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SOU l997rl29

Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Regeringen beslutade den 29 maj l997 tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift utreda organisationen ochatt samordningen denav
interregionala persontraliken Dir. l997z78. Uppdraget skall redovisas

den l oktober l997.senast
Chefen för Kommunikationsdepartementet. statsrådet lnes

Uusmann, förordnade den 3 juni l997 mig särskild utredare isom
utredningen K 1997:02 organisation och samordning denom av
interregionala persontratikeit.

Till sekreterare i utredningen förordnades den 16 juni l997
stabsdirektör Mikael Prenler.

Som biträda utredningen förordnadesexperter att den juni16 l997
projektledare Maud Edgahr-Wettergren, civilingenjör Marika
Engström. civilingenjör Ingemar Lundin, avdelningsdirektör Birger
Sjöberg. civilingenjör Bengt Skagersjö, chef Anne-Marie Snäll,
utredare Helena Sundberg, direktör Rolf Waara och sektionschef Bo
Östlund.

Jag överlämnar härmed betänkandet Kollektivtrafik rid.i
Särskilda yttranden har lämnats Marika Engström,experternaav

Ingemar Östlund.Lundin, Birger Sjöberg och Bo

Norrköping den 29 september l997

Hans Sandebring

Mikael Prenler
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1 Sammanfattning

Effektiv kollektivtrafik nödvändig förär medborgarnas livskvalitet och
samhällets utveckling. Det nationella basnätet skall förstai hand möta
efterfrågan långväga i kombination med regionala och lokalaresor
trafiknät. Utformningen måste ske sådant det kanett sätt ävenatt
användas människor med någon form funktionshinder.av av

Ett nationellt basnät

Utredningen föreslår nationellt basnät föratt interregionalett
kollektivtrafik fastställs. Tågtrafik bör grunden i detutgöra nationella
hasnätet, denna trafik bör kunna kompletteras ellermen medersättas

trafik det motiveratnär är samhällsekonomiska skälannan och kanav
ske till lägre kostnad för staten.en

Det nationella basnätet bör utformas utifrån samhällsekonomisk
effektivitet så det möjligaatt största samhällsekonomiska tillger nytta
lägsta samhällsekonomiska kostnad med iakttagande kravav
regional balans. Trafiken basnätet bör upphandlas i konkurrens för

därigenom skapa goda förutsättningaratt för trafik till kvalitet ochrätt
kostnad.

En rågtrajikplarz detpå nationella basnätet

All interregional persontrafik järnväg bör samordnas i en
tågtrafikplan. Ett särskilt rikstrafikombud bör tillsammans med

trafikhuvudmän,operatörer, Banverket och tågtrafikledning utforma en
sådan trafikplan.

förA sanzortlningen och upphandlingnsvarel trafiken basnätetiav

Ett fristående funktion, rikstrafikombud, harett föransvaretsom
upphandling och samordning trafiken det nationella basnätet börav
inrättas. Rikstrafikombudets uppgift definieraär grundutbud ochatt
upphandla trafiken i basnätet. fastställa ochsamt att samordna allramar
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Rikstrafikombudet skalltågtrafikplan.jämvägstrafik iinterregional en
kunna lämnaochtrafikhuvudmännensamverka medvidare

interregionaladentillgodoser såvälFör trafikekonomiska bidrag som
järnvägstrafiken.regionalasom

Företrädaremedrikstrafikombudettillkopplassärskilt råd börEtt
handikapporganisationer.ochbl.a. samhället,för resenärer

nationella basnäteltrafk detavtalUpphandling och iom

företagsekonomisktupphandlarikstrafikombudetbörStaten genom
Utgångspunkten börregionalpolitiskt motiverad.trafikolönsam ärsom

i dagtrafik, oberoendeupphandlingdagens svararsomav vemavvara
gällaprincip börövergripande ärupphandlingen. Enför att statenssom

kommersiellmedskall konkurrerahand intetrafik i Förstaupphandlade
trafik.

avtal medbedrivas enligtjärnvägstrafik börinterregionalAll staten.
intepersontrafik järnväg börkommersiellföreträdesrätt FörNågon

SJ.ges

jzirnvägsorøirådetKonkurrensförhållanden inom

tillhandahållasterminaler kanochstationerFrågan hur ett
rikstrafikombudet. Vidarevidareberedaskonkurrensneutralt börsätt av

Samtrafiken i Sverige AB ochmedtillsammansrikstrafikombudetbör
och belysa hurverksamhetSamtrafikensutveckladess ägare nya

och bokningssystembefintliga biljett-kan utnyttjaoperatörer
ökat inflytandeInriktningen börkonkurrensneutrala villkor. ettvara

funktioner.inflytande dessaandrafrån operatörer
utreda och Föreslå huri uppdragRikstrafikombudet bör att

delarvagnbolag ochutvecklas tillskulle kunnaTGOJ AB övertaett av
motorvagnsparken utreda andraIok-. ochstatligt ägdaden samtvagn-

rullande materiel.iriskavlastning vid investeringarformer För
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2 Utredningens förslag

Effektiva för kollektivasystem nödvändiga förpersontransporter är
medborgarnas livskvalitet och samhällets utveckling. Det är av
avgörande betydelse att transportsystemen människorsmotsvarar
behov. Fransponsystemen måste därför tillräckligt flexibla förvara att
kunna till kravresenärernas och efterfrågan. Därigenom kananpassas
kollektivtrafiken bidra till de trafikpolitiskaatt målen nås, främst
säkerhets- och miljömålen målet regional balans.samt Genomom att
ställa kvalitativa och kvantitativa krav kollektivtrafiken kan deäven
trafikpolitiska effektivitets- och tillgänglighetsmålen lättare nås.

Mitt förslag nationellt basnätett kollektivtrafik förom av
interregionala skall i första handpersontransporter efterfråganmöta
besöksresor. till fritidsaktiviteter och serviceinrättningarresor samt
tjänsteresor. l kombination med regionala och lokala kollektivtrafiknät

bedrivs i trafikhuvudmännens regi kommersom nationellt basnätett
även efterfråganmötaatt på daglig arbetspendling. Ett basnät måste
utformas sådant det kanett sätt användasatt människor förav som

viss tid eller för alltid måste leva meden någon form av
funktionshinder.

Utredningen innehåller förslag till åtgärder syftar till göraattsom
kollektivtrafiken lockande och lätt utnyttja, inte minst förmer att de
uppskattningsvis 30 de svenska hushållenprocent saknarav som egen
bil.

Passagerarnas behov måste stå i för beslutsfattandetcentrum alla
nivåer i kollektivtrafiken. Målet skapaär basnätatt ett utgörsom en
integrerad del de kollektiva transportnäten samordnadeav är medsom
varandra så lätt kan bytaatt resenärer mellan flyg, tåg eller buss och
lokala spårvägsnät. mellan bil och kollektiva transportmedel samt
mellan interregional, regional och lokal trafik.

Utgångspunkten har varit dagens trafikpolitik och de trafikpolitiska
mål gäller allt sedan l988 års trafikpolitiska beslut.som Syftet är att
betänkandet skall kunna underlagutgöra för l998 års trafikpolitiska
beslut.
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grönbokfram s.k.lade år l996 ettEU-kommissionen omen
betänkandetiförslagalla. Deförtrafiknät presenterassom

attraktivtoch idéergrönbokens tankarväl med ettharmoniserar om
for alla.trafiknät

detforbasnätnationelltEtt2.1

fastställsresandetinterregionala

Mitt Förslag

kollektivtrafikinterregionalförnationellt basnätföreslårJag att ett
ijärnvägstrafik ochbör ha sin grundbasnätetnationellafastställs. Det

lämpligt.bedömstrafik där såmedkompletteras annan
interregionalallinledningsvisbörbasnätet utgörasnationellaDet av

interregionalaolönsammadenjärnvägpersontrafik samt
såledesmotiverad,regionalpolitiskt ävenpersontrafik ärsom

mellanflygtrafikenGotlandfastlandet ochmellanfärjetrafiken samt
ochflygÖstersund persontrafik med buss.lnterregionalUmeå.och

ocksåbörtrafikhuvudmänochkommunerupphandlasjärnväg avsom
beaktas.

övervägandenMina

synnerligenpersontrafiktransportmedel för ärallmännatillTillgången
åtgärderinnefattartillgänglighettrafiksystemetsFörbättraviktig. Att

landsbygdsåvälinnebärområden. Detmängd att mersomen
medutbudet ochdelfårregionertätbefolkade att personerav

transportmedel.kollektivautnyttjamöjlighetfunktionshinder har att
nationellt basnätbil måstetilltillgånginte har ettdemFör egensom

till dörr.dörr Dettransportkedjan frånlänk iviktigerbjudakunna en
förverkligandettill transportnätbidrakan då ettnationella basnätet av

grönbok.iintentionerna EU:senligtför alla
basnätnationellförslag till ärmittför attUtgångspunkten ett

tillfredsställandeskall hadelarolikai landetsinnevånarna en
kollektivatillgänglighet. Demed godtransportförsörjninginterregional

utveckling.regionalpositivtilldärmed bidrakantransportmedlen en
långtsåefterfråganmedborgarnasalltsågrundsynMin är att resor

transportmedel.kollektivamedtillgodoseskunnaskallmöjligtsom
såvälförintressedärförfinnsuppfattning staten,Enligt min ett



SOU 1997:129 Utredningens förslag

regionalpolitiskt fördelningspolitiskt, väl fungerandesom av en
kollektiv trafikförsörjning.

l sitt slutbetänkande har Kommunikationskommittén föreslagit att
foretagsekonomisk lönsamma jämvägslinjer kompletteras med ett
nationellt basnät upphandlas i samarbete medstatensom av
trafkhuvudmännen. Kommittén vidare i sittsäger betänkande detatt
nationella basnätet också kan bestå buss, båt och flygtrafik.av

Jag vill inledningsvis inte begränsa basnätet till utgöraatt ett
komplement till lönsam järnvägstrafik. Ett nationellt basnät för
interregional persontrafik måste enligt min uppfattning i störreettses
perspektiv.

Tåget är masstransportmedelett lämpar sig väl forsom
interregionala till fem timmars restid inom och mellanresor upp
befolkningstäta regioner. Tågets konkurrenskraft minskar dock till
flygets fördel vid restider timmar.över Min bedömningtre tågetatt
ändå kan konkurrenskraftigt i relationer timmarövervara grundartre
sig pâ tåget betjänaratt även mellanmarknad flyget inte kanen som

Vidaregöra. används interregionalaäven tågförbindelser för lokala och
regionala såsom daglig arbetspendlingresor, m.m.

Busstrafiken komplementutgör till övriga transportslag attgenom
priset och inte tiden det främsta konkurrensmedlet.utgör Därmed kan
bussen alternativ för priskänsligaettvara resenärer på långaäven
avstånd.

dagensl svenska trafiksystem flyget dengör största på denyttan
längsta sträckorna i relationer där landtransponmedlensamt relativtär
dåligt utbyggda. Här flygforbindelsernautgör mellan främst Norrlands
inland och Stockholm mycket viktiga länkar för trafikförsörjningen i
dessa delar landet. Inte minst det omfattande kommunalaav stödet till
dessa flyglinjer visar detta.

Jag dock tågtrafiken böratt grunden ianser utgöra nationelltett
basnät, denna trafik bör kunna kompletterasatt ellermen medersättas

trafik det motiveratnär är samhällsekonomiskaannan skäl och kanav
ske till lägre kostnad för Beträffande flygtrafikenen staten. mellan
Norrlands inland och Stockholm bör det fråga för ettvara en
rikstrañkombud, jag beskriver under avsnitt 2.2 Ansvar försom
samordning och upphandling trafik i basnätet. olikaövervägaattav
alternativ for godtagbar trafikförsörjning mellan Norrland ochen andra
delar Sverige. Härvid bör beaktas betraktarav att resenärerna byten

uppoffring i möjligaste mån bör undvikas.som en som
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finnsgrunderkommersielladetkonstaterakanJag enatt
i dagochi Sverigelångvägaför att statenmarknadfungerande resor

Gotland,fastlandet ochmellanfärjetrafikupphandlarkomplementsom
jämvägstrafikÖstersund interregionaloch Umeåmellanfiygtrafik samt

linjer.elva
mellankonkurrensfungerandefinns i dagbedömningEnligt min en

Sverige.iflygtrafikområdetinomolikade operatörerna
fri föri Sverigeinrikestrafik ärbedrivaEtableringsrätten att

Iinjetrafik.bedrivaförhar licensvilkainom EUflygtrafikföretag att
vissabusstrafikenlångvägadenomfattasdagl av

finns detbedömningmin operatörerEnligttillträdesbegränsningar.
vilkettrafik,etablerakunnaskullesnabbtbussbranscheninom som

tillledaskulletrafik snabbtdennaavregleringinnebär enatt aven
dvs.busstrafiksektorn,inominomsektorskonkurrensmedmarknad

sträcka.trafikkonkurrerandebedriverflera operatörer samma
dettavisarKarlstad-Göteborgsträckanbl.a. frånErfarenheter genom

med tågetvarandra ochmedkonkurrerar ävenbussföretagtvåatt
sträcka.samma

tillbegränsarjag härjärnvägstrafiken,kommersiella attDen som
drivspersontrafikinterregionaladenomfatta som

iSJjärnvägarhandhas Statensgrunder,Företagsekonomiska av
inominomsektorskonkurrensformer. Någonmonopolliknande

järnvägstrafiken.vidkännsdäremotinte.förekommerjärnvägssektorn
från andrakonkurrenstrafikslagen,övrigadeprecis externsom

trafik bedömsföretagsekonomiskt olönsammatransportslag. Den som
upphandlas i dagsamhälletförnödvändigregionalpolitiskt avsom

någondockolikamellankonkurrens operatörer, atti utan annanstaten
marknaden.kommahittills har lyckatsoperatör

trafikgrundsynmintrafikkommersiellBeträffande är att som
utbudetefterfrågandärmarknad, dvs.fungerande styrbedrivs en

skallinteaktörer,etableringshinder förförekommerdet inteoch nya
inlederallmännaeller detregleringarolika former attstöras avgenom

trafikkommersielljagolika slag. Däremotstödåtgärder attanserav
inskränkningar ibegränsningar,omfattasmarknadinom Lex.avsomen

i basnät.etablera sig, bör ingå etträtten att
tillgångenförmodligen inteMarknadskrafterna kan tryggaensamma

täckningmed sådanutsträckning,sådani Sverige itransporttjänster
politiska målviktigaförkvalitet krävssådanoch att motsvarasomav

effektivitetsäkerhet,tillgänglighet,miljö,transportområdet såsom
säkerställamöjlighethaDärför måsteregional balans. attoch staten

oberoendenationella basnätet,i detutbudet persontransporter av
aktörernavilka är.
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Jag därför bör för trafikförsörjningenatt staten ta iettanser ansvar
det nationella basnätet upphandling vissa trafiklinjer. ochlgenom av
med för trafikförsörjningenatt staten tar ett i det nationellaansvar
basnätet anserjag det rimligt de trafiklinjer ingåratt i basnätet börsom

tillgängligagöras för deäven människor under tid eller försom en
alltid måste leva med funktionshinder något slag. En sådantav
ambition bidrar till uppnå intentionerna medatt trafiknät för alla.ett

l Konsekvenser införa nationelltatt ettav
basnät för interregional persontrafik

Mina bedömningar

Ett nationellt basnät för den trafik inte kan bedrivassom
Företagsekonomiska grunder, angelägenärmen som av
regionalpolitiska eller samhällsekonomiska skäl positivt förär

Med vissresenären. lägsta standard för trafiken i nationellt basnäten ett
vad de kollektivaresenärenvet transportmedlen har erbjuda i frågaatt

frekvens, avgångarnas spridning dagen,över restid, serviceom ombord
och möjligheter för människor med funktionshinder användaatt
kollektiva transportmedel.

Ett nationellt basnät med viss trafikstandard skapar också godaen
förutsättningar för medborgarna bo och verkaatt utanför
storstadsområdena, vilket bidrar till den regionala balansen. Jag
bedömer också nationellt basnät,att utformat,ett kan bidrarätt till ett
ökat kollektivt resande och därmed till minskat bilberoende.ett Med
färre bilar våra minskarvägar risken för olyckor samtidigt som
biltrañkens negativa miljöpåverkan minskar. Därmed kan de
trafikpolitiska målen miljö och säkerhet lättare nås.om

Tillsammans konkurrerar de kollektiva transportmedlen med bilen.
Kvaliteten i de kollektiva transportmedlen därförär avgörandeav
betydelse för människors val mellan bil och andra fárdmedel. Ett basnät
med lägsta kvalitet underlättar valet och kan öka andelenen kollektivt
resande. Kvalitetsmålen för trafiken i basnätet måste väljas med

för locka till kollektivt resandeatt detomsorg ekonomiskautan att
åtagandet från samhällets sida blir alltför stort.
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konsekvenserRegionalpolitiska

regionalpolitisktvilketnationellt basnätdefinieraFörslaget ettatt
minenligtharupphandlastrafikmotiveradfordelningspolitisktoch

Sverige.ibalansenregionaladeneffekterpositivabedömning
utanlörverkaochbomänniskorformöjligheter attskaparDet

allmännatilltillgänglighetbibehållen högmedstorstadsområdena
kommunikationsmedel.

konsekvenserJämstâlldhctspolitiska

såvälförfritidsresordelentill allra störstaärlångvägaDe resorna
reseorsakenvanligastesig denskiljer nästDäremotkvinnor män.som

vilkaförkvinnori tjänsten änMänkvinnor.ochmellan män merreser
vissdockfinnsreseorsak. Det ettandradominerarbesöksresor som
medkvinnorsåtillvidareseorsakoch attinkomstmellansammanhang

Oaktatlön.lägremedkvinnori tjänsten änlönhögre merreser
ochkvinnor mänmellanreslängdiskillnadentjänsteresorna är

flerbetydligtdockmil. Mäntio görvidobefintlig överresor
vid långvägafärdmedletvanligastedetBilenkvinnor. ärtjänsteresor än

medan 20tåg,väljet procentmännen avbara 12 procent avresor,
det.kvinnorna gör

använderutsträckning männenänikvinnor störreGenom att
nationellt basnätbedömningminfärdmedel att ettkollektiva är

därmedochmöjligheterkvinnorsfor attförutsättningarna resaförbättra
ochsammanhanget är mänsaspekt iviktigjämställdhet. Enökad

Studieriotrygghet transportsystemet.ochupplevelserkvinnors oroav
vidotrygghetoch än mänkännerkvinnor störrevisathar oroatt en

innebärasidan kanandravilket åtransportmedel,kollektivamedresor
övervägandenvidbeaktasböraspekterSådana ommotstånd attett resa.

basnätet.kvaliteten i

arbetetbrottsförebyggandeoch detbrottslighetenförKonsekvenser

förkonsekvensereventuellautifrånforslagminaanalyseratharJag
någotfunnitbrottsförebyggande arbetet,detochbrottsligheten men

frågeställningsådanförrelevantkan envarasom
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2.1.2 Principer för utformning basnätetav

Mitt förslag

Jag det finns två huvudprinciper, samhällsekonomiskattanser
effektivitet och upphandling trafik i konkurrens, vilka bör gälla vidav
utformning det nationella basnätet.av

förstaDen principen innebär basnätet bör utformas så detatt att ger
möjligastörsta samhällsekonomiska till lägstanytta

samhällsekonomiska kostnad med iakttagande krav regionalav
balans.

