

städernas effektiva utnyttjande i hög grad påverkas trafik-som av
planeringen. avvägningarDet mellan alla dessa faktorer ochär
infrastrukturens förutsättningar resulterar i tidtabell. För attsom en
uppnå de avvägningarna måste tågoperatörerna direkt ochrätta vara
löpande involverade i trafikplaneringen inkl. banfördelning. Detta
kan enligt min uppfattning inte uppnås med den självständiga
enheten.

Trafikledningen har central roll vid järnvägstrafik och utgören
integrerad trafikverksamheten.del vidDet störningarären av av

olika slag ingripa.den måste ingrepp innebär produk-Dessasom
tionsomläggniitgar fåroch avsevärda effekter tågoperatörens eko-
nomi. minimera störningarnas effekterFör måste trafikledningenatt

mängd kontakter med olika funktioner. Lok, personal,ta en vagnar,
underhållsarbeten måste omdisponeras sättettm.m. som ger
minsta möjliga negativa effekter. Om tågoperatören skall kunna ta

för sina kundåtaganden och sin ekonomi måste trafik-ansvar
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behovtillgodoser derasutförasledningen närasättett avsom
uppfattning intekan enligt mintrafikledningen.koppling till Detta

självständiga enheten.med denuåånås
utföras den själv-trafikledning skullebanfördelning ochOm av

andratrañk-med hos SJ,samordningenhetenständiga utan resurser
avsevärda kostnadsökningarskulle dessutomoch Banverketutövare

följande exempelframgå hämtatkanStorleken häravuppstå. av
vid SJ.förhållandennuvarandefrån

trafik-sin totalaför samordningharSJDe avresurser som
föromfattningbehöva ha iplanering kommer SJ att somsamma

den självständigaskulle utförasbanfördelningennärvarande. Om av
marginelldvs.för detta,denna behövaskulleenheten, resurseregna

innebäramöjlig. skulleblir inte Dettaanvändning SJ resurserav :s
banfördelning.forMkr/årkostnad l3caen

fjärr-tågklarering för deutförstrafikledningscentralernaVid
linjer.tågledning för samtligaoch stationernastyrda linjerna samt

trafikledningsuppgifter utför SJ-utför dessapersonal ävenDen som
till kunder,informationtrañkuppgifter. Dettaspecifika transport-är

anslut-upprätthållandebl.a.persontrafiken avseendeförledning av
ersättningstrañk.vissanordnandeochningar av

enheten,självständigadenskulle utförastrafikledningOm av
skulle inne-för detta. Dettaheltbehövaskulle denna resurseregna

förkostnaderMkr/år. SJ:skostnadsökning 8bära egnacaen
närvarandeförbli högredå dessutomtrafikuppgifter kommer änatt
försvinner.med trafikledningensamordningengrundpå attav

trañkled-bemanning iständighuvudsakha iSlutligen måste SJ
informationfullständighaför kunnaningscentralerna att om

bliberäknaskostnader för dettaEffekten på SJ:strafikläget. ca
Mkr/år.30

personalutförs tågklarering. Denfjärrstyrda stationerickePå
SJ-speciñkatrafikledningsuppgifter utförutför dessa ävensom

antaltill kunderdels informationtrañkuppgifter. Detta ettär
expressgodshantering ochbiljettförsäljning,stationer, delsstörre

uppgifter utförs ofta påstationer. Dessavagnväxling mindre
tågklareraruppgiften primär.eftersommarginalen, är

§4
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trafikledningen skulle utföras frånOm isolerat övrig verksamhet
den särskilda banfördelningsenheten, skulle denna behöva heltav

för detta. Samanvändning med förSJ:sresurseregna resurser
ovannämnda trafikuppgifter kompliceras. skulle innebäraDetta en

kostnad berörda stationernaökad de Mkr/år.20 SJca :s egna
för trafikuppgifterkostnader dessa skulle då dessutom bli dyrare än

för närvarande, samordningen med trafikledningen inte blirom
Mkr/år. samordningmöjlig, 80 Om med trafikledningen inteca en