Den andra principen innebär trafiken skall organiseras ochatt
upphandlas så fungerande marknader skapas. Genom iatt möjligasteatt
mån upphandla trafik i konkurrens skapas goda förutsättningar för
trafik till kvalitet och kostnad.rätt rätt

Mina överväganden

Huvudprirzcip I Sanzhällsekonomisk efektiviter.

Det nationella basnätet syftar till skapa trafikutbud där dettaatt ett är
samhällsekonomiskt eller regionalpolitiskt motiverat där trafik intemen
kan drivas företagsekonomisk grund. Basnätet kommer således att

komplement tillutgöra övrig kommersiell långvägaett trafik och till
den trafik upphandlas länstrafikhuvudmännen. Detta börsom av vara
den första huvudprincipen vid utformningen basnätet.av

Syftet med basnät alltså bidraär tillett uppfylla deatt att
trafikpolitiska målen inom begränsad ekonomiskatt-genom en ram -upphandla sådan trafik sannolikt inte skulle komma tillsom annars
stånd. Annorlunda uttryckt innebär det åstadkomma möjligaatt största
samhällsekonomiska till lägsta samhällsekonomiska kostnadnytta med
iakttagande krav regional balans.av

Satsningar basnätpå har alltså mål deett offentligasamma som
resursinsatserna inom infrastrukturområdet. Det gäller skapa trafikatt
respektive skapa förutsättningar for trafik bästa bidrar tillsättsom

erbjuda"att medborgarna och näringslivet alla delari landetav en
god, miljövänlig och säker transportförsörjning ärsom
.samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar" enligt



l997zl29SOUförslagUtredningensl6

denmålen förformuleringtillFörslagKommunikationskommitténs av
trafikpolitiken.nya

värderaförprincipersamhällsekonomiska attdeinnebärDetta att
deunderutvecklats senastesuccessivtinfrastrukturåtgärder som

tillförslagalternativavärderaföranvändaskan även attdecennierna
arbetedettaför hursåväl formernaJagbasnätet.trafiken attanser

regionalpolitisktbeskrivaförmetodertillskall attnärmare som
tillkanställninginnanytterligare tasanalyserasbörtrafikmotiverad

frågorna.

konkurrensUpphandling i2.Huvudprincip

kompletteringstrafiken börutformningenhuvudprincip vidandraEn av
ökarKonkurrenskonkurrens.upphandlas iskalldennaattvara

förfördelardärförinnebärochhoseffektiviteten operatörerna
blandinnebärDetpriserutbud, lägrebättre etc.trafikanterna genom

nödvändigtvis kommerinteSJutförsi dagtrafiksådanattannat avsom
dock godaharSJSJ.medeller operatörenmed järnvägskeatt

ocheffektivitetsinanbudvinnakunnaförutsättningar att genom
trafikeraframtidenisannoliktkommer ävenochmarknadsdominans att

andraviktigtdock ävenDet attdel järnvägsnätet. ärstor aven
förtrafikenkonkurreramöjligheter attlikvärdiga att omoperatörer ges

efterfrågan.trafikanternasefterutvecklas ochskadenna anpassas
inomkonkurrensinterndelsinnebärkonkurrensUpphandling i

för flermarknadenjärnvägssektom öppnaattgenom
trafikslagen.mellankonkurrensdelsjärnvägsoperatörer,

trafiklösningarinterregionala ärexempelsannoliktfinnsDet som
medlönsammamed järnvägolönsammasamhällsekonomiskt men

enskildaoch desamhälletbådeviktigt förflyg.eller Detbusstrafik är
till ståndkommakantrafiklösningareffektivasådanatrafikanterna att

för basnätet.inom ramen
interregionalolönsamupphandlingstatligmedSyftet av

godmedborgarnaerbjudahandi förstapersontrafik attär en
syftejärnvägstrafik iolönsamstödja atttillgänglighet samt att

ochkostnadersamhällsekonomiskamellanskillnaderdeöverbrygga
dagensföreligga iFöretagsekonomiska kostnader system.ansessom
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Vid upphandlingen interregional persontrafik bör olikaav
transponslag kunna Valetövervägas. bör utifrån följandestyras
faktorer:

Tillgång till och utnyttjande infrastruktur,0 av
hällsekonomiska kostnader,0 sam

restid.0
möjlighet till samfinansiering med regionala aktörer.0

En övergripande princip bör gälla är upphandladeattsom statens
trafik i första hand inte skall konkurrera med kommersiell trafik.

TrafikteknLv/a principer

Vid utformningen trafikeringen jag det väsentligt vissaav anser att
kriterier uppfylls för trafiken ska bli så effektivatt möjligt försom
trafikanterna och för samhället. lnom trafiksektorn finns sedan länge
erfarenhet och kunskap vilka faktorer har betydelse förstörstom som
trafikanterna. Det gäller framför allt följande faktorer:

Direktfärbindelve mellan Byten0 större upplevs alltidorter. som
besvärande och bytestiden värderas normalt till gånger restiden.tre
Direkta byten därför viktigt förutan är trafikanterna.resor
Bekväma byten och korta iväntetider. l mångac reserelationer kan inte
byten undvikas, de bör då orsaka så lite besvär möjligt förmen som
trafikanten. Omstigning bör i möjligastörsta utsträckning ske med
korta gångavstånd, helst direkt över ellerperrong samma
hållplats. Väntetiden bör kort ändå tillräckligt lång förvara men att
även med begränsad rörlighet ska hinna byta.personer
Regelbunden tidtabell. harDet värde för0 trafikanternaett att veta att
tåget eller bussen avgår med jämna tidsintervall. Regelbundna
tidsintervall det ocksågör möjligt lättare planera bytenatt mellan
linjer.
Samordning och För trafikanten0 taxor ska detIaxesystem. inteav ha
någon betydelse vilken trafikeraroperatör linje. Ensom en
taxesamordning underlättar resandet och bidrar till detgöraatt
kollektiva resandet attraktivt.

Enligt min bedömning bör dessa kriterier grundprinciperutgöra vid
utformningen basnätet.av
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nationella basnätetpå dettågtrafikplanEn2.1.3

Mitt förslag

samordnas ijärnvägpersontrafikinterregionalallFöreslårJag enatt
timme börminstfrekvens påtågtrafikplan. Ennationell var annan

tillmåsteSärskild hänsyntrafikstandard.lägstaeftersträvas tassom
möjligtskallVidare detkapacitet.godstrafikens behov attvaraav

transportmedel, buss.med andravissa avgångar t.ex.ersätta
medtillsammansi uppdragrikstrafikombud börsärskiltEtt attges

utformaoch Banverkettågtrafikledningtrafikhuvudmän,operatörer, en
principerenligt depersontrafik järnvägförtågtrafikplansådan som

i frågaenighet inte nåsnationella basnätet. Kangälla för detskall om
deltågtrafikplanen i denutformning, börtågtrafikplanens som avser
fastställastrafiken slutligtinterregionaladensamordning avav

godstrafikens behovtillSärskild bör härhänsynrikstrafikombudet. tas
långsiktigamed dei sambanduppdaterasTågtrafikplanen bör

infrastrukturplanerna.
Sverige börSamtrafiken i ABförinomSamarbetsformerna ramen

utvecklas

övervägandenMina

regionala och lokalapåverkarinterregionala trafikenDen
sistaför första ochofta dendessaatttransportsystem svarargenom

interregionala och såvälsamordning demöjligalänken i Bästa avresan.
kollektivtrafikensavgörande förtransportmedellokalaregionala ärsom

attraktionskraft.
jämvägstrafikenutformningendirekta inflytandeSamhällets av

järnvägsnätetinvesteringar imycketbegränsad. Trotsi dag storaär
for den samhällsnyttagarantiåren finns ingenunder de attsenaste som

verkligen uppnås.investeringskalkylema baseras på
persontrafikeninterregionalatill denfrämst två skälJag attser

förstatågtrafikplan. detnationell Förskall inordnas ijärnväg anseren
samhällsekonomiska principerutifrånför trafikenjag vissaatt ramar

riksdaginvesteringardetta kan defast.måste läggas Genom stora som
formjämvägsområdet, iinombeslutatoch regering har t.ex. avom

inte trafikbättre Jagtillstomnätsplan, sätt. attetttas menar nuvara
jämvägstrafik bedrivsdentill järnväg,skall tvingas attöver utan som

skildaframförs från hålldet andraeffektiv möjligt. Förskall bli så som



SOU l997zl29 Utredningens förslag 19

järnvägens systemegenskaper det lämpligt inordnagör attsom
järnvägstrañken i fasta planer.

Med mitt förslag för trafikomfattningenatt staten i ettansvarar
nationellt basnät upphandling trafiklinjer, jag detgenom av anser
skäligt också har möjlighet läggaatt staten fast vissa föratt ramar
trafikeringen dessa linjer, inte minst för kunna följa ingångnaatt upp
avtal. Dessutom underlättas sannolikt upphandlingsprocessen med fasta

för trafikom fattningen.ramar
I utredningsarbetet har det tydligt framkommit skillnad i frågaen
godstrafik och persontrañk järnväg. Marknaden för godstrafik,om

transportslag, konjunkturensoavsett svängningarstyrs och därmedav
beroende relativt kort framförhållning. Enligt min uppfattning gällerav
detta såväl den s.k. vagnslasttrañken s.k. systemtåg ofta utgörsom som

länk i industrins logistikkedja.en
Marknaden för däremot, beroende betydligtpersontransporter är av

längre framförhållning och stabilitet. Tåget ofta länkutgör ien en
resekedja där bl.a. trafikhuvudmännen planerar sin anslutande trafik

Ävenefter den interregionala trafiken. resenären värdesätter stort
stabilitet då det förutsättningar lära sig tågens avgångs-att ochger
ankomsttider. Jag därför det rimligt all persontrafik järnvägattanser
samordnas inom vissa i tågtrafikplan för all interregionalramar en
persontrafik påjärnväg.

Kollektiva transportmedel måste ha hög turtäthet för atten
tillgodose krav.resenärernas Samtidigt innebär hög turtäthet atten
vissa avgångar under dagen kommer ha låg beläggning, vilket kanatt
medföra ökade kostnader för Lönsamhetenoperatören. i de
kommersiellt intressanta relationerna kan därmed minska och
ersättningskraven i de upphandlade relationerna ökar.

Avvägningen Inellan kraven hög turtäthet och risken för minskad
lönsamhet svår. Fillräckligär turtäthet kan emellertid innebära detatt
totala resandet ökar vilket skulle kunna bidra till lönsamhet linjen.
Genom erbjuda lasta avgångar varjeatt eller timme kännervarannan

igen sigresenären samtidigt det god överblick översom ger en
trafkutbudet.

denl avvägning jag har gjort jag intervall tvåatt ettsom anser
timmar bör eftersträvas de flesta trafiklinjerna i tågtrafikplan fören
basnätet. Om resandeunderlaget lågt börär glesare intervallett
övervägas, och i trafikstarka relationer intervall kunnatätare iett tas
beaktande.

Samordningen i tågtrafikplan inget självändamålär måsteen utan
utgå från behov kunnaresenärens smidigtatt ochettav resa

Ävenöverskådligt fastasätt. för den interregionalaom ramar
persontrafiken järnväg läggs fast i tågtrafikplan jag detatten anser
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samverka.skildaförekonomiska intressen operatörer attfinns rent
ochför järnvägenFörutsättningarskapa bättredärigenombörDetta

till tåget.flerlocka resenärer
jämvägsområdet iinomjag ocksåtendens harsådan noteratEn

olikadekansina konkurrentermedsamverkanStorbritannien. Genom
produkterbjuda bättrejärnvägstrafikföretagen genererar mersomen

resultat.ekonomisktbättretilldärmed bidrarresande och ett
såledesbörtågtrafikplanutformningenförUtgångspunkten enav

visst måttinnehållaocksåmåsteTågtrafikplanenmarknaden. ettvara
faktorertvåeftersom detfrekvensturtäthet och ärsystematik såsomav

värdesätter.resenärensom
kringsymmetrifås visstrafikutbudetiregelbundenhetMed enenen

traliklinje medmötestidtågenssymmetrilinjes.k. utgörs ensom av
fördensammabörsymmetrilinjetidtabell.regelbunden Denna vara

trafiklinjernaolikamellan dekoordineringenförtrafiklinjersamtliga att
princip inomdennatillämpasi dagRedanskall fungera.

MalmöochStockholm, Göteborgoch kringpendeltrañkområdena i
Östergötland.isamt

till varandrasymmetrilinjerdessadock angelägetDet är att anpassas
trafiken.optimeraför att

tågtrafikplan för densystematiseradmin bedömningEnligt enger
kankapacitetsvinsterpersontrafiken järnväginterregionala som

tillgodo.godstratikenkomma
viss tid itågtrañkplanUtformning är tar enprocess somenav en

inflytande. Jagvisstbör haolika intressenternadevilken ett anser
tillsammansi uppdragrikstrañkombud börsärskiltdärför attatt ett ges

tillutforma förslagtrañkverkenochtrafikhuvudmänmed bl.a.
redovisat.jag har lprinciperutifrån deför basnätettågtrafikplan som

förslagetkanrikstrafikombudet inteochintressenternafalldet enas om
fastställa förslagetslutligenrikstrafikombudettågtrafikplam börtill

basnätet.trafiken isamordningenutgångspunkt imed av
slutligaföreträde vid dethaSamordningsskälen bör således

komma ikan emellertidtrafikplanen.ställningstagandet angående Detta
pendeltrañk iellergodståghögprioriteradekonflikt med

ekonomiskaregi.trafikhuvudmännens Jag statensattanser
ochregionalpolitiskavilket sker fråntrafiken i basnätet,iengagemang

ocksådet skäligtutgångspunkter,samhällsekonomiska gör att staten
trafikeringen.fast förläggaslutligen ramarna

levandeständigt hållsdokumentTågtrafikplanen bör ett somvara
trafikavtal mellanVidare börviss stabilitet krävs.samtidigt ensom

längd förviss operatörenoch operatörerna attstaten gevara av
trafiken.och utvecklingtill vissa investeringarmöjlighet av

detintervall. finnermed jämna Jagdärför reviderasTågtrafikplanen bör
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lämpligt revidering tågtrafikplanen sker fjärdeatt år ochvartav
samordnas med revideringen de långsiktiga investeringsplanerna.av
Därmed riksdagen möjlighet ställning till inriktningenatt tages en av
såväl investeringar i basnätets infrastruktur trafikeringen inomsom
detta nät.

Det emellertid viktigtär rikstrafikombud. föreslåsatt ett som
samordningsansvaret för trafiken, inte utvecklas till centraltett
planeringsorgan kontakt med marknaden. dynamikDenutan som
normalt finns marknad måste bibehållas och utvecklas. Detta kanen
åstadkommas rikstrafikombudet mycket kraftatt ägnargenom
uppföljning trafik och avtal. Därigenom kan ombudet skaffa sigav
goda kunskaper marknaden och marknadens utveckling.om
Rikstrafikombudet bör kunna initiativäven till och arbeta medta
förbättringar tågtrafikplanen under perioden och inom deav ramar som
fastställs.

Jag samordning strategiskt kriterium förettser görasom att
kollektivtrafiken tillgänglig och öka dess andel det långvägaav
resandet. En viktig aspekt trafiken i nationellt basnät därförett är att
den skall bedrivas enligt förhand fastställd tidtabell. Med dettaen

jag i förhand skall kunnaatt resenären del information ochmenar ta av
planeras sin med byten, alternativa avgångarresvägar,resa m.m.
Därför måste de informationssystem i dag finns för planera sinattsom

viktigt inslagutgöra i samordningsarbetet.ettresa
Redan i dag fungerar Samtrafiken i Sverige AB som

samordningsorgan mellan SJ, trafikhuvudmännen och Gotlandstrafiken
och enligt minutgör uppfattning mycket god grund arbeta vidareatten
på. En utgångspunkt i detta arbete bör direktoperatörernaatt ärvara
representerade i Samtrafikens arbete och inte deltar via
rikstrafikombudet. Jag emellertid inga hinder tillser att
rikstrafikoinbudet ingår i Samtrafiken.ägare Rikstrafikombudetsom
bör därför få i uppdrag tillsammans med Samtrafikenatt i Sverige AB
och dess utvecklaägare arbetsformerna med avseende
samarbetsformer med aktörer.nya
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upphandlingochsamordningforAnsvar2.2

påtrafik basnätetav

Mitt Förslag

upphandling ochförmedfunktionsärskildföreslårJag ansvaratt en
börfunktionsådaninrättas. Enbörbasnätettrafikensamordning av

trafikverkensåvälfristående frånochrikstrafikombudbenämnas vara
transportområdet.inommyndigheterandrasom

definierauppdrag ettskallRikstrafikombudet statenav
ingångnaföljatrafik i basnätet,upphandlaochgrundutbud samt upp

villkorochfastställarikstrafikombudetbörtrafikavtal. Vidare ramar
persontrafikinterregionalallsamordningenförsamt avsvara

överenskomnabekräftatågtrafikplan,särskildenligt samtjärnväg en
skalldennalochmellani avtal operatörvillkor staten. process

erhålla såfortrafikhuvumännenmedsamverka attrikstrafikombudet
möjligt.kollektivtrafiklösningargoda som

trafikregionaltillbidraekonomiskt kunnaskallRikstrafikombudet
så kantrafiklinjeii sätttrafikhuvudmännenupphandlas omavsom

trafikliuvumännenskallVidarei basnätet.ingårochattraktivaregöras
trafiken därigenomtrafik i basnätetupphandlingtillbidrakunna omav

regionalalokala ellerbetjänakanäven resor.
och detrenodlasbörroll attoperatörSlzsJag att somanser

järnvägstrafik skallföri dagSJsamhällsaiisvareventuella tarsom
rikstrafikombudet.överstas av

övervägandenMina

olikamellandelatstidigaretrafik harolönsamförAnsvaret
kollektivtrafikviss ärför köpDelegationenorganisationer. somav

olönsammadenupphandlingföri dagtill Banverketknuten avsvarar
flygtrañk mellanjärnvägpersontrafikeninterregionala samt

och frånfärjetrafik tillÖstersund Upphandlingenoch Umeå. av
förförhandlaresärskildtillkallandetskettGotland har enavgenom

VidareGotland l996:Ol.från Ktill ochfärjetrafikköpstatens av
fiyglinjer.interregionalavissastöd tillkommunaltförekommer
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Kommunikationskommittén har i sitt slutbetänkande föreslagit att ett
särskilt rikstrafikombud får för upphandling all olönsamansvar av
trafik. Dessa tankar grunden till mitt förslag.utgör

Jag upphandling interregionalatt statens persontrafik böranser av
utvecklas särskild funktion, fristående frånatt trafikverken,genom en
får för interregional trafikförsörjning inteansvaret kan bedrivassom
kommersiella villkor. En sådan funktion bör benämnas
rikstrafikombud. Rikstrafikombudets främsta uppgift blir definieraatt

grundutbud trafik inom basnätetett upphandla denna trafik.attav samt
Jag har tidigare föreslagit all interregional persontrafikatt

järnväg bör ingå i basnätet. Det bör därför rikstrafikombudetsvara
uppgift samordna denna trafikatt även och för räkning tecknastatens
avtal denna trafik.om

Ett rikstrafikombud bör inte huvudman för trafiken i formvara av
statlig trafikhuvudman. I stället bör rikstrafikombudeten utgöra en

funktion uppdrag regeringen för upphandling,som av svarar
samordning och uppföljning trafiken i basnätet. Rikstrafikombudetav
kan också betraktas ombud för i uppföljningresenären de avtalom av

trafik tecknas så får denresenären kvalitetattom samhälletsom som
mål för trafiken i detsatt nationella basnätet.som

Samverkan med trafikhuvudmännen

Trafikhuvudmännen beroendeär trafiken i det nationella basnätetav
för planering sin trafik. Redan i dag finns omfattande samarbeteettav
mellan SJ och trafikhuvumännen där SJ upplåter plats i sina fjärrtåg
arbetspendlare länsvisa månadskort. lnomlänsresorm.m. som reser

härvid ingetär problem det förstär pendlingsresornautan när sträcker
sig utanför det länet samordningsproblemen uppstår. Detegna som är

mycket dyrareavsevärt pendla månadsbiljettatt länsgränsöver änen
inom och län,ett även längd betydligt kortare.ärsamma om resans

Det måste därför möjligt för trafikhuvudmännenvara ävenatt
ekonomiskt kunna samverka med rikstrafikombudet och därigenom öka
möjligheterna för dagliga arbetsresor länsgräns.över en

Vid upphandling trafik skall rikstrafikombudet samverka medav
trafikhuvudmännen för åstadkomma samordnadatt trafiken som
underlättar för frånresenärerna dörr till dörr. Lokalaatt transporterresa

i många fall denutgör första eller sista delen av resan.
Av de 700 miljoner kronor Kommunikationskommitténsom

föreslagit till upphandling interregional trafik beräknas 200av ca
miljoner kronor dagens statsbidrag till trafikhuvudmännen för köpvara

viss kollektivtrafik. Vissa trafikhuvudmän detta bidragav att äranser
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dedärförjärnvägstrafik. Jagbedrivakunna attnödvändigt för att anser
användas förbör kunnatrafikhuvudmäntillbidragi dagmedel ärsom

mellansamverkankollektivtrafik iregionalupphandling av
utgå tillbör främstBidragettrafikhuvudmännen.rikstrafikombudet och

betraktaskandärmedochlänensammanbindertrafik somsomsom
trafikhuvudmännendär ärbetalasendastbörinterregional. Bidrag ut

trafiksådanExempel ärtrafikupplägget.överens om
ellerlänDalarnasochVästmanlandsmellanBergslagspendeln

Inlandsbanan.ersättningstrafiken längs
samråd mediuppdragiRikstrafikombudet bör attges

sådantförriktlinjernadedra etttrafikhuvudmännen närmareupp
samarbete.

Rikstrajikonzbudets organisation

trafikverkenförhållande tilliRikstrafikotnbudet bör utgöra en
Även upphandladedenmajoritetenorganisation.självständig avom

inteanserjag detjärnvägstrafik är ärtrafiken kommer attutgörasatt av
iBanverketrikstrafikombudet ochsamordnalämpligt sammaatt

denjagskäletskäl.flera Detorganisation tyngsta varaanserav
uppgifter.ombudetsböravtal och trafikuppföljning en avsom varaav

rikstrafikombudet och operatörernai formmellanAvtalen staten av
kvalitetvitesklausulmedförenas rättutvecklas och bl.a.kunnabör om

denpunktlighet. Omkvalitetsfaktor kansådanerhålls.inte En vara
tillbakaBanverket gårbero regressrättenskullepunktlighetendåliga

ochBanverketviteutdömerorganisationdentill omsom
sådantorganisation. Ettdelar iolikarikstrafikombudet utgör samma

motsvarande skälolämpligt.direkt Avanserjagförhållande anservara
trafikverkentill någotbör knytasrikstrafikombudet inte utanjag att av

trafikverk.från allafriståendeheltvara
skulle kunnarikstrafikombudetmöjligtnaturligtvisDet attär

institut förmyndighet såsom Statensbefintligdels iinlemmas ananen
inommyndighetidelskommunikationsanalys SIKA, en ny

förorganisationsärskildtransportområdet, t.ex. som svararen
järnvägssektorn.inommyndighetsfrågorna

organisationoch flexibelrikstrafikombudet litenminaI ögon är en
marknaden.ochförutsättningarkommersiellautifrån näraarbetarsom

inommyndighetsuppgiñerorganisation medSåväl SIKA som en ny
finnsmarknaden. Detbit frånjärnvägsområdet riskerar kommaatt en

tillutvecklasrikstrafikombudetobetydlig riskicke ettdärmed atten
förödande förskullevilketplaneringsorgan,centralt vara

viktemellertid att ettjärnvägstrafiken. Det ytterstaär av
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rikstrafikombud inte isoleras från den kollektiva transportmarknaden.
Därför bedömer jag samarbete med såväl Banverket,nära medatt ett
sitt sektorsansvar lörjärnväg, Vägverket med sitt sektorsansvar försom
kollektivtrafik vikt.ytterstavara av

Rikstrafikombttdet är förstatens organ som ansvarar
tralikförsörjitingett i det nationella basnätet. Genom riksdagenatt
slutligen fastställer tågtrafikplanen för basnätet tillgodoses samhällets
intresse i denna del.

Jag emellertid det allmänna bör ha inflytandeattanser ett
rikstrañkombudets arbete, inte nödvändigtvis i det löpande dagliga
arbetet med avseende inriktningutan och förmer ramar
verksamheten. Därför bör råd. bl.a. består Företrädare förett som av
samhället, och handikapporganisationer,resenärer kopplas till
rikstrañkombudet.

Rikstrafikombudet skall upphandla trafik i konkurrens. Jag anser
därför det direkt olämpligt enskilda storlek,att operatörer, äroavsett
representerade i rikstrañkombudets råd.

2.2.1 Roll och förhållande till trañkverken

Mina bedömningar

Jag har tidigare redogjort för min rikstrafikombudet och desssyn
organisation. Rikstrafikombudet bör heltutgöras friståendeav en
funktion och inte knytas till något trafikverk finns risk förannars
dubbla och otydliga roller mellan trañkverken och rikstrañkombudet.
Jag däremot rikstrafikombudet skall etableraatt samarbeteser näraett
med trafikverken och SIKA och bl.a. utnyttja deras utredningsresurser
m.m.
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förslagetKonsekvenser2.2.2 av

bedömningarMina

trafiken iförrikstrafikombudsärskilt ettMed ett ansvararsom
järnvägsområdet.inomrollerna. inte minstrenodlasnationellt basnät

medtydligareblirför trafikförsörjningen ettJag att statens ansvaranser
såvälförskallBanverketrikstrafikombudsärskilt än ansvaraom

järnvägsområdet.banhållning inomtrafikförsörjning som
heller tillledertrafikombud intefriståendetrafikverken heltfrånEtt

bekostnadtrafikslagetdetfavoriseringmisstankar avegnaavom
övriga trafikslag

uppgiftensigvidare koncentrerarikstrafikombud kansärskiltEtt
trafikkvaliteten denoch följatrafiksamordna att somatt avupp

inteDärigenom splittrasmedenligt avtalbedrivs staten. resurser
uppgifter.andra

kansärskild organisationrikstrafikombudet inackdel medEn en
dockadministrationskostnader för Jag attökade staten. enanservara
snabbt blirtrafik i konkurrensupphandlarsärskild funktion som

sigiupphandlingsprocessenvarförområde,sittinomexperter
funktion förfinansierakaneffektivitetsvinster egenensomgenererar

överadministrationrisken förbedömerrikstrafikombudet. Jag som
trafikverkenssåvälanlitarrikstrafikombudetliten att somgenom

utredningsresurser.SlKA:s

trafikavtalUpphandling och2.3 om
basnätet

Mitt förslag

upphandlarrikstrafikombudetföreslårJag statenatt genom
motiverad iregionalpolitiskttrafikolönsamföretagsekonomiskt ärsom

dagensupphandling börförUtgångspunktenbasnätet. statens vara
trafiken. Genomupphandlari dag att tatrafik oberoende av vem som

medför kani konkurrensupphandlingeffektiviseringartillvara de som
trafikvolymen ökas
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Jag föreslår vidare all interregional jämvägstrafik bör bedrivasatt
enligt avtal med Någon särskild företrädesrätt för kommersiellstaten.
persontrafik järnväg bör därför inte SJ.ges

Upphandling trafiken i basnätet skall följa bestämmelserna iav
lagen 1992:1528 offentlig upphandling. l fråga upphandladom om
järnvägstrafik bör denna upphandlasäven i internationell konkurrens.

Upphandlingsmodeller trafik i basnätetav

Upphandling färjeIrq/ikav

Staten upphandlar i dag färjetrafik mellan Gotland och fastlandet.
Utgångspunkten för min bedömning upphandlad färjetrafik ärav
riksdagens beslut år l995 skall tillfredsställandeatt staten garantera en

och godstrafikförsörjning mellan fastlandet och Gotland.person-
Enligt min uppfattning bör i fortsättningenäven upphandlastaten

färjetrafik mellan fastlandet och Gotland. Denna trafik bör ingå i det
nationella basnätet och samordnas med trafik för möjliggöraattannan
smidiga till och från Gotland.resor

År 1996 tecknade med Gotlandslinjenstaten AB avtal bortreett utan
tidsgräns. med möjlighet för avtalet till förnyadstaten att sägamen upp
förhandling.

Min grundläggande uppfattning beträffande trafikavtal de börär att
omfatta viss längd. Jag därför det för närvarande inte finnsen attanser
tillräckliga skäl avtalet.säga l det fallatt riksdagen beslutarupp om en
särskild organisation för statlig upphandling trafik, bör dennaav
organisation för räkning i första handstatens följa det nuvarandeupp
avtalet och vid tillfälle, särskildaett när skäl finns, föreslåsenare
uppsägning avtalet och påkalla upphandling trafiken.av en ny av

Upphandling /Iygtrafikav

Det svenska inrikesflyget i huvudsak fungerandeopererar en
marknad. Samhällets stöd inskränker sig till subventioner i vissa
flygplatser. kommunalt stöd till vissa flyglinjer statligsamt

Östersundupphandling fiygtrafik mellan och Umeå.av
Riksdagen har uttalat det föreligger intresseatt förett staten att

säkerställa grundläggande utbud flygtrafikett mellan Umeå ochav
Östersund. Trafiken denna sträcka har med hänsyn till sjukvårdens
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försärskilda insatsermotiverar attsärställningorganisation somen
flygförbindelsen.trygga

förhållande tillitrafik stårför dennakostnaderStatens
kostnader för Detlägreflygplanmindre staten.flygplansstorlek. Ett ger

spridasvårigheterflygplanför val är attskäletavgörande av
Ettdagenandra tidertill änpatienterinskrivningen morgonen.av

finns,trafikuppgiftdenväl klaraskulle mycketmindre flygplan som
försvårigheteremellertidinnebärantal Dettamed utökatdå turer.men

rutiner.nuvarandesinamedsjukhuset
förincitamentfinns ingakostnadernaförstårSå länge staten

efterdessaförrutinernaändrasjukvårdsorganisationen attatt anpassa
kostnadersänktabidra tilldärmedochinskrivningsintervallett annat

för staten.
upphandlingförändringföreslå någonbereddintedockJag är att av

Östersund detanledningmedUmeåochmellanflygtrafik avav
trafikförsörjning.för dennastatligauttalade ansvaret

Östersund ochmellanupphandlade trafikenstatligtdenUtöver
kommunalavissai driftenstatligtUmeå finns ett avengagemang

flygtrafiken däriåtagandekommunaltfinnsflygplaster. Dessutom ett
harflygplatser ocksådriftenden direkta ettkommunerna utöver av

Oftast dåflyglinjen.driftenform i äri någonåtagandeekonomiskt av
lönsamhetnåflygbolagettillräckligt förintetrafikunderlaget attatt
behovetregionalalokala ochdetmedantrafiklinjen av

ellerFlygplatsenundvaras.inte kanochflygtransporttjänsten är stort
ekonomiskt såflygbolagetdåstödjerhuvudman attflygplatsens

omfattandeharflyglinjerExempeltrafiken säkras. ettsom
ochStockholm-Arlanda Sveg,mellanförbindelserstödkommunalt är

flygplatser. Detoch GunnarnsLyckseleVilhelmina,Arvidsjaur,
intemed deti ochlinjerdessa nästanbehovetregionala är attstortav

trafik, samtidigtalternativ till dennagodtagbarafinns några som
kommersiell grund.trafikenför bäraför litettrafikunderlaget är att

förekomma iflygtrafik endast börupphandlingJag att av nyanser
ekonomiskagivnadock inomRikstrafikombudet börundantagsfall.

godtagbarföralternativolikakunna överväga enramar
Sverige.delarNorrland och andramellantrafikförsörjning av

busstrafikUpphandling av

busstrafik. Däremotlångvägaupphandlingstatligsker ingendagl av
mellan sinabusstrafik såväl inomupphandlar trafikhuvudmännen som

ersättningstrafiken längsbusstrafikexempel sådan ärlän. Ett
Inlandsbanan.



SOU l997: 129 Utredningens förslag 29

Enligt min bedömning har övergripande intressestaten ett attav
interregional busstrafik bedrivs mellan län samordnas mellan länensom
till bästa. Rikstrafikombudetresenärernas bör därför ha möjlighet att

busstrafiköverväga alternativ eller komplement till upphandlingsom
tåg- eller flygtrañk i basnätet.av
Jag dock motsvarande statsbidrag utbetalas tillattanser som

trafikhuvudmännen i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län för ersättningstrafik längs Inlandsbanan bör kunna
användas till upphandling denna trafik under förutsättning attav en
samordning trafiken mellan trafikhuvudmännen kan ske.av
Upphandlingen bör kunna antingen rikstrafikombudetgöras ellerav av
trafikhuvudmännen gemensamt.

Järnvägstrafik

Sverigel har under de åren pågått utvecklingsenaste mot atten
avreglera järnvägsmarknaden. Det beslutet i dennasenaste togsprocess

riksdagen år l995.av
SIKA har i till regeringen den l5 augustirapport 1995,en

Järnvägstrañkens förutsättningar l juli 1996", redovisatnya
konsekvenser regler för främja konkurrens detatt statligaav
bannätet. Av framgår det för tidigtrapporten ännu är utvärderaatt att
reformen, SIKA pekar ändå förhållanden påverkarmen som
förutsättningarna för konkurrensen skall kunna ökaatt inom
järnvägssektorn. SIKA behandlar i sin svårigheter finns förrapport som

aktörer träda marknaden,att SJ har dominerandenya att en
förhandlingsposition kontrollen de s.k.genom av gemensamma
funktionerna tillgången till rullande materielsamt att central frågaär en
för konkurrens inom sektorn.

.lag har i mitt betänkande föreslagit all upphandling olönsamatt av
trafik bör ske i konkurrens och delar SIKA:s uppfattning bristandeom
konkurrens hittills har visat sig inom järnvägssektorn. Enligt minsom
uppfattning det därförär nödvändigt vidta åtgärder ökaratt som
möjligheten och framför allt trovärdigheten i upphandling av
järnvägstrañk i konkurrens. Under avsnitt 2.3.1
Konkurrensförhållanden inom järnvägsområdet utvecklar jag dessa
tankar.