åstadkommas kommer emellertid inte kunnakan SJ bära allaatt
Effekten blir biljettförsäljningendessa höga kostnader. påatt

100 stationer och godsvagnshanteringen antalnärmare ett term
naler måste upphöra. Merkostnaderna för information till kunder
skulle dock kvarstå.

administrativa kostnaderna kan förväntas bli högreDe även om
banfördelningsenheten.trafikledningen sköts Samanvändningav av

blir då inte möjlig vilket kostar Mkr/år.5resurser ca
SJ har i och remissvar beskrivit på vilket sättrapporter

banfördelning och trafikledning skulle kunna utföras SJ på ettav
konkurrensneutralt i situation med flera trafikutövare. Jagsätt en

sådan lösning den enda realistiska, särskilt kortpåärattanser en
skulle då utföra arbetet ifrågasikt. SJ på entreprenad med den

fristående enheten övervakande. Liknande lösningar har valtssom
andra EU-länder, medan det i Sverige utredaren intei många av

den viktigaste anledningen tillmöjligt. Utredaren attanseranses
trafikledning myndighetsutövning, vilket analysdetta är äratt utan

departementsutredning,påståtts i 1992:101.Dsen
EU-land har mig veterligt haft sådan uppfattningInget utanen

trafikledningen kommersiell roll, oftast inom dethar gettman en
Finland,nationella järnvägsföretaget. Ett bra exempel detta är

där den statliga Banförvaltningscentralen lägger bl.a. arbetet medut
trafikledning finskatidtabeller och på det SJ.
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Särskilt yttrande Anne-Marie Snäll ochav

HellsvikLars

banfördelningRiksdagens beslut angående och trafikledning innebär
funktioner bör ligga i förhållandeför dessa tillatt ansvaret en

helt självständig enhet. Enligt riks-och banhållarnaoperatörerna
bör det regeringen besluta in-dagen ankomma närmareatt om

formernarättandet den självständiga enheten för enhetenssamtav
det väsentliga i banfördelningenarbete. har särskilt uttrycktsDet att

effektivatrafikledningen i fortsättningen kan bedrivas ioch även
och smidiga former.

för närvarande organisationen förBanverket över att anpassaser
effektivare ochden till ökat sektoransvar och tydligare,ett en mer

till dennatrafikorienterad förvaltningsroll i linje med direktiven
utredning. i BanverketsVerket har 1995-06-30,rapportsenast nya

utveckling.organisation, sammanfattat innebörden sådanav en
för fortsatta organisationsöversynen.ligger till grund denRapporten

avseendenBanverkets banförvaltningen kan i de somsyn -
sammanfattas nedan.kort enligtrelevanta för dennaär rapport -

Syftet verksamhet främja järnvägensmed Banverkets är att
uppfattning tillsammans medutveckling. innebär enligt vårDet att

fysiska och andra förutsättningar såolika intressenter utveckla att
totala transportarbetet sker på järnväg.allt mängd detstörre aven

trañkintressenterna iarbetet med måsteDet operativa ett systemsam
överenskommelser kanjärnvägen manifesteras i avtal eller somsom

IO-talsbedriva lokaltågssystem under årgälla allt från rätten ettatt
detkommande ellertill möjligheten köra extratåg dag ögon-att

blickliga lok havererar.behov uppstår ettsom om
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Överenskommelserna stipulerar i varierande utsträckning bero--
ende tidsperspektivet och behov eller önskemålparternas om
utfästelser och garantier -

får köra rummetVar man
tidenNär

betr. axellast, hastighet,under vilka villkor t.ex. spårkvalitet,
punktlighet m.m..