Kommunikationskommittén föreslår i sitt betänkande SJ fåratt
företrädesrätt företagsekonomiskt lönsamt affärsbanenätett samt att
regeringen, efter förslag från SJ. bör fastställa affärsbanenätet SJsom
får företrädesrätt på. Vidare företrädesrättensägs bör förenatatt vara
med vissa krav från företagsekonomisktDe lönsammastaten. linjerna
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iupphandlasnationellt basnät statenkompletteras ett avsomav
trafikhuvudmännen.medsamarbete

klartutjämvägslinjerpekadet ärbedömning gårminEnligt att som
Däremellanolönsamma.klartjärnvägslinjeroch ärlönsamma som

detydlighetmedgårvilka det inte sägalinjer förantalfinns att omett
uppdragioperatör attolönsamma. Genomellerlönsamma attär ge en

deaffärsriskminska sinkan dennedelarnalönsammapeka de omut
därförDetdefinieras olönsamma. ärlinjernalönsammatveksamt som

basnätetdelarna iolönsammaomfattningen deinte otänkbart att av
upphandlade trafiken operatörden i dagöverstiger staten enomav

andrafinnaskan detSamtidigtdelarna.definiera de lönsammatillåts att
bedrivaskulle kunnatrafikuppläggmed andraoperatörer m.m.som

linjer.trafik dessalönsam
förslag:KommunikationskommitténsalternativkanJag trese

trafikeringföreträdesrätt tilloch fåraffärsbanenätetSJ definierar av0
till avkastningskrav SJbegränsaskravdetta Statensnät. .till trafikeringföreträdesrättoch fåraffärsbanenätetdefinierarSJ av0

medförenastrafikeringsrätteninnebärkravdetta Statens attnät.
motsvarande.matarlinjer ellerangränsandetrafikeringsplikt till

respektivelönsamdefinierar vadJärnvägsmarknaden ärsom0
betalningsviljandärtrafik i mäts attolönsam genomprocessen

medi avtalreglerastrafikeringsrätten staten.

företrädesrätt till trafkeringen.och fårafärsbanerzátetdefinierarSJ
avkastningskrav på SJställer enbartStaten

ekonomiskadehandlingsfrihet inomalternativ SJDetta stor ramarger
trafikutbud,föravgörandefårbeslutar SJriksdagen ett ansvarom.som

trafiken.kommersiellautveckling denlångsiktigochprissättning av
trafiken med olönsamkommersiellamellan densamordningNågon

möjlighetermöjlig.sida inte Statensutifråntrafik dåär statens
ekonomiskasina ägarintressen SJ:stillbegränsar sig här utöva motatt

resultat.
sinmöjlighet utifrånfåralternativet SJfördel medEn är attatt

stordrifts-därföreslå kommersielltsjälvkunskap marknaden nätettom
Konkurrensforhållandetnaturlig bas.samordningsfördelaroch är en

sigoch flyg, visartrafikslag, främst biloch andrajärnvägstrafikmellan
KommunikationskommitténsiintentionernaFörslag i enligti SJ:s

betänkande.
främstalternativmed sådantjagnackdel ärEn ettsersom

kompletterasdet lönsammaekonomiska. Genom nätet ettatt av
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järnvägsnät inom vilket upphandlar trafiken kommer medstaten stor
sannolikhet kostnaderna för upphandling jämvägstrafik öka.attav

Som följd de krav ställer SJ:s avkastningstatenen av som
kommer effekten bli något mindre de medel riksdagenatt än anslårsom
till upphandling jämvägstrafik. Frågan kraven ställda ellerär rättav om

någon skulle kunna bedrivaoperatör trafikenom annan ett
effektivare förblir dock obesvarad.sätt

Ytterligare risk jag med denna modell SJär atten som ser som
dominerande skulle kunna användaoperatör förmodad övervinsten
från kommersiell trafik täckningsbidrag till olönsam trafik. Dettasom

möjlighetär för dominerande aktör merutnyttja sina fordonatten en
och andra produktionsresurser till marginalkostnad angränsande
linjer. Detta kan försvåra för andra kommaoperatörer att
marknaden.

Med enda själv definieraroperatör och styrningen utansom annan
ekonomiskaän avkastningskrav och själv för dentar ansvar

kommersiella trafiken finns uppenbar risk i trovärdigheten iatten
konkurrensupphandling den olönsamma trafiken allvarligt skadas.av
Viljan från andra aktörer lämna anbud kan bli mycket låg.att

l detta alternativ ligger också risk för osäkerhet tidenöveren
beträffande trafikutbudet för den kommersiella trafiken. Höga
avkastningskrav kan leda till färre avgångar och lägre frekvens, medan
för lågt ställda krav kan leda till andra risker jag tidigare harsom
redogjort för. Vidare kan styrningen och samordningen mellan
kommersiell och upphandlad trafik, såväl den interregionala som
regionala, försvåras den kommersiella trafiken företrädesrättom ges

förpliktelser.utan

SJ definierar affärsbanerzälet och får företrädesrätt till trafikeringen
Staten ställer krav på trafikerirzgsplikt tillsammans med
trafikeringsrätten

Ett alternativ där trafikeringsrätt till lönsamma delar kombineras med
trafikeringsplikt olönsamma delar möjlighet till viss styrningger av
den kommersiella trafiken.

En fördel med detta alternativ SJ enligtär avtal medatt staten
rikstrafikombudet åtar sig viss basstandard den trafikgenom som

inte bedöms kommersiellt lönsam. Särskilt intressant borde detvara
sluta sådana avtal i deatt stråk exemplifierasvara isom

Kommunikationskommitténs slutbetänkande. dessal stråk finns det
naturliga samordningsfördelar hämta SJ både för denatt om svarar
kommersiella trafiken och övrig interregional persontrafik.
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emellertidkantrafiken i basnätetolönsammaUpphandling denav
utnyttjamöjlighetfårförsvåras operatör attatt engenom
till.möjlighet Deinte harandranätverksfördelar operatörersom

Erfarenhetersåledes.med sig kvarstårmonopol förnackdelar ettsom
persontrafikinterregionalolönsamupphandlingfrån statens av

visar betydandeupphandlingartrafikhuvudmännensochjärnväg
konkurrens.monopol tillmarknaden går frånkostnadsbesparingar när

uppvisas.har kunnatcirka 20-25Kostnadsbesparingar procent
alternativhar dettajagallvarligaste invändningen ärDen motsom

i EU:sstrider i intentionernadetdock jag bedömer attatt
för vitaliseringEn strategivitbokenjärnvägspolitik. Av av

förespråkarKommissionenjärnvägar framgårGemenskapens att en
och medåläggsskyldigheterfrån medFörändring statenett system som

med kontrakttill förfarandeskyldigheterdessakontrakt ettstyrsom
järnvägsaktören för allaochfram mellanförhandlas typerstaten avsom

både denskall tydligt specificerakommunikationer. Dessaallmänna
skulleoch den kompensationtillhandahållasskalltjänst somsom

förskall öronmärkt täckaekonomiska bidragetbetalas. Det attvara
icke-kommersiella tjänster.tillhandahållandetbördan avav

trafikeringsplikten försåledesmin bedömning börEnligt
ekonomisk kompensationlinjer förenas med avtalolönsamma ett om

visserligentrafiken. Det gårför bedriva den olönsamma attatt
trafik, medmed avtal olönsamkommersiell trafikkombinera om

marknadskrafter bör föras iKommissioneneftersom attanser
den olönsammauppfattningoch min bestämdaverksamheten är att

rimmar detta alternativ illa medupphandlas i konkurrenstrafiken skall
saken.min syn

respektive olönsamvad lönsamJärnvägsmarknaden definierar ärsom
betalningsviljantrafik däri mäts attgenomen process

avtal medtrq/ikeringsrätten regleras i staten

kommersiell respektivealternativ ingen skillnaddettal görs
föreslår vilka linjer skalltrafik såtillvidaolönsam operatöratt somen

ställettill den kategorin. l överlåtshänskjutas eller andraena
dramarknaden och kreativitet gränsen.operatörernas att

konkurrensförhållandenaAlternativet förutsätter dock blir likaatt
andra tänkbara anbudsgivare skullemellan och andra aktörer.SJ Om

skulleuppfatta förhållandena ofördelaktiga eller SJ kunna draattsom
kontrollera funktioner andrafördelar vissa även operatöreratt somav

konkurrensupphandlingutnyttja, finns risk för fördelarna medmåste att
omintetgörs.
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Jag antal fördelar med sådant alternativ. För det förstaett ettser
finns goda möjligheter tillsamordning och styrning trafiken. De avtalav

tecknas med trafik kan reglera såväl kvalitetstatensom om noga
trafiken kvantitet, dvs. antal avgångar och deras fördelning översom
dygnet. Utbudet kan då bli stabilt tiden, något väsentligt föröver ärsom
såväl trafikhuvudmänresenären har planera bl.a.attsom som
anslutande matartrafik.

Alternativet bättre konkurrensförhållanden eftersom allager
Ävenanbudsgivare får utgångspunkter. de olika aktörernassamma

roller blir tydligare SJ då möjlighet utvecklas tillatt attgenom ges en
marknadensoperatör villkor.

En nackdel med detta alternativ svårighetenär bestämmaatt
omfattningen eller grupperingen de linjer skall upphandlas.av som
Erfarenheterna den brittiska modellen kan inte direkt överföras tillav
svenska förhållanden, eftersom trafikunderlag och andra förutsättningar

vitt skilda.är
En nackdel risken med alltförär reglerade krav liggerannan som

fast under längre period i form Iinjenät, restider turtätheten etc,av
vilket kan hindra utveckling i konkurrens med andra fårdmedel.en
Avtal trafik innebär marknadsanpassningar sker medatt vissom en
tröghet kravet relativt långa avtalstider ochgenom attgenom
innehavaren under avtalstiden inte andrautmanas operatörer.av
Utformningen trafikavtalen innebär dessutom i sig tolkningav en av
marknadens krav, kan visa sig mindre bra.som

Mina överväganden

För den del basnätet där trafiken inte går bedriva påav att
Företagsekonomiska grunder jag trafiken skall upphandlas.att Jaganser
har redovisat mina principer beträffande upphandlingovan flyg-av
fárje- buss- och tågtrafik.

Enligt min uppfattning bör all trafik i basnätet upphandlas i
konkurrens enligt lagen l992zl528 offentlig upphandling.om
Beträffande järnvägstrafik finns i lagen inget krav internationell
upphandling upphandlingen kan förenkladutan göras upphandling.som
Eftersom marknaden för persontrafik på järnväg i Sverige dåligtär
utvecklad jag dennaäven trafik skallatt upphandlasanser i
internationell konkurrens.

Enligt min uppfattning det slutgiltigaär målet järnvägstrafikenatt
liksom flyg- och busstrafiken i princip skall helt föröppnas fri
konkurrens. Först därigenom skapas möjligheter för olika operatörer att
i konkurrens erbjuda resemarknaden utbud till efterfrågan.ett anpassat
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i dag medemellertid möjligtintebedömning detEnligt min attär
fulltkonkurrenshelt fridominerande aktörheltendast steget mottaen

tåglägen imetoder för fördelningmåste bl.a.Dessförinnanut. av
förslagbeträffande devidareutvecklas. Min avvägningkonkurrens som

modellen därtills vidare förordarredovisat jagjag har är attovan
olönsamrespektivevad lönsamjärnvägsmarkttaden definierar ärsom

trafikeringsrättendär betalningsviljantrafik i mäts attgenomprocessen
såledesmodell innebärmed Dennaregleras i avtal attstaten.

trafiklinjerbetalningsvilja kommer. visa vilka äroperatörernas att som
kompensation.respektive i behov ekonomiskkommersiella av

Konkurrenstörhållanden inom2.3.1

järnvägsområdet

Mitt förslag

biljett- ochterminaler. rullande materielStationer och samt
konkurrensförhållanden inomtör likvärdigacentralabokningssystem är

upplåta stationer och terminalermedjärnvägsområdet. Processen att
ledningvillkor bör därför fortsätta underkonkurrensneutrala av

rikstratikombudet.
Samtrafiken i Sverige ABRikstrafikombudet bör tillsammans med

hurverksamheten och belysautvecklaoch dess operatörerägare nya
biljett-utnyttja befintligt ochtill samarbetet och bl.a.kan ansluta sig
börkonkurrensneutrala villkor. Inriktningenbokningssystem ettvara

inflytande funktioner.andra dessaökat inflytande från operatörer
Åtgärder underlättar för andra SJbör vidtas änoperatörer attsom

materiel.förfoga rullandeöver

övervägandenMina

lång tid harunder mycketinledningsvis konstatera SJLåt mig svaratatt
monopoljärnvägstrafik i Sverige. sitt harall Genomför praktiskt taget

i dag benämnsalla de funktionerdet varit naturligt att somsom
har haftcentrala föreller operatörerna,sätt ärannatgemensamma

sin hemvist inom SJ.
trafikanfört upphandlingen ii detta betänkandeJag har att av

järnvägstrafiksåledes börske i konkurrens.basnätet bör även
leder tillfasta övertygelse dettaminupphandlas i konkurrens. Det är att
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kostnadseffektivitet,större något på sikt kommeräven resenärernasom
tillgodo. För detta skall möjligt krävs de s.k.att attvara gemensamma
funktionerna eller andra komponenter väsentliga förärsom

somi dag kontrollerasoperatörerna, SJ, kan tillgängligagörasmen av
förjärnvägsmarknaden konkurrensneutrala villkor.

Under utredningsarbetet har jag konstaterat det i huvudsak äratt tre
faktorer vital betydelse förär skall kunna upphandlaatt statensom av
interregional järnvägstrafik i konkurrens. Dessa stationer ochär
terminaler, biljett- och bokningssystem tillgången till rullandesamt
materiel. Till följd det historiska förvaltas eller kontrollerasarvetav
dessa i dag SJ. Förutsättningarna för upphandling järnvägstrafik iav av
konkurrens därmed enligt min bedömningär begränsade.

Redan i dag upphandlar för visso interregionalstaten persontrafik
järnväg,på erfarenheterna visar svårigheter förmen operatörernya

framgångnå i dessa upphandlingar.att Jag vill betona det inteatt är
något självändamål denatt operatör svenskaen ny
järnvägsmarknaden, enligt mitt förmenande leder likvärdigamen
konkurrensförutsättningar till effektivare upphandlingsprocess.en

betänkandetl har jag bl.a. föreslagit all interregional persontrafikatt
på järnväg skall bedrivas enligt avtal med Detta förslagstaten.
föranleder där olika betalningsviljaoperatörers för trafikenen process

och skulle ledamäts till oönskat resultat SJ i fortsättningenävenom
tillåts kontrollera dessa funktioner. Jag därför stationer ochattanser
terminaler, biljett- och bokningssystem rullande materiel börsamt

tillgängligagöras likvärdiga villkor för alla operatörer, oavsett
storlek, och SJ:s inflytande dessa funktioneratt över minskas avsevärt.

SJ utreder för närvarande villkor för andra tillträdeoperatörers till
stationer. Vidare Kommunikationsdepartementet i promemoriaavser en

organisation myndighets- och sektorsuppgifterom av samt
funktioner inom järnvägssektorn redovisa förslaggemensamma tillatt

organisatoriska förändringar främjar aktivare och effektivaresom en
järnvägstrafik. Båda dessa skall denrapporter oktoberlpresenteras
1997.

Utan föregripa dessa villatt jag emellertid pekarapporter vissa
problem och svårigheter med dagens situation och redovisa mina
överväganden och förslag till åtgärder jag nödvändigasom anser vara
för säkerställa konkurrensenatt med avseende stationer, biljett- och
bokningssystem rullande materiel.samt
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Stationer

del. harstationsbyggnaderfastighetsbestånd. vilketSJ:s utgör ettenav
därmed utomordentligtkronor.bokfört värde miljarder De4 äröver

soliditet.viktiga för SJ:s
för och därmedaffårsstödjande funktion SJStationer är aven

"hela resan.upplevelse Jagför kundernas totalabetydelse attanserav
rimligenandratillämpadetta går operatöreratt somresonemang

Är det då rimligtungefär motsvarandeborde sätt. att enresonera
sådan funktioneller kontrollerarägeroperatör en

centralt belägen plats i FörutomoftaJärnvägsstationen är ort.enen
finns områden förväntsal. toaletterde allmänna såsomytorna m.m.

nödvändiga förbiljettförsäljning, personallokaler och andra ärytor som
återfinnaBeroende storlek går detoperatör. attortensen

olika butikerinrättningar till exempel kiosk,kommersiella restaurang,
kontorsytor hyrs till förkan det finnasDessutom även utsomm.m.

marknadsmässiga hyror.orten
infrastruktur regleras i dag i särskildautnyttja järnvägensRätten att

Banverket och lbanupplåtelseavtal mellan operatörerna. stort sett
ingårstationer utnyttjas för utbytesamtliga spår passageraresom av

väntsalarregleras inte tillgång till ii denna infrastruktur. Däremot m.m.
nödvändigt reglera förhållandet mellanavtal, varför det SJdessa är att

särskild ordning.med avseende stationer ioch andra operatörer
förfogabärande skäl till skallfinns starktDet operatör överett att en

affärsstödjande funktion. Stationen kanoch det dessstationer är
profilprogram och bli del den totaladärmed ingå i ett en av

reseupplevelsen.
länge det råderdetta relevant såJag är ettatt argumentanser

trafik det inte rimligtmonopolförhållande. vid upphandling ärmen av
blir vända sig till konkurrentandra SJänoperatörer tvungna attatt en

affärsstödjande funktion.för tillförsäkra sig kontroll överatt en
vill framhålla den kommersiella dynamikenJag attgenom

i avtal, framförförhållandet mellan stationsägare och reglerasoperatör
motsvarande.principer med särskilda avgifter för tågstopp eller En

tillgängligheten tillsådan princip innehåller incitament till minskaatt
enkelt intemindre med resandeunderlag heltsämreorter attgenom

regleras förhållandet förför utbyte Dessutomstanna av passagerare.
mellaninfrastrukturen, hör,dit såväl tågspåren som perrongerna

betalas banavgiften.och Banverket och nyttjandetoperatören genom
möjligthar detta uppdrag inte varitinom förDet attramen

från min sida med avseendeformulera några konkreta förslag
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konkurrensneutral tillgång till stationer. dock fråganJag ärattanser
såpass viktig för den fortsatta utvecklingen järnvägssektorn iav
Sverige den måste beredas vidare. Därför bör fortsättaatt processen
under ledning rikstrafikombudet med utgångspunkt i SJ:s ochav
Kommunikationsdepartementets rapporter.

Bil/ettsyslenz m.m.

Tågbiljetter säljs i dag SJ:s säljställen, ATG-ombud.av av genom
resebyråer, i särskilda biljettautomater Det finns således mångam.m.
olika kanaler nå till kunden.att ut

SJ:s samarbete med trafikhuvudmännen inom förramen
Samtrafiken i Sverige AB:s innebär bl.a. samplaneringram av
tidtabeller och trañkkalendrar fullständigt taxesamarbete. Församt

samarbetetär Samtrañken iparterna Sverige möjlighetABgenom en
öka mervärdetatt kunna erbjuda dörr tillattresan genom

dörrtjänster.
Biljettsamarbetet har resulterat i den s.k. tågplusbiljetten, som

möjliggör resedokument for hela dörr till dörr.ett finnsDet i dagresan
vissa regler kring tågplussamarbetet, bl.a. kan tågplus endast
kombineras med sträcka med SJ tåg. Det såldes inte möjligt forär två:s
trañkhuvudmän erbjuda länsöverskridande trafikatt med sin egen
trafik.

Enligt konsortialavtalet for Samtrafiken i Sverige kanAB andra
ansluta sig tilloperatörer samtrañken. Med detta följer vissa

förpliktelser i fråga trafikkalender tidtabeller samtidigtom m.m. som
det till informationssystemoperatörer Dock finnsger nya access m.m.

begränsning i själva biljettförsäljningen eftersom tågplusbiljetten en
alltid måste kombineras med sträcka med SJ:s tåg. Någonen
kombination trañkhuvudmannatrafk och till konkurrerandeSJav en

trafikoperatörs enligt min tolkningär för närvarande inte möjlig.
Försäljning tågplusbiljetter med hjälpgörs SJ:s biljettsystemav av av
SJ, resebyråer och andra Dessutom sker försäljning i vissaagenter. fall
via trañkliuvudmän.