första sammanfattastvå villkoren i regel tid eller tidsfaltDe som
för s.k. grafisk tidtabell.tåglägen i en

kunna framföraståg skall enligt tidtabellenFör måsteettatt
framkomlig, vilket innebärbanan den dels måsteattvara vara

farbar fungera tekniska hinder föroch trafiken banhållning,utan
från hinder fråndels måste fri andra tåg eller fordon spåretvara

uppgift.trafikledningens
uppgifter åtagande falleroch Banverket medDe som en

verketsådan förvaltarroll innebär måste ha det dagliga, löpandeatt
banupplåtelsefunktionenför banhållningensåväl ochansvaret som

trañkledningen.
Tåglägena i förhandlingsprocess banfördelningenupplåts dären

försäljningsavdelningen jämkar önskemål från olikasamman
trafikintressenter.

Trañkledningen leveransavdeli1ingen till trafikintres-attser
får den framkomlighetverkligen och farbarhetsenterna som av-

talats.
mellandirekta dialogen mångfald olika trafikintres-Den en av

och Banverket viktig för förnyelsen inom järnvägen. Juärsenter
fler kan delta i direkt och aktiv dialog med Banverket,som en
desto bättre blir förutsättningarna för produktutveckling och effek-
tivitet hos trafikansvariga dess olika roller.såväl Banverket isom

dialog till avtalleder tågläge säkerställer inte baraDen som om
slutkundernas önskemål tillgodoses bästa i den operativasättatt

planeringen och det dagliga samarbetet på banan den dess-ger-
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samhällsekonomisk övrigtill ochåterföringnödvändigutom en
framtid.prövning järnvägensav
funktionsfördelning vi här redovisatförvaltarsyn ochDen som

förenlig med riksdagens beslutuppfattning välenligt vårär om
banfördelning och trafik-enheten försjälvständigainrättande denav
emellertid bl.a.börenhets viktigaledning. Denna attvaraansvar

de olikaochbanfördelningsproeessenövervakafölja och pröva om
fastställdaoch regeringenriksdagenförenliga medavtalen är av

trañkintressentermellan olikafördelning tidförprinciper resp.av
beslutbör såledesEnhetenoch banhållaren.mellan dessa genom

ocksågiltiga. Enheten börde bliravtalen innankonfirmera vara
eller vid tvistavtalkanintebeslutandedirekt parterna enas omom

och banhållare.trafikintressentellerolika trafikintressentermellan
ban-utförandeansvaret förinnebärUtredarens förslag ävenatt

självständigaskall ligga dentrafikledningfördelning och
banfördelningförslag bl.a. medsittmotiverarenheten. Utredaren att

därförmyndighetsutövning ochhelhettrañkledning i sinoch utgör
denbeslut iuppfattning det endastEnligt vårinte kan delegeras. är

beslutskiljer ellertvistenhetenövervakande rollen eller när genom
fallermyndighetsutövning. Restenvidliknasavtal kanövertar som

avtal mellanregleras ibeteenden börunder parterna.som
tillvad vi känneruttryck för harutredarenDen gersyn som

Kraft-energi- Svjämförbara sektorermotsvarighet iingen t.ex.-
ochförhållande tillm.fl. i Post-teleområdet Teliaellernät

Telestyrelsen.
föreslåsuppgiftermed deslag ochenhet detEn avsomav
Banverketsutanför kontrolldetocksåutredaren innebär att av

direktfattas beslutskulle kunnageneraldirektörstyrelse och som
resultat-ekonomiskainstruktionsenliga ochBanverketspåverkar

främja järnvägensoch riksdagen attregeringengentemotansvar
samhällsekonomiskt motiverad banupp-aktivutveckling genom en

finansiellaför inom givnalåtelse under samtidigt att ramaransvar
regeringeninvesteringsplanerochgenomföra de drift- som

fastställt.
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och organisationsmodellen strider enligtföreslagnaDen ansvars-
grundläggande principer för organisations- ochuppfattningvår mot

ekonomistyrning.
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