Rådande förhållanden inom samtrafiken har skapats utifrån dagens
förutsättningar. Jag dock goda möjligheter utveckla samarbetetattser
inom Samtrafiken i Sverige tillAB fullt omfattaatt ut även nya

jag vissaoperatörer. åtgärder då måste vidtasatt formen anser att
skapa konkurrensneutralitet SJ.gentemot

SJ kan i dag hävda, med all biljettsystemeträtt, att strategiskär av
betydelse och affarsstödjande verksamhet. Motsvarandeen resonemang
kan tillämpasäven andra Jag kan dockoperatörer. konstateraav att
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dåliginnebäratågtrafik skulletillknytsolika biljettsystemflera som
för kunden.försvåraochöverskådlighet

järnvägsområdet byggerinom egetettinteOm operatör uppen ny
denutanförbokningssystemochhänvisad till biljett-denneärsystem,

förnödvändigt SJintedet såledesJag ärorganisationen. attanseregna
välmycketSJbokningssystem.biljett- ochsitt attinneha utanegetatt

dockharSJbokningssystem.anslutet tillskulle kunna ett externtvara
sitt bokningssystembelopp iinvesterathistoriskadet storaarvetgenom

harSverige.järnvägstraflken i Systemettilldettaoch anpassat
ochtraflkhuvudmännenmedtill samarbetetdessutom anpassats

dettaskäl tilldärför ingatågplusbiljetter. överge system.Jag att menser
järnvägsområdetinomförmöjligt attmåste bli operatörerdet nya

Med motsvarandebiljetter.sinaföranvända resonemangsystemet egna
konkurrensneutralatillgänglighetstationernasförjag anförtsom

måstetrovärdigtdet inte operatörjagvillkor äratt varaom enanser
biljett- och bokningssystem.förkonkurrentberoende av en

flygbolagen inte harvid handenmed flygetjämförelseEn attger
stället harorganisationen. ldeninombokningssystem egnaegna

bokningssystem.biljett- ochbl.a.samarbeteflygbolagen ett om
informations- ochvärldsomfattandeexempel påAmadeus är ettett

neutralt, dvs. någonlagstiftningGenombokningssystem. är systemet
till exempel vidframför andra,favoriserasfår inteenskild operatör

exempel kanSomeller förslagtidtabeller operatör.presentation avav
sittAmadeusanvänderflygbolag100 egetjag ännämna att sommer

finns med iflygbolagför 700tidtabellerochbokningssystem överatt
till flygbolagbiljetter 430bokningkan änVidaredatabasen. merav

igöras systemet.
jag godakollektivtraflkområdet i Sverigeochjärnvägs-lnom ser

församarbetsformerna inomutvecklamöjligheter att ramen
Jagtill omfattaverksamhet operatörer.Samtraflkens ävenatt nya anser

rikstraflkombudet Samtraflken i Sverige ABmedtillsammansdärför att
och belysa hurverksamhetenutveckla operatöreroch dess ägare nya

biljett- ochutnyttja befintligtbl.a.samarbetet ochsig tillkan ansluta
villkor.konkurrensneutralabokningssystem

Åtgärder andrahamáwtzørrbrzzzlförskapavidtas förbör att en
järnvägsfordon

finnshar i dagmonopolliknande roll SJochdominansdenGenom som
materiel. Andrarullandeandrahandsmarknad föri ingenstort sett

persontraflkområdena har haftgodstrafik-såväl inomoperatörer som
materiel.till rullandefå tillgångsvårighetermycket attstora
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Låt mig inledningsvis deklarera min grundinställningatt
beträffande rullande materiel, dvs. lok och samt ärmotorvagnar,vagnar

själv bör för dennaoperatören rullandeatt Den materielensvara resurs.
strategisk produktionsresursutgör kan fälla avgörande ien som en

konkurrenssituation. Vidare den precis denär personalensom egna en
viktig del identitet. Min grundinställningoperatörens därförärav att

själv för lok.operatören och Jag ocksåmotorvagnar.svarar vagnar ser
kan bli drivkraft för tillverkarnaatt utveckla kostnadseffektivaatten

fordon faktisktdet byggs efterfrågemarknad.att störregenom upp en
Svårigheterna anskaffa rullande materiel dockatt utgör avsevärtett

konkurrenshinder för Den statligt upphandladeoperatörer.nya
interregionala trafiken har omfattat relativt korta avtalsperioder, tider
mellan och fem år vanliga. Dessa kortaett är avtalstider integer en ny

den långsiktighetoperatör krävs för kunna bära deattsom stora
kostnader investeringar i rullande materiel innebär. Någonsom ny
andrahandsmarknad finns inte heller, härutan operatörer ärnya
hänvisade till SJ för kunna hyra eller köpa lok ochatt Jagvagnar. anser

det direkt olämpligtäratt hänvisad tilloperatör konkurrentatt ären en
för kunna få tillgång till sitt viktigasteatt produktionsinstrument.

Enligt min uppfattning det därför nödvändigtär vidta fleraatt
åtgärder för underlätta föratt kunna tillgångoperatörer tillattnya
rullande materiel. .lag vill därför peka några alternativ kansom

för lösaövervägas denna knut. Genom den kortaatt tid stått tillsom
mitt förfogande för detta uppdrag kan dessa förslag betraktasnärmast

inriktningar bör beredas vidare.som som
Jag åtgärder måste vidtas såväl kortatt lång sikt.anser Försom

det första bör åtgärder vidtas relativt snabbt kan ställa fordon tillsom
marknadens förfogande och därigenom bidra till att en
andrahandsmarknad skapas. detFör andra måste det bli möjligtäven
för anskaffa fordonoperatörer och minska denatt ekonomiskanya
risken.

Enligt min uppfattning den enda möjlighetenär snabbt skapaatt en
andrahandsmarknad för rullande materiel inom järnvägsområdet i
Sverige frigöra statligt ägda fordonatt i dag förvaltas SJ. Dettasom av
kan på flera olikagöras min bedömningsgrundsätt. denärmen att
kommersiella dynamiken måste styrande för valet åtgärd.vara av
Enligt min uppfattning bör därför ingen vagnpool inom förramen
Banverkets verksamhet skapas. Banverket i första handär en
banhållare har Ävensektorsansvar inom järnvägsområdet.ettsom om

vagnpool kan inrymmas i sektorsuppgifterna dessa i förstaär handen
myndighetsuppgifter. En vagnpool i myndighetsform saknar enligt min
uppfattning den kommersiella dynamik jag måstesom anser vara
styrande för val åtgärd.av
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Tankar kan däremotvagnbolag,hellreellervagnpool, ännuom en
idynamiken finnskommersiella störredenbolagsform däriutvecklas

utvecklas ikandotterbolag TGOJ ABhär SJ:somfattning. Jag attser
medgerverkstadsrörelsehar i dagriktning. TGOJ ABdenna somen

Sverige.järnvägsfordon isamtligaunderhållochombyggnad av
vagnbolag iredan i dagi viss månTGOJ ABfungerarDessutom som

loksammanhangtill i olikaSJde hyr samtoch med motorvagnaratt ut
godsoperatör.enstakatill någon

for styrningSJi SJ-koncernen.i sin helhetingårABTGOJ svarar
sinaadministrativtstyrelsensåvälbolaget genomsomgenomav

utvecklingmaskindivisionerna. Förochfrämst gods-divisioner, att en
ägande ikrävs SJ:sgångbarskallvagnbolagtill attTGOJ AB varaav

nödvändig eftersom såvälinteutförsäljningNågonminskas. ärbolaget
KommunikationsdepartementetellerrikstrañkombudetBanverket som

aktierna i bolaget.statligaförvalta dekan
materiel i statligrullandebehållsförfarande ägo,sådantGenom ett

ändras.förvaltningenförassociationsformenendastdet är som
jag interullande materielÖvertagandefullständigtNågot anserav

del lok-,begränsadendastbörskall TGOJ AB övertagöras. aven
heller inteskallmotorvagnsparken. Enoch operatörpersonvagns-

till rullandetillgångförtill TGOJ ABhänvisadbehöva attvara
fordonvissamöjlighetskall endast göramateriel. Detta attenses som

tillbidraförmarknaden sätttillgängliga till attatt en
andrahandsmarknad skapas.

finnasikt.främst långalternativ bör är attAndra övervägas,som
material.i rullande Dettainvesteringarriskavlastning vidförformer

till vissupphandling användsmedel förkan göras att engenom
investeringsbidrag.eller tillrestvärdesgaranti

utvecklasredovisar börjag harde tankarJag att ovansomanser
rikstrafkombudet.ytterligare av
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Ekonomisk omfattning utredningens2.4 av

förslag

Mina bedömningar

Inom den tidsram hararbetet bedrivits har det varit möjligt förintesom
mig några inträngande analyser förslagens ekonomiskagöraatt mer av
konsekvenser, sig de samhällsekonomiska konsekvenserna ellervare
den direkta belastningen på statsbudgeten. ekonomiskaDen
utgångspunkten för mig i detta utredningsarbete har varit de 700
miljoner kronor Kommunikationskommittén i sittsom anger
slutbetänkande.

Mitt förslag all interregional persontrafik järnväg skallatt
bedrivas enligt avtal ställer ekonomin i läge. Avtalsprocessenett nytt
kan leda till försäljning trafiken i de enskilda trafiklinjerna ien av
basnätet, något skulle kunna viss intäkt för Dettastaten.som ge en
innebär nettoutgift för motsvarande 700 miljoner kronoratt statenen
och konkurrensupphandling trafik skulle kunna bidra till ökadav en
trafikomfattning. Enligt min bedömning skulle finansieringenäven av
rikstrafikombudet kunna inrymmas inom samma ram.

2.5 Avreglering den långvägaav
busstrafiken

Mina bedömningar

Enligt mina direktiv skall jag särskilt samråda med SIKA om en
avreglering den långväga busstrafiken förenlig medärav ett
samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande det nationella basnätet.av

Enligt vad jag erfar SIKA avreglering långvägaattanser en av
Iinjetrafik med buss verkar ha positiva effekter samhällsekonomin
förutsatt den konkurrerar med det önskade järnvägsnätet.att
Konkurrensen tvingar fram lägre biljettpriser, främst i andra klass,
vilket i första hand låginkomsttagare. De vinsterna bestårstörstagynnar
i betalar lägre avgifter.resenärerna skaparDetta ocksåatt ökatett
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emellertidha SIKAskulle uppstått.inte säger attresande annarssom
avregleringens effekt påstorleksordningenbedömadet svårtär att

lönsamhet.SJ:s
kunnat analyserainteför detta uppdraginomhar inteJag ramen

material bör kunnabedömer ändå slKAzs:detalj,effekterna i attmen
denna fråga.fortsatt beredninggrund förligga till av
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3 trafiknät för allaEtt

l början år 1996 presenterade EU-kommissionen grönbok detav en om
kollektiva resandet Ett trafiknät for alla. Boken innehåller förslag till
åtgärder syftar till föra kollektivtrafiken lockande och lättattsom mer

utnyttja. Kommissionen vill minska bilberoendet bl.a.att ökaattgenom
valfriheten för dem inte har tillgång till bil. innebär,Dettasom egen

kommissionen, kollektivtrafikensäger måste bli flexibelatt ochmer
anpassad till kundernas behov. Framför allt måste
kollektivtrafiksystemen och fárdmedlen utformas sådant sättett att
de kan användas de människor för alltid eller under viss tidav som en
måste leva med nedsatt rörelseförmåga.

Självklart måste behov stå i förpassagerarnas centrum
beslutsfattandet all nivåer. Målet måste skapaatt nätettvara av
kollektivtrafiksystem anpassade till varandraär så lättresenärenattsom
kan byta mellan såväl tåg och buss mellan långdistansresor ochsom
lokaltrafik.

Den idealiska kollektivtrafiken bör hjälpmedel stårettvara som
för alla medborgare i formöppet fordon och infrastruktur allaav som

kan utnyttja, i form färdtaxor alla har råd med och i formav som av
tjänster når allt och alla.som

Resenären i och samordning trafiken, såväl inomcentrum detav
nationella basnätet mellan basnätet och övrig kollektivtrafik harsom
varit centrala utgångspunkter i utredningsarbetet. Det nationella
basnätet kan därmed bidra till förverkliga visionen Trafiknätatt ettom
för alla.
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4 interregionalaDet resandet

Med långväga eller interregionalt resande tio milövermenar resor
eller länsgräns. Den nationellaöver resvaneundersökningarna visaren
hur det långväga resandet har utvecklats

Tabell Färdmedelsandelar1 långvägaför över tio mil enligtpersonresor
de nationella resvaneundersökningarna RVU

Bil. % Tåg, % Buss, % Flyg, %
RVU l978 82 l0 6 2
RVU l984 76 l2 8 4
RVU 1994 78 10 7 5

Enligt analyser från harSIKA tjänsteresenärer fått förbättringar och
privatresenärer försämringar inom såväl flyg tåg. Försämringensom
har framför allt drabbat dem med låg betalningsförmåga, medan
utvecklingen inom den långväga busstrafiken tycks gynna
låginkomsttagare.

l fråga konkurrensytor mellan trafikslagen kan fyra olikaom
delmarknader med olika konkurrenssituation identifieras.

Lokala och regionala kortare tio mil. dettaläno resor segment
konkurrerarjärnväg, bil och buss med varandra
Regionala och interregionala kortare 30 mil. På dennaän0 resor
marknad konkurrensforhållandenaär lika vid kortare dvs.som resor.
järnväg, bil och buss konkurrerar med varandra.
lnterregionala till 60 mil. l detta återfinnso resor segmentupp nu
flyget konkurrent till de övriga trafikslagen.som en
Vid 60 mil flyget det dominerandeöver är transportmedlet.0 resor

Mellan tåg och buss finns konkurrensytor de flesta avstånd, men
de väljer buss har ofta lägre betalningsformåga. Enligtsom
Luftfartsverkets bedömning konkurrerar tåg och flyg l4 43av
flygplatser. Detta innebär ungefär 25 inrikesflygetsatt procent av

kan välja mellan flyg och tåg. Såväl SIKA Banverketpassagerare som
och bedömerSJ dock konkurrensytanatt är större.
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och byten.färdmedelantaloftaomfattarresandetlångväga ettDet
långvägadetFörterminalentilllokalmedinleds transportResan en

nåförbytenantalinnehålla attkani sintransportmedlet. Detta etttur
målet. Förslutligatill detvidlokalslutdestination, där tartransporten

tilldörrupplevakundenbilen måstemedkonkurrerakunna resanatt
attraktiv.dörr som

därför helstoch böruppoffring resenärenupplevsByten avsom en
i allaförbindelserdirektaerbjudaomöjligtdetEftersomundvikas. är att

Direktaviktigt möjligt.så bekvämablirbytenadetrelationer är att som
trafiken.kvalitetsaspektsåledesförbindelser utgör en

detfrånsigskiljer avsevärttio mildvs.Långväga överresor,
sällan ochlångvägaresandet. De görskortvägadagliga merresorna

deAvdagligadefärdmedeloch andrasyften änmed andra resorna.
för 43och kvinnornaför 57står procentlångväga männenresorna

inomFör de längstaresandet. Männen även resornaprocent svararav
resandelångvägaintervallet

fritidsresor. Dettadelentill allra störstalångvägaDe ärresorna
densigskiljer nästkvinnor. Däremotochbådegäller För män

kvinnor. Mänochmellanlångaför mänreseorsakenvanligaste resor
Endastsläkt ochhälsarkvinnorna vänner.medani tjänsten enreser

dagliga vardagsresor,långvägadel delitenmycket resorna avserav
inköp.ellerstudier, arbeteFördvs. resor

kundkravochMarknad4.1

kravKundernas4.1.1

faktorer, vissaolikamångavalKundernas resesätt styrs meravav
valkriterier ändrasKundernaspåverkar valet.allatydliga andra,än men

skiljeri tjänstenrollvilken resenärberoende iockså reser, somman
exempelNågraprivatperson.frånsig kriterierna när somman reser

flexibilitet,tillgängligheten,priset,restiden,kriterierviktiga är vana,
reskostnad.ochrestidhörfaktorernaviktigasteTill detrygghet m.m.

har restidentjänsteresorFörFör privatresorna.betydelsePriset har stor
betydelse.mindreprisetbetydelse ochstörst

snabbaungefär likaflygbil ochtåg,gäller restidendetNär är
relationer tågetvissamil. Itill 20-40 äravstånd,medellånga upp

flyget.snabbtlikabilen ochsnabbare än som
mellanfrämstfinns konkurrensenresemarknadenregionalaPå den

med busstransportmedel, närval ävenvid kundensoch biltåg menav
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det gäller trafikhuvudmännens val Tåget i regelärtransportsystem.av
snabbare bussen och kan också ibland snabbareän bilen,änvara
särskilt i storstadsområden där det finns bilköer och parkeringsproblem.

lokalFör och regional trafik gäller i regel länstrañkhuvudmannataxa
subventionerad. Billiga periodkort säljs förär attsom gynna

arbetspendling med kollektivtrafik då alltid billigarenästan är änsom
bilen.

Bilens fördel framför de olika kollektiva transportmedlen är
framförallt flexibiliteten. Som har kontrollresenär överman
situationen, kan ske helst och undernär gång kanavresan som resans
fárdmålet ändras, uppehåll kan ske där det Detta någotäretc.passar

de kollektiva transportmedlen aldrig kan uppnå fullständigt.som
Däremot det mycket viktigt arbetetär med etablera samplaneringatt att
gällande, tidtabeller, information, trafikutbyte fortgårtaxor, m.m.
mellan de kollektiva transportmedlen dessa skall kunna bli reelltettom
alternativ till fler vanebilister.

4.1.2 Konkurrenssituationen inom marknaden för
långväga resor

Konkurrensen inom i Sverige i dag mycketpersontransporter är stark.
Resenärerna har alltid flera alternativanästan väljatransportsätt att
mellan. Det klart och dominerandestörsta transportmedletmest är
bilen, med marknadsandel 75 De övrigaen procent.ca
transportmedlen, flyget, bussen och tåget delar resterande
marknadsandel. Tågets marknadsandel långväga 10 mil,överav resor,
har de åren legat 13senaste runt procent.ca

För längre avstånd kunna konkurreraatt med flyget
tjänsteresemarknaden krävs tåg med restid omkring 2-4 timmar

hög turtäthet och service, minstsamt timme ochvarannan en
medelhastighet 120-160 km/tim inklusive uppehåll. För kunnaatt
konkurrera med bilen privatresemarknaden krävs tåg med en
reshastighet 100-120 km/tim och relativt lågt pris.

Enligt från Järnvägsgruppen EffektivaKTH,rapport tågsystemen
framtidafor persontrafik Järnvägsgruppens publikation 9702 finns

naturlig brytpunkt efter timmars restid. Vid med biltre elleren ca resor
buss krävs ofta ordentlig efter 30 mil eller timmars restid.rasten treca
Ombord tåg blir kraven servering och större.restaurangvagn
Över 30 mil börjar konkurrensen mellan tåg och flyg bli betydandeatt
medan konkurrensen mellan tåg och bil dominerar under 30 mil.

På riktigt långa avstånd där nattåg konkurrenskraftigtär inte iär
första hand restiden avgörande sker dvs. mellanutan att över nattresan



1997:129SOUresandetinterregionala48 Det

Även betydelse vidpriset kan härkl. 08.00.kl. och22.00 vara av
flygtrafik. finnsDetpåjärnväg ochnattrafik ävenmellankonkurrensen

tilldärmed hänvisadflygrädda ochmänniskor ärsom
avstånden.de riktigt långatågövernattförbindelser med

och kortamedellångamed bil och busskonkurrerakunnaFör att
80-120genomsnittshastighetmedsnabba tågavstånd krävs en

arbetsresornahögtrafik dåiåtminstonehög tunäthetochkm/tim en
dominerar.

och med fleravståndkortarestorstadsområden pålokaltåg iFör
km/tim50-70reshastigheterlägrestationer kan vara

med busskonkurrensindirektdetkonkurrenskraftiga, eftersom är en
gengäld börköer. Igrundofta långsammareoch bilresorna går av

högre.turtätheten vara
perspektiv svårtlångsiktigthar idessa egenskaperTågtrafik ettutan

gällerdettransportmedelmed andra närkonkurreraatt
utvecklabibehålla ochlämpligakantrafikstandarden, att avvaramen

ellerutvecklingenregionalatill denmed hänsynskäl,andra t.ex.
miljön.

ämvägstrañken4.2 J

roll förviktigspelattraditionerJärnvägstrafiken har med sina långa en
grund förlåg tillprinciperutveckling. Desamhälletsdet svenska som

förskulleutvecklinguppbyggnad och ettjärnvägens att staten svaravar
i privat regi. Demed bibanorkompletteradeslinjerstamnät somav

1940-talet.underförstatligadesprivatajärnvägarnaflesta
bibanor, har istambanor ochhuvuddelar ijärnvägsnätet,tvåDessa
förstatligandetEfterdagar.fram till vårafortsatt gällaprincip att

förersättningsberättigatochaffarsbanenät nätidelades nätet ettettupp
frånunderskottstäckningerhölli efterhandvilket SJ staten.

då medi dag,huvudsakUppdelningen gäller i även men
avgränsninglänsjärnvägar. Stomnätetsochbenämningarna stomnät

trafikunderlag fördet skall finnassig i första handgrundar ettatt
ingår ibandelarnågorlunda omfattning. Defjärrtrafik stomnätetsomav
landsomfattandeupprätthållaförhar avgörande betydelse att enen

trafik.
betänkande föreslagiti sittKommunikationskommittén har att

upphöra ochböroch länsjämvägarnuvarande uppdelning i stomnät att
det statligajärnvägsnätet.Banverket bör få för helaansvar

under perioden 1930-längstsvenska jämvägsnätetDet var som
km. detbanlängden då 000 Nutrafikerade 17 är1950. Den näravar

km i000 km, 6 700trafikerade knappt stomnätetnätet varav
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kmMalmbanan, km länsjärnvägar och l 0003 100inklusive
kapillärt med cirka 2 300 kmDärtill kommer bannätInlandsbanan. ett

spår.
År persontrafikenmarknadsandelhade inom1950 somen

marknadsandelen ungefär 6bilens. Nulika är procentstor somvar
tralikpolitiska beslut StabiliseringFörväntningarna i 1988 års om en

transportförsörjningenutökning järnvägens betydelse ioch sedan av
utveckling dock inteinte infriats. Bilden järnvägenshar ännu äravsom

s.k.Vissa verksamheter, snabbtågstraflk, denhelt entydig. Slzssom
starkXZOOO-trañken, delar regionala tågtrafiken har haftoch enav

expansion, medan andra verksamheter har minskat.
rationaliseringar, moderniseringar ochhar genomfört omfattandeSJ

omstruktureringar för stärka järnvägens konkurrenskraft. Samtidigtatt
och inneburit försämradhar antal beslut regering riksdagett av

infördes kollektiva vilketkonkurrenskraft, bl.a. år 1991moms resor
försämrade konkurrensförmåga relation tilljärnvägens i
personbilstrafiken. Vidare har fordonsskatten sänkts för lastbilar och
bussar.

Stordriftsfördelar inom järnvägsdriften4.2.1

har antal specifika egenskaper saknarJärnvägssystemet ett som
motsvarighet lios andra transportslag. kanDessa egenskaper anses

unika konkurrensfördelar bidrar också tillutgöra systemetsmen
komplexitet och omfattar järnvägens hela produktionssystem i form av
tågdriften, tågbildningen och tågfciriitgen.

järnvägstrañkenlnom odelbara fastaeller inom vissaär resurserna
del kostnaderna knutna tillEn dessa delar ochgränser. ärstor av

därmed fasta och oberoende antalet och godsvolym. Förresenärerav
järnvägen skall konkurrenskraftig högtäratt ettvara

kapacitetsutnyttjande lika viktigt låga kostnader förproduktionen.som
effektivFör uppnå resursanvändning bör fordons ochatt en

personalplanering samtidigt med tågtralikplaneringen.göras
Nätsamordning förmedel uppnå bra förbindelser mellanär ett att

tillalla det finns anslutningaratt attorter genom se
Järnvägstrafik har tradition uppfattats naturligt monopolettav som

stordriftsfördelar.med Detta skulle innebära järnvägsmarknadatt en
med flera försämrar järnvägens ekonomi och därmed dessoperatörer
konkurrenskraft övriga transportslag.gentemot

Stordriftsfördelar återfinns till viss del i s.k. gemensamma
funktioner. Med dessa funktioner krävs för bedrivaattavses som
järnvägstrafik, kan samordnas och flerautnyttjasmen som av
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stordriftsfördelar dock regelFörekomsten äroperatörer. snarare enav
i samhället.undantag för flertalet marknaderän av

Även s.k. funktionernainflytande deSJ:s över gemensammaom
inom järnvägsområdetminska har dominerande aktörskulle SJ som

stordriftsfördelar. kan därmed hävda sig välsjälvfallet sina SJnytta av
järnvägsområdet.konkurrenssituationer inomuppstårnär även

KommunikationsforskningsberedningenEnligt frånrapporten
avreglering i teori praktik KFB-meddelandeJärnvägens och

1997:10 talar många indikationer det svenska järnvägssystemetmot att
följd sin litenhet skulle naturligt monopol. lett rapportensom. av vara

brittiske forskaren John vidåterges den Preston Transportäven
uppfattningResearch Institute, University of Leeds. detattvars

har minstsvenska järnvägsnätet den järnväg i Europaär nyttasom av
sina stordriftsfördelar. enligt haJärnvägssystem Prestonsom anses
stordriftsnackdelar bl.a. de brittiska, franska och tyska järnvägarna,är
medan mindre länder, såsom Danmark, Irland och Hollanddäremot

inomha stordriftsfördelar sina järnvägssystem. SJ å sin sidaanses
hävdar stordriftsfördelar skulle förloradehar gå vidatt somman en
splittring järnvägen.av

StaffanFörfattarna till KFB:s docent Hultén ochrapport,
civilekonom Alexandersson, det förmodligenGunnar att mestmenar

iangelägna inom järnvägsområdet dag analys deär en mer noggrann av
stordriftsnackdelarstordriftsfördelar och finns i det svenskasom

järnvägssystemet.
finns således inget entydigt fråganDet det svenskasvar om

järnvägssystemet har stordriftsfördelar så betydandeär stora attsom
förluster skulle åstadkommas flera tillträde tilloperatörerom gavs

eller stordriftsnackdelarna så hanteringen blirnätet, är stora attom
orationell.

4.3 Långväga busstrafik

Långväga busstrafik har förekommit i Sverige sedan 1930-talet då vissa
järnvägsförvaltningar inrättade trafik komplement tillettsom
järnvägstrafiken. första självständigaDen linjen startade år 1950 mellan
Sundsvall och Luleå organiserad samverkan mellan antalettgenom
privata bussbolag.

Synonymt brukar också länsöverskridandebegreppen busslinjetrafik
och expressbusstrafik användas. I dagligt tal används dock
länsöverskridande busslinjetrafik för sådan trafik som passerar en
länsgräns och har initierats trafikhuvudman. Expressbusstrafiksom av
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busstrafik länsgräns och marknadsförsär änsom passerar mer somen
kommersiella villkor. Expressbusstrafnkenpå drivs offentligautan

subventioner bussföretag med tidtabellsbundna linjer vanligenav som
eller slutar i någon de storstäderna Stockholm, Göteborgstartar treav

eller Malmö.
Nuvarande regler marknaden gällande tillstånd förkrävsgör att

respektive linje. tillståndlnnan medges den sökta trafikenprövas om
kan komma skada redan etablerad järnvägstrafik eller länstrafik.att
Reglerna SJ skyddad särställning och begränsar konkurrensenger en
inom området långväga Reglerna förändrades år 1992transporter.
sådant bevisbördan ligger hos SJ visasätt att att attnumera nya
busslinjer skadar järnvägen. tidigareEnligt regler gällde omvänd
bevisbörda

Den långväga busstrafiken består i huvudsak tio mil.överav resor
långvägaDen busslinjetrafiken i form expressbusslinjer omfattarav ca

två det totala långväga resandet. denAv totalaprocent av
resemarknaden för kollektiv linjetrafik tio mil omfattar långvägaöver
buss tio marknaden. långvägaDet resandet med tågprocent ärca av ca
sju gånger motsvarande resande med buss.större än

4.4 Flygtrañk

lnrikesflyget i Sverige i hög grad koncentrerat till Stockholm-är
Arlanda flygplats. Alla de statliga flygplatserna har direkt förbindelse
dit Kiruna, flyglinje i regel innebär mellanlandning.utom vars en
Därutöver har några flygplatser förbindelse med Stockholm-Bromma
flygplats. de statligaUtöver flygplatserna finns kommunala34
flygplaster antingen kommunala förvaltningarär ellersom
kommunalägda aktiebolag, i vissa fall med flera kommuner ägare.som
På 27 de kommunala flygplatserna bedrivs Iinjetrafik, säsongstrafikav
eller fraktflyg.

Antalet i inrikesflyget har under 1990-talet minskat,passagerare
sedan år 1996 åter börjat öka.men

Den 16 augusti 1993 anslöt sig Sverige till EU:s inre marknad
luftfartens området med i princip fritt marknadstillträde och fri
prissättning. bl.a.För inrikestrafik omfattas EU:s regler försom av
marknadstillträde krävs enbart anmälan flygningarna frånen om
flygföretag med giltig operativ licens.
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Gotlandstrañken4.5

Gotland.till och fråntill fárjetrafikenekonomiskt bidragitharStaten
l994/9S:44, bet.december 1995 prop.beslutade den 14Riksdagen

skallfortsättningsvis1994/95:99rskr.1994/95:TU7, ävenatt staten
mellangodstrafikförsörjningochtillfredsställandegarantera person-en

skallUtgångspunktenGotland.fastlandet och statenvara en av
fastlandshamnar.bastrafik från tvågaranterad

tvådag frånVisby sker iGotlandFärjetrafiken till
Antaletoch Oskarshamn.Nynäshamnfastlandshamnar: passagerare

året.färjetrafiken varierari överoch bilar storttransporterassom
och bilar skertredjedel allaOmkring transporter passagerareavaven

ungefärexempelvisjuli månadFärjetrafiken underunderjuli månad. är
månadernaunder någontrafik skerdentio gånger större än avsom

ochvissa veckoslutvidbelastning förekommerjanuari-mars. Hög även
till 054 000.uppgick antalet lUnder år 1994storhelger. passagerare ca

och 366 000via Nynäshamn,dessa 688 000Av reste capassagerareca
via Oskarshamn.passagerare

ochåretjämn beläggningGodstrafiken har relativt äröveren
linjen. Underochfördelad mellan den södratämligen jämnt norra

nivå, 480relativt konstantgodstrafiken legatår har runtensenare
år.000 längdmeter per

fastställs årligenGotlandstrañkenoch turlistor forTaxor av
efter förslag frånSjöfartsverket operatören.

kollektivtrafikupphandling4.6 Statens av

persontrafik järnväg för 379interregionalupphandlar i dagStaten
upphandlas flygtrafik sträckanVidaremiljoner kronor år.per

Östersund farjetrañk tillmiljoner kronor åroch Umeå för 5 samtperca
statligtår. DenGotland för miljoner kronoroch från 174 per

miljoner kronor.trafiken således till 558upphandlade uppgår
visstrafikhuvudmän för köputgår statsbidrag till 18Därutöver av

ersättning till fyrakollektivtrafik med kronor156 miljoner samt
för Inlandsbanan med drygt 40tratikhuvudmän ersättningstrañk längs

direkt eller indirekt med 757miljoner kronor. Således bidrar staten
trafikslag.miljoner kronor för upphandling trafik, oavsettav

trañkpolitiska beslut ändradessamband med 1988 års1 statens
från ha varit passivtersättning för den olönsamma persontrañken att ett

underskott till aktiv åtgärd medtäckande enav en
upphandlingsprocess.
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Uppgiften förhandla och administrera köpatt statens av
interregional persontrafik järnväg handlades fram till år 1991 av
dåvarande Transportrådet. När Transportrådet avvecklades tillkallade
regeringen den 11 april dir.1991 1991:23 förhandlare med uppgiften

förhandla och administrera köp interregionalatt statensom av
persontrafik järnväg ersättning till trafikhuvudinännen.samt statens
Från och med den januariI 1996 sköts dessa uppgifter tillav en
Banverket knuten enhet, Delegationen for köp kollektivtrafikvissav

1994/95:prop. 100 bil. bet. l994/95zTUl9, rskr. 1994/952299.

4.6.1 Delegationen för köp viss kollektivtrafikav

Delegationen för köp viss kollektivtrafik har huvudsakligaav som
uppgifter för upphandling den interregionalaatt statenssvara av
persontrafiken järnväg inte kan bedrivas företagsekonomiskasom
grunder. företräda i frågor avseende avtalet mellan ochstaten staten
Inlandsbanan AB ändrat huvudmannaskap för Inlandsbanan, samtom

företräda frågori rörandeatt avtalet mellan ochstaten staten
Holmstroem Air Sweden AB upphandlad flygtrafik mellanom
Östersund och Umeå. Vidare skal delegationen administrera
utbetalningar statsbidrag till trafikhuvudmännen för upphandlingav av
viss kollektivtrafik enligt avtal mellan och trafikhuvudmännen.staten
Delegationen skall därutöver företräda enligt vad regeringenstaten
beslutar.

4.6.2 Erfarenheter upphandlad järnvägstrafikav

Den persontrafik regionalpolitiskt angelägen,är inte kansom men som
drivas företagsekonomisk grunder upphandlas Grundenstaten.av
till denna modell lades trafikpolitiska1988 års beslut. Sedan årgenom
1992 sker denna upphandling i konkurrens enligt lagen 1992:1528 om
offentlig upphandling.

Enbart det faktum det finns möjlighet för aktörer kommaatt attnya
marknaden kan stimulera till ökad effektivitet hos en

dominerande Enligt promemorian En järnvägsmarknadoperatör. öppen
i Sverige Ds 1993:63 har kostnaderna för trafiks upphandlats iom
konkurrens i många fall minskat med till 20 gällerDettaprocent.upp
såväl köp interregional persontrafikstatens av som
trafikhuvudmännens köp järnvägstrafik.av

Förutsättningarna för upphandling persontrafik järnväg iav
konkurrens inte enkla. skrivelse1 den juniär 3 1997 till regeringenen



54 Det interregionala resandet SOU l997zl29

redovisar Delegationen köpför viss kollektivtrafik uppdragettav
avseende köp samhällsmotiverad persontrafik järnväg förstatens av
år 1998. Enligt delegationens skrivelse har SJ:s kontroll stationerav
och fordon inte underlättat för andra företa någonoperatörer att
inbrytning i den statligt upphandlade trafiken.

Delegationen har därför befarat viljan lämna anbud kanatt att avta-
En tendens i denna riktning noterades vid upphandlingen trafik förav
perioden 10 juni-3l december 1997. Genom trafikledningen haratt
avskiljts från och överförtsSJ till i förhållande till operatörernaen
neutral och SJ kalkylpriser for stationstillträde skall gälla harpart, att :s
i viss bedömningarnamån underlättats vid upphandlingen.
En nyckelfråga för upphandling järnvägstrafik i konkurrens ärav
fordonsfrågan. Vid upphandlingen delegationen i princip hänvisat tillär

hyra fordon förSJ den aktuella trafiken. När fordonsfråganatt av
diskuteras med detSJ har visat sig konkurrenssituationen i huvudsakatt
avslöjas. Genom fordonsparken i viss mån dimensionerande föratt är
kostnadsmassan detta SJ avsevärd fördel i förhandlingarna.ger en

Erfarenheter4.6.3 upphandlad flygtrañkav

Regeringen beslutade den december2 1993 med stöd artikel i4av
Rådets förordning EEG 2498/92 EG-lufttrafikföretags tillträdenr om
till fiyglinjer inom Gemenskapen införa allmän trafikplikt påatt

Östersund-Umeå.sträckan Det bärande skälet tillgodoseattvar en
tillfredsställande trafikförsörjning mellan de båda städerna attgenom
universitetssjukhuset i Umeå har bl.a. Jämtland som
upptagningsomrâde.

Den allmänna trafikplikten förenades med villkor:två

Trafikutbudet skall minst två direkta dubbelturer dag under0 vara per
helgfri måndag till fredag.
Flygplanen skall utrustade med toalett.0 vara

Under budgetåret 1993/94 bedrevs trafiken Holmstroem Air ABav
med flygplan Shorts 360. sista halvåretDet avtalstiden utökadestyp av
trafiken med ytterligare dubbletur dag. Från och med den juliIen per
1994 trafiken Skywaysövertogs AB med flygplan SAAB 340. ltypav

utökade1995 Skyways till dubbeltur dagäven utöverextramars en per
de avtalade två dubbelturerna. Denna slopades emellertid efterextratur

halvår på grund bristfälligt resandeunderlag. ochFrån med denettca av
julil 1997 trafikerar Holmstroem Air Sweden sträckan med planAB

Shorts 360.typ



SOU l997zl29 Det interregionala resandet 55

Anbuden kan i huvudsakligen tvâ beroendegrupperas grupper
offererad storlek flygplan. mindreDe planen till 20av rymmer upp

medan de planen har kabin med tillstörre 36passagerare, en upp
platser.

Antalet årsresenärer har varierat mellan l5 och000 16 000
klaraFör denna efterfrågan kräver de mindre planenatt trepassagerare.

dubbelturer dag för tillräcklig kapacitet. Utrymme finns då förper en
Ökatbetydande ökning antalet antal kanturerav passagerare. vara en

möjlighet fånga potentiell tillväxt. De mindre planen skulleatt upp en
inte klara den markerade efterfrågan finns under vissa tider,som

Östersundexempelvis måndag från och fredag eftermiddagmorgon
från Umeå.

Upphandlingen utförs uppdrag statsmakterna för attav
säkerställa grundläggande utbud flygtrafik mellan Umeåett ochav
Östersund med hänsyn till regionsjukvårdens organisation i Norrland. l
avvägningen mellan upphandla dubbelturer dag med mindreatt tre per
flygplan eller två dubbelturer med plan. hävdas med bestämdhetstörre
från de regionala intressenterna universitetssjukhusetsatt
administrativa rutiner inte kan tillgodoses med avsevärd delen av
patientinskrivningen förlagd mitt dagen. Mot denna bakgrund har
upphandling hittills skett trafik med den flygplanstypen.störreav

l såväl de tidigare avtalen det gällande finns skyldighetsom nu en
för samordna trafiken denoperatören upphandladeatt sträckan med
det övriga norrlandsnätet. Samtliga hittillsvarande haroperatörer
genomfört denna samordning tidtabell och biljettbokning.av

4.6.4 Erfarenheter upphandlingav av
Gotlandstrañken

Upphandling fårjetrafiken sker enligt lagen 1992:1528av om
offentlig upphandling. Vidare gäller Rådets förordning EEG 3577/92

den december7 1992 tillämpning principen frihetav attom av om
tillhandahålla tjänster sjötransportområdet inom medlemsstaterna
cabotage grund för upphandlingen.utgör

Vid den upphandlingen gotlandstrafiken tecknadessenaste avtalav
Gotlandslinjenmed AB Silja Line AB. Ett avtalägs bortreutansom av

tidsgräns, med löpande uppsägning tecknades med rederiet. Skäletmen
till detta det möjligt löpandeär diskuteraär förnyelse inomatt att
avtalets möjligheten för avtaletsamt medsägastaten attram, upp
förnyad upphandling befarar slentrian tagitnär iatt över ansvaretman
för trafiken.
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bedriverrederiettrycktharupphandlingenI attstaten som
sinutsträckning samordnamöjligaibör eftersträvatrafiken störstaatt

fastlandshamnarna.ijämvägstrafikochanslutande buss-tidtabell med
ochmedsamordnas SJ:svidaretidtabeller börochBiljettsystem

Tågplus.länstrafikbolagens system

trañkslagmellanSamverkan4.7

ganska braSverige totaltharinternationellt perspektiv settl ettett en
i dagtrafikhuvudmännenochverksamhet SJkollektivtrafik. Den som

unik i DeEuropa.Samtrafiken i Sverige ABviabedriver ärgemensamt
från dörr tillkollektivtrafikför braförutsättningarnainstitutionella en

det hindrar inteandra håll,bättre i Sverigedörr således än attär men
vad gällerframför allt övermycket kvardet finns göra,att resor

eller långvägalänsgräns transporter.mer
denSverige i dag. Förtydligt iinstitutionellaDe gränserna syns

ellerointressantdetenskilde torde operatörresenären omvara
denviss delsträcka. Omföreller Chuvudman A, B ansvarar en

konkurrenskraftigskall blikollektiva trafiken kunna gentemotmer
dörr ochdörr tilltill hela frånhänsynstagandebilen krävs enresan

överträffaförmellan trafikslagutökad samverkan resenärernasatt
helaförväntan resan.

ökad tillgång till ochochinformationssystemallt bättreGenom en
möjlighetförbättrasolika tjänster via Internetanvändning resenärensav

utomordentlig vikt,i och kring resandet. Dettatill upplysningar är av
funktionshinder olika slagliderför de människorinte minst avavsom

Ökad till informationtillgångför i detalj kunna planeraatt resan.
ökade möjligheter för dessainnebär attgrupper resa.

omfattar såväl flygexempel informationssystemEtt ett som som
direkt tillgång till 430Travel Link digoch båt äntåg är mergersom

tidtabellernadeoch elva rederier. Systemetflygbolag, SJ senasteger
uppdaterasinformationenochoch uppgifter platstillgångom

kontinuerligt.
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F Iygtaxi

Flygtaxi AB möjlighet förär flygbolagen erbjudaatten
anslutningsresor till och från flygplatsen, dvs. från dörr till dörr Resan
sker till fast pris bokas och betalasett samtidigt med flygbiljetten.samt

Flygtaxi finns i dag samtliga flygplatser i Sverige och når
ungefär 3 300 i Sverige. De anslutna taxiföretagenorter ombesörjer
själva bilar och förare lever till deatt krav Flygtaxi AB har.upp som

Tågtaxi

Tågtaxi möjlighet förär SJ erbjuda till och frånatten resan
järnvägsstationen enligt principen dörr till dörr och samarbeteär ett
mellan SJ och taxibolagen. Tågtaxi finns i dag 75 i Sverige ochorter
kan bokas och betalas samtidigt med tågbiljetten. finnsDet även
möjlighet boka tâgtaxi ombord på tåget föratt ha väntande bil vidatt en
ankomsten.

Tâgb och fIygbiI

Tågbil och flygbil samarbeten mellanär SJ och hyrbilsföretag samt
flygbolag och hyrbilsföretag innebär fortsätter med bil.attsom resan
Tåg- eller flygbil kan bokas samtidigt med den övriga resan.

IF ygb uss

Den särskilda busstrafiken mellan olika delar Storstockholm ochav
Stockholms båda flygplatser ekonomisktär självbärande. Särskild
flygbusstrafik finns vid andraäven flygplatser i Sverige, oftast i
trafikhuvudmännens regi i form Iinjetrafik eller i form särskildav av
busstrafik.
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Smart

Smart den svenska delen informations-är och bokningssystemetav
Amadeus knyter ihop flygbolag, rederier, charterarrangörer,som
tågbolag med 1500 resebyråer i Danmark,över Norge, Sverige,etc
Lettland och Litauen. Amadeus omfattar tidtabeller för 700änmer
flygbolag och bokningsservice med flygbolag.430 Dessutom 29 000är
hotell och biluthymingsfinnor50 anslutnaöver till systemet som
används 37 000 resebyråer världen överav ca

4.8 Samtrafiken i Sverige ochAB dess
samarbetsformer

Samtrafiken i Sverige bildadesAB år 1993, förvaltar och utvecklar
samarbetet mellan SJ och trafikhuvudmännen marknadsföra densamt
s.k. tågplusbiljetten. Samtrafiken i Sverige ochSJ samtligaägs av
Iänstrafikhuvudmän med undantag for tvâ, Storstockholms lokaltrafik
och Västmanlands lokaltrafik, vilka valt stå utanföratt ägaresom men
ändå deltar i samarbetet.

Samtrafikens verksamhet täcker således hela Sverige och har
utvecklats till omfatta rad produkter och samarbetsfonner.att en

Tågplus enhetliga s.k. samtrafiktaxaär och samtrafikbiljetter som
sammanbinder 600 il Sverige. För närvarande säljs i genomsnittorter

00075 tâgplusbiljetter månad. årligaDet resandet medper
tâgplusbiljetter uppgår till 0,9 miljoner och 0,3 miljarderresor ca
personkilometer.

förFormerna byten, anslutningar och trafikledningssamordning för
120 s.k. bytespunkter mellan SJ:s trafik och länstrafik regleras i en

plan, den s.k. Samtrajikplanengemensam
En samlad tidtabellsinformation med enhetliga begrepp för all tågtrafik,

l 000 busslinjer och omkring båtlinjer75 i Rikstidtabellen.ca utges
Tågplusguiden interaktivt söksystemär ochInternet diskettett

för PC information snabbaste mellan allaresvägsom ger orterom som
anslutna till tågplussystemet.är
Inom för Samtrafikens arbete finns också Riksdatabasen förramen

information till Rikstidtabellen, Samtrafikplanen, Tågplus och
Tågplusguiden.

Transportformalet for leveranser trafikdata till och frånav
Riksdatabasen är gemensamt.
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Samtrañken vissa Övergripande förutsättningar lörger
tidtabellssamordningen. bla. den tidsplanen förgenom gemensamma
tidtabellsarbetet och vidare Annønseringzskøz/wrderrz. årligt beslutett
angående dagar För skifte tidtabellgemensamma samtav gemensam
benämning dagar lör SJ och länstrañkcn.
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5 regionala resandetDet

kortareResor tio mil den absoluta allaän dagligautgör merparten av
Av alla mellan 50 och km100 86 i bil.görsresor. procentresor

Kollektiva fárdmedel såsom buss, tåg och liknande står för tioca
ökar vid tio mil.överprocent men resor

Det vanligaste syftet med fritidssysselsättning.ären resa annan
Dessa har mycket varierande längd och företas i allaresor av personer
åldrar och inkomstgrupper. tillAtt och från arbetet är nästresa
vanligast.

ochMän kvinnor lika många tillgör och från arbetetnästan resor
år väljer olika färdmedel. Den könsskillnadenstörsta ärper men man

valet bil transportmedel. Hälften kvinnorna åker bil till ochav som av
från arbetet, medan 69 detmännen görprocent av

1 Trafikhuvudmannareformen

Som resultat l988 års trafikpolitiska beslutett fickav
trañkhuvudmännen i länen lagstadgat för lokal och regionalett ansvar
iärnvägstrafik Staten, Landstingsförbundet, Svenska
kommunförbundet och Svenska lokaltrafikföreningen tecknade den 2l
december 1987 principöverenskommelse lokal och regionalen om
kollektivtrafik påjärnväg m.m.

Principöverenskommelsen bl.a. skall erbjudasäger att staten
trafikhuvudmannen trañkeringsrätten länsjärnvägarna inom sitt län.
Staten skall vidare upphandla viss interregional trafik förstomnätet

tillfredsställande interregional trafikförsörjning.att trygga Vidareen
fick trafikhuvudmännen kostnad rullandeöverta materiel frånutan SJ
för den aktuella banan. falll de trafikhuvudmannen avtalgenom

för trafikförsörjningenövertar utgår statsbidrag tillansvaret trafiken.ett
Några trängselavgifter får enligt avtalet inte belasta trafikhuvumannen.

-Principöverenskommelsen trafikhuvudmännen full frihetger av
välja trafikeringsform. Resultatet har blivit tratikhuvudmän iatt tre

Sverige Västernorrland. Västerbotten och Norrbottennorra ersatt
tågtrafiken med buss fem länsjärnvägssträckor. övrigt harl flertalett
trafikhuvudmän och vidareutvecklat järnvägstrafiken.satsat
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antal trafikplatserökattrafik ochinneburit utökadSatsningarna har
relativtkanvissa fallantal fordon. loförändrat storamed i stort

konstateras.resandeökningar
transportforskningsinstitut VTIochfrån Statensl väg-rapporten

trafikeneffekteravregleringjärnvägensochLänsjärnvägama -
slutsatsernaBlandtill I995.utvecklingen fram årredovisasm.m.

trafiken med ihar utökattrafikhuvudmänfleraframgår bl.a. stortatt
relativtharvissa fallantal fordon. loförändrat även storasett

utvecklingpositivaåstadkommits.resandeökningar Den rapportensom
följande faktorer:tillskrivas blandslutsatsernakan enligtvisar annat

till länsnivå.Decentraliseringen ansvaretav
trafikhuvudmän ochmellankontakterenklabeslutsvägar,Korta

entreprenörer.
vadtrafikupplägg, standardspecificering änBättre som varm.m.av0

1980-talet.fallet
gäller trafikutbud ochregional trafik vadSamordningen med annan0

taxor.
med buss.konkurrensUpphandling i konkurrens även

sammanhanget.iStatsbidragen måste noteras

frånpositiva erfarenheternabedömning desammanfattandeEn är att
främsttill ikunnabörlänsjärnvägarna äventas annan,vara

tågtrafik.upphandlad,

erfarenheter5.2 Vunna

konkurrensupphandlingKos-Inadssänkningar genom

iupphandlattrafikhuvudmännen harjärnvägstrafikDen som
den lokala ochpraktiken endast delomfattar ikonkurrens aven

trafikendastjärnvägstrafiken. Anledningenregionala är att
lokalViss ochupphandlas i konkurrens.kanlänsjärnvägarna annan

och köp platsersamarbetsavtalenjärnvägstrafik, bl.a. inomregional av
hartrafik, upphandlas SJinterregionalkommersiellt lönsam somav

den juli 1996 harSedan ltill det lönsammaföreträdesrätt stomnätet.
förutsättningar möjlighetvissaundertrafikhuvudmännen även att

trafik harupphandlingIänsgräns. Någontrafikera stomnätet över av
varit aktuell.långt, intedock. så här
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Enligt "Den framtida statliga trafikpolitikenrapporten beträffande
lokal och regional järnvägstrafik järnväg Vianord. 1996-08-26

utarbetats uppdrag Kommunikationskommittén harsom av
trafikeringskostnaderna för den trafik upphandlats från och med årsom
1990 minskat inledningsvis med mellan 20 och 25 Inledandeprocent.
erfarenheter visade trafikhuvudmännenatt regel fick minst tresom
anbud varje länsjärnväg och konkurrensen mellan anbudsgivarnaatt

hård. Bland BK Tåg anbudAB och drevannatvar vann mestsom
regional tågtrafik km600 länsjärnväg.

De minskade trafikeringskostnaderna Iänsjärnvägarna 20-25om
följer de erfarenheter trafikhuvudmännenprocent har frånsom

bussidan. Där upphandlas för närvarande drygt 70 trafiken iprocent av
konkurrens. Studier för åren l989 till 1994, då hälftennärmare av
busstrafiken upphandlades i konkurrens, visar minskade kostnader
inledningsvis mellan och5 l5 för majoritetprocent en av
trafikhuvudmännen Linjetrafik väg Evavartmen-
Alexandersson och Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan,
Stockholm. relativtl antal län kostnadssänkningarnaett stort är ännu

i några fallstörre; 30 Till dettaöver ska läggas kvalitetsvinster,procent.
exempelvis i form höjd fordonsstandard.av

Brister konkurrenssituationeni

Trots de kostnadsbesparingar kunnat uppnås visarsom
trafikhuvudmännens erfarenheter på rad brister ien
konkurrenssituationen inom järnvägsområdet. Inte minst kan dessa
förklaras S125 dominerande ställning Somoperatör. nämntsav som

konkurrensen inledningsvis hård trafikenovan var om
länsjärnvägarna. trafikDen BK Tåg drevAB till börjansom en

dock vidövertogs SJ förnyad upphandling åren 1993-1994. lav en
förhandlingarna sänkte SJ priset i sitt anbud.avsevärt BK Tåg AB
anmälde SJ till Konkurrensverket ansåg SJ dumpat prisetattsom samt
utnyttjat sin dominerande ställning och stämde SJ i Stockholms
Tingsrätt. Någon dom har inte avkunnats iännu ärendet.

Ytterligare faktum snedvrida konkurrensenett Slzsärsom anses
förtur till den kommersiellt lönsamma trafiken Dennastomnätet. ger
SJ möjligheter samordna denstora trafiken med övrigatt egna
entreprenadtrafik såväl länsjärnvägarna.stomnätet Därigenomsom
kan omfattande effektivitetsvinster uppnås inte övriga operatörersom
har tillgång till.

De funktioner SJ förfogar kan förstärkaövergemensamma som
ställningen monopolist och snedvrida konkurrensen. faktumDetsom
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i vissabyggnadermark ochbelägencentraltSJ äger ansesatt
förhandlingsposition. Exempelalltför godSJsituationer ge en

saknarstationerstationshyra.uppgörelsenåsvårigheter att somom
trafik övergårhållinteoch väntsalar närbiljettförsäljning öppnasom

kan redovisas.till operatörannan
påverkarfaktortill fordonTillgång är somen annan

styrkafinansiellhar inteFlera privatakonkurrenssituationen. operatörer
med tankesärskiltkrävs.fordonsinvesteringarde attklaraatt ensom

anledning finnerdennasaknas.andrahandsmarknad Avfungerande
fordontillhandahållanödvändigtoftatrafikhuvudmännen det att om

trafiken vidkonkurreraflerska operatörän att omenman
för nåviktigt strategiskupphandling. fordonenAtt attär enresursen
trafikenupphandlingenvisar inte minstreell konkurrens av

upphandlingen särskiltskälframför allt tvåRoslagsbanan. Av är
delsför fordonen,upphandlandedels står ärintressant; part

övrig trafiksamordningsvinster medtrafikstråket så äravgränsat att
ltård.konkurrensenförutsättningar blevMed dessastarkt begränsad.

intetvåanbud från fyraupphandlingen lämnadesVid operatörer, varav
dennaLinjebussjärnvägstrafik i Sverige tidigare.bedrivithar vann

från och med januari l998.upphandling och trafikenövertar

regional Ira/ikinlerregiønal och.Siamorcining av

färdmedel.interregionalakan ske medMånga regionala resor
överenskommelser med bLa. SJhar därför olikaTrafikhuvudmännen

platserhåll köper trafikhuvudmännenför samordna trafiken. På fleraatt
busstrafiken tillegentrafik. den lokalas.k. ManSJ:s ävenanpassar

därfinns antal samarbetsavtalutbud.SJ:s Dessutom ett
samordnad köp.trafikhtrvudmännens och trafik medSJ:s .är statens

överenskommelserna integrera trafiken tillSyftet med är ettatt
totalutbud lör länens invånare.

fördelar. Samtidigt innebär detSamordningen flera attger
interregionala trafiken följdeffekter förförändringar den storaav ger

den lokala och regionala kollektivtrafiken.
den interregionalaSnabba förändringar i SJ:s utbud av

svårigheter för trafikhuvumännen ipersontrafiken skapar sinstora
Neddragningar i trafikutbudanpassning den regionala trafiken. ellerav

uppsägning avtal angående trafikhuvudmännens köp platser iavav
fall till möjligheternainterregionala tåg kan i leda tillvärsta att

uteblir, vilket medför endast bilenkollektivt resande heltnästan att
kvarstår alternativ.som
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Samordning mellan olika aktörer

Järnvägstrafiken upphandlas trafikhuvudmännen ärsom av
kommersiellt olönsam samhällsekonomiskt lönsam och/ellermen
regionalpolitiskt önskvärd. Samma utgångspunkter gäller för statens
köp viss kollektivtrafik. Trafikhuvudmännen upplever flera brister iav
dagens organisation trafiken ska samordnas med den trafiknär SJsom
driver utifrån helt andra utgångspunkter.

Enligt regleringsbrevet för år 1997 det övergripande målet förär
SJ:s verksamhet skall bedriva effektiv och miljövänligär att en
järnvägstrafik affärsmässiga villkor. Med dessa utgångspunkter får
trafiken helt karaktär den planeras för långsiktigänen annan om en
samhällsekonomisk effektivitet. Trafiken koncentreras alltmer ett
antal interregionala linjer med snabbtåg medför begränsat utbudettsom
för mellanliggande stationer. Följden blir den integration mellanatt
regional och interregional trafik måste till för såväl kunder försom som
den ekonomiska effektiviteten blir allt svårare få till stånd.att

5.3 Samarbete länsöverskridande trafikom

förändringarDe skedde i och med 1988 års trafikpolitiska beslutsom
innebär bland trafikhuvudmannen i respektive län harannat att ansvaret

järnvägstralikenför i länet. Trots lagstiftningen inte sträckeratt
länsgränsen har tratikhuvudmännertöver radansvaret en

samarbetsformer för utveckla den länsöverskridande trafiken Föratt
såväl buss järnvägstrafik. Anledningen till samarbetsavtalen ärsom
flera.

De administrativa länen ingengränser naturligutgör är0 gränssom
för det regionala resandet, varför samarbete länsgränsernaöverett

nödvändigtär ska kunna erbjudasresenärerna väl fungerandeettom
kollektivtrafiknät.
Effektiva tågtrafiklösningar kräver oftast enheter destörre0 än
trafikhuvudmännen i dag för.ansvarar
Genom instruktion till SJ endaststatens köra trafikatt0
Företagsekonomiska villkor har den interregionala persontrafiken
järnväg koncentrerats alltmer snabbtågstrafik, samtidigtmot som
den skintercitytrafiken minskat. innebärDet färre tågstopp och ett
utbud i allt mindre utsträckning kan utnyttjas för det regionalasom
resandet.



SOU l997:l29resandetregionala66 Del

deminst harflera positiva effekter. lnteSamarbetsavtalen har gett
kostnadseffektivt utbud.kundanpassning ochökadinneburit ett meren

organisation inomdock dagensuppleverTrafikhuvudmännen att
tvingat framjärnvägstrafikens utvecklingjärnvägssektorn och ett

helhetsansvarenkeltsaknas heltutvidgat Det part tar etten somansvar.
detregionala länsgränserna. lför olönsammaden över

såvältagit sighar trafikhuvudmännenvakuum uppstått ettsom
ökade kostnader.utvidgat ansvar som

lett tillmellan och trafikhuvudmännenfall har samarbetet SJl vissa
snabbtågen.arbetspendling med X2000.avtal om

Exempel samarbete5.3.1

trafik mellantiotal olika samarbetsavtalfinnsDet ett om
den trafik upphandlas lnomtrafikhuvudmän och SJ staten.samt avsom

enskilda avtaldessa samarbetsavtal finns omkring 200 medförramen
förehavandentill vilka reglerarolika löptider. de längsta år 20ll,

eller andra organisationer. Nedanmellan och trafikhuvumännenSJ
beskrivs dessa översiktligt.några av

citlerlågV

trafiken NässjöFalköpingn-Skövde.Vättertåg omfattar Det är ett
tågtrafiken och församarbetsprojekt med flera SJ bedriver stårparter.

det ekonomiska risktagandet. köper del tågtrafiken och deStaten en av
trafikhuvudmännen, Jönköping Skaraborg, bidrartvå och med

ekonomiskt stöd till trafiken. Trafikhuvudmännens driftbidrag uppgår
till ungefär tredjedel totala intäkter.Vättertågsen av

har miljoner resande tillskottVättertåg l.3 år. Utbudet kräver ettper
tratikhuvudmämten årligenfrån och drygt miljoner kronor26staten

vilket täckningsgrad Avtalet mellan60närmare procent.ger en
omfattar perioden 1994-1999.parterna

intresserade diskuterarParterna förlängning och möjligaär av en
strategier. Någon överenskommelse kommer dock inte slutas förränatt
de framtida förutsättningarna organisation och finansiering för
järnvägssektorn beslutade.är
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Väsrlåg

Västtåg samarbetsprojektär mellan fleraett och innebärparter en
samordning mellan interregional och regional trafik. l samarbetet ingår

upphandling. SJ. Göteborgsregionensstatens Lokaltrafik ochAB
trafikhuvudmännen Älvsborg.i Halland, Skaraborg, Värmland och
Trafiken omfattar följande sträckor:

Karlstad--Tvåstad-Göteborg
Borås-Göteborg Kust till kust
Skövde-Göteborg Västra stambanan

ÄlvsborgsbananUddevalla-Herrljunga-Borås
Borås-Varberg länsjärnväg Viskadalen
Strömstad-Göteborg länsjärnväg Bohusbanan

Samarbetet regleras i två former: samverkansavtal och
trafikeringsavtal. Samverkansavtalet omfattar all tågtrafik och innebär
samarbete information. marknadsföring och planering.om
Trafikeringsavtalet innebär SJ åtagit sig bedriva definieradatt att en
trafik minsta utbud. Fordonstyp, etc ersättning frånmot
trafikhuvudmännen.

För trafiken stomjärnvägarna SJ för det ekonomiskasvarar
risktagandet medan trafikhuvudmännen har resultatansvar för trafiken

länsjärnvägarna. Avtalen förutsätter ekonomiskt stöd statensgenom
Älvsborgsbananköp trafiken och Kust till kustbanan. Avtalenav

gäller från år 1994 och löper till och med den 30juni I999.
Resandet inom Västtågssystemet har ökat med 30 sedan årprocent

1994 då avtalet började gälla. Den framtida trafiken och dess
omfattning högstai grad beroendeär de förutsättningar kommerav som

gälla efter år 1999.att

ÖstergötlandTrafiken i

ÖstergötlandJärnvägstrafiken i består dels pendeltågstrafik, delsav av
regional trafik. Pendeltågen sträckan Norrköping-Tranås bedrivs

Östgötatrafikenentreprenad SJ medan för fordonen.ren lav svarar
dessutom trafikenär eftersystemet Motala-Mjölby integrerad. Denna

trafik upphandlas och bedrivs SJstaten entreprenad. Länetsav av
pendelkort gäller denna sträcka i de fall trafikeras medturerna

snabbtågstyp s.k. X2, SJ villmotorvagnar dock bort dessa fordonav ta
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integreradedärmed denochpendelkortenFörgiltighetenvarför
framtiden.införovisstrafiken är

medsamarbetsavtaliingårlänsjärnvägarrla ettTrafiken
medankonkurrensupphandlas iTrañkerlKalmar.itrañkhuvudmannen

§1 operatörl dagfordonen.för ärtrañkhuvudlnännen svarar
träckorna.



SOU 1997: l 29 Ezzrøpasanzarbete/ 69

6 Europasamarbetet

Möjligheterna nå de trañkpolitiska målen beror i hög gradatt vad
sker i vår omvärld. Sverige måste aktivt delta i det internationellasom

samarbetet, främst inom Europeiska unionen och påverka den
transportpolitiken.gemensamma

En förutsättning för konkurrens skall kunna ske likvärdigaatt
villkor inom järnvägsområdet de åtgärder skallär genomförasatt som
enligt direktiv 9l/440/EG utvecklingen gemenskapens järnvägarom av
verkligen genomförs.

6.1 En strategi for vitalisering av

gemenskapens järnvägar

EU-kommissionen presenterade ijuli 1996 vitbok vitaliseringen om av
gemenskapens järnvägar. Enligt vitboken skulle mycket kunna göras
för upprätthålla rörligheten under århundrade.att Medannästa oron
växer negativa effekter, minskartransporternas emellertidom
fortfarande järnvägens marknadsandel. Enligt vitboken huvudskäletär
till detta otillfredsställelse med pris och kvalitet viaen transporter
järnväg. Järnvägen inte marknadsförändringar elleranses reagera
kundernas önskemål och behov andra transportgrenar gör.som

Järnvägen har under lång tid varit skyddad från marknadskrafterna.
olikaDe ländernas regeringar har ofta järnvägsförvaltningarnastyrt

fastställa tydliga ekonomiskautan att mål och subventionerat
förlusterna eller låtit skulderna växa.

Kommissionen vill järnväg drivssortsnu se en ny som
företagsmässigt med oberoende företagsförvaltning har friheten som

utnyttja marknadens möjligheter ochatt med för misslyckanden.ansvar
tydligEn ansvarsuppdelning fordras mellan ochstaten

järnvägsföretagen, i synnerhet det gäller allmän trafikplikt.när
kritisktEtt element i strategin för vitalisering järnvägarna ärav

kommissionens förslag fri tillgång för alla ochtransporterom
internationella persontrañktjänster.
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inhemskaFörområdetpåinförasocksåmåsteMarknadskrafterna
nätfördelar ochbeaktandemedskemåsteDetta avpersontransporter.

kommunikationer.allmännatillhandahållandetstödja av
allmänuppfyllandetgenomdrivalegitimhar rätt att avStaten en

förbättranödvändigtdet attärKommissionentrañkplikt. attanser
föreslåoch kommerför attvalutaochkvaliteten pengarnamerge

ochmedlemsstaternamellankontraktoffentligaenhetliga
transportföretagen.

Förordningar6.2 m.m.

omgärdasunionenEuropeiskadeninompersontrafikenkollektivaDen
beskrivning dedirektiv,ochförordningarantal avenvaravettav

nedan.Följerviktigaste

järnvägsjöretagtillstånd för8/EGdirektiv 95/1Rådets om

medlemsstatstillämpligakriterier.debehandlar ärDirektivet ensom
avsedda förtillståndändring ärellerFörnyelseutiärdande, somav

bedriverjärnvägsforetag,sammanslutningarinternationella somav
och försittde hardär säte,EES-statermellan tvåtransittratik

internationellabedriverEES-statimedjärnvägstöretag säte som
inomöveralltskall gällatillståndEttgodstransporter.kombinerade

järnvägsföretag varjemeddirektivetlterritorium.gemenskapens avses
tillhandahållaiverksamhet bestårhuvudsakliga attföretag vars
med kravoch/ellerför ettjärnvägstransporttjänster passagerarevaror

dragkraft.tillhandahållaskallföretagetatt
ansvarigt fördetskall ärmedlemsstatVarje utse somorgan

detsådantverkställaforochtillståndutfärdandet att genomsomav
får sökaiärnvägsñretaggenomföra. Ettåliggerdirektivet attstaten

utfärdas ellerTillstånd får inteetablerat.där detlandtillstånd i det är
företaguppfyllda. Ingetdirektiven inteenligt ärkravenförlängas om

i direktivettillhandahållajärnvägstjänstertillståndskall att avsessom
Tillstånd enligtsådana tjänster.lämplighetstillstånd förutan ett

tillträde tilltillinnehavarenberättigai sigskall intedirektivet
järnvägsinfrastrukturen.

det förverksamhet. måstesinbörjarjärnvägsföretaglnnan ett
vid varjedetvisakunnatillståndsmyndiglteter attberörda staters

vandel,uppställda kravuppfyllakunnakommertidpunkt att
detäckning förochyrkesmässig kompetensFörmåga.ekonomisk

järnvägsdriften.grunduppkommakanskadestånd avsom
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Reglerna i direktivet trafiktillstånd för internationella transporterom
genomfördes i svensk ändringarrätt ijärnvägssäkerhetslagengenom
1990:1157.

Rådets direktiv 95/1 9/EG tilldelning iy6a.srrukturkapc7cite ochom av
infiastrukluravgiftertillagning av

Direktivet begränsat tillär gälla endast internationellaatt
sammanslutningar järnvägsföretag utför internationell trafikav som

järnvägsföretag utför internationellasamt kombineradesom
godstransporter omfattas direktivets bestämmelser.som av

Syftet med direktiv 95/l9/EG definiera de principerär ochatt
förfaranden skall tillämpas vid tilldelningensom av
järnvägsinfrastrukturkapacitet och avgifter för användningenuttag av

denna kapacitet för de järnvägsföretag vill bedriva sådan trafikav som
i artikel i direktivl0 9l/440/EEG.som avses

Varje medlemsstat skall tilldelningsorgan, skall hautse ett som
kännedom alla tillgängliga tåglägen kallas för"järnvägsspår i denom
svenska versionen direktivet. Tågläge järnvägsspår definieras iav
direktivet "den infrastrukturkapacitet krävs för köra tågattsom ettsom
mellan två platser vid given tidpunkt".en

Tilldelningen tåglägen skall ske rättvisa och icke-av
diskriminerande grunder med vissa undantag,samt, sättett som ger
optimal och effektiv användning infrastrukturen. De undantagav som
kan medges från denna huvudprincip dels företräde för sådanavser
trafik utförs allmän trafikplikt enligt rådets förordning EEGsom som

ll9l/69 den 26juni 1969 medlemsstaternas åtgärder i fråganr av om
allmän trafikplikt järnväg, och inreväg delsvattenvägar,om

företräde för sådana tjänster helt eller delvis utförs infrastruktursom
byggts eller utvecklats för vissa specifika tjänster specialiseradesom

höghastighetståg eller specialiserade fraktlinjer. Vidare får undantag
dettagöras nödvändigt för säkerställaär från allmän synpunktattom en

tillfredsställande trafikförsörjning eller effektiv användningen av
infrastrukturkapaciteten eller för möjliggöra finansieringatt av ny
infrastruktur.

l direktivet finns regler hur avgifterna för utnyttjandet skallom
utformas. l infrastrukturförvaltarens räkenskaper skall under normala
verksamhetsförhållanden rimlig tidsperiodöver inkomsterna frånen
infrastrukturavgifter och statsbidrag å sidan åtminstone balanseraena
utgifterna för infrastrukturen å andra sidan. lnfrastrukturförvaltaren får
finansiera genomförandet infrastrukturen inklusive tillhandahållandeav
eller förnyelse tillgångarna och dra det investeradenyttaav av
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infrastrukturavgiftervidfår skediskriminering uttagkapitalet. lngen av
skalllnfrastrukturavgiftermarknad.tjänsterlikvärdigaför samma

tilldelningBeslutinfrastrukturförvaltare.vederbörandetillbetalas om
kunnainfrastrukturavgifter skallochinfrastrukturkapacitet uttag avav

domstolskaraktär.instansoberoendehosöverklagas aven
igenomförtsspåranläggningarbeträffandeharDirektivet statens

1996:734förordningeniändringarfrämst omsvensk rätt, genom
1978:1378Förordningenochspåranläggningar omgenomstatens

andraBeträffandespåranläggning.trafiklöravgifter statens
den l5regeringenharspåranläggningar såspåranläggningar än statens

l996/97:l57.riksdagentillproposition propöverlämnatmaj l997 en
tåglägentilldelninglagtillförslagframläggspropositionen avI omen
föreslåsLagenspåranläggningar.spåranläggningarandra än statens

januari l998.kraft den lträda i

åtgärder iiedlenzsstaternas91/69IIEEGförordningRådets omnr
och inrelrajikplikt påallmän järnväg, vägfråga om

vattenvägur.

skyldigheterallaupphävamedlemsstaternaskallförordningenEnligt
gällt förochtrafikpliktallmäni begreppetinnefattas somsom

dockfårSkyldigheternaoch inre vattenväg.järnväg, vägtransporter
säkerställaförnödvändigadeutsträckning atti den ärbehållas en

trafikförsörjning.tillfredsställande
transportföretagskyldighetertrafkplikt ettallmänMed somavses

intressen.sinatillenbarthänsyndetfullgöraskulleinte tog egnaom
verksamhet,bedrivaskyldighetinnebärtrafikpliktenallmänna attDen

följaskyldighetoch attutföraskyldighet transporteratt
taxebestâimmelser.

behovetskalltrafikpliktbehålla allmänbeslutarregeringenOm att
formerandratilltillgångensamhällsintressetsiggrunda av

tillämpaskanvillkor gentemotochsamt taxortransporter som
användarna.

allmängrundtrafiktjänsteravtalfår tecknaMedlemsstat avom
medlemsstatsslutits mellanavtaltrafikplikt. Med detta ett ensomavses
tillhandahållaförtransportföretagmyndigheter och attbehöriga ett

transporttjänster.tillräckligaallmänheten
uppfyllertransporttjänsteromfattasärskiltkanSådana avtal som

kapacitet ochregelbundenhet,kontinuitet,i frågafastställda omnormer
särskildaellersärskildatransporttjänsterkvalitet eller taxormot

eller vissalör vissaframför alltvillkor. passagerargrupper
färdsträckor.
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avtalEtt trafiktjänster grund allmän traftkplikt skall bl.a.om av
omfatta:

Detaljupplysningara den transporttjänst skall tillhandahållas,om som
särskilt i fråga kontinuitet. regelbundenhet, kapacitetnormerna om

kvalitet.och
b Priset de tjänster omfattas vilketavtalet, pris antingensom av

skal tillägg till biljettintäkterna eller inkluderautgöra dessaett
intäkter, de finansiella förhållandena mellan denärmare tvåsamt om
parterna.
Regler tillägg och ändringar i avtalet.c särskilt för hänsynatt taom
till oförutsedda förändringar.

d Avtalets giltighetstid
Påföljder vid avtalsbrott.e

Rådets direktiv 91/440/EEG utvecklingen gemenskapensom av
järnvägar

Enligt direktivet skall medlemsstaterna

säkerställa förvaltningsmässigt oberoende törjärnvägsföretagen.ett0
skilja förvaltningen järnvägsdriften och infrastrukturen från0 av
transportverksamheten så åtminstone räkenskaperna i företagenatt

särskiljda,är
förbättra den ekonomiska strukturen hos företagen, samt
säkerställa tillgång till medlemsstaternas järnvägsnät lör0
internationella sammanslutningar järnvägsföretag och för företagav
sysselsatta inom internationella kombitransporter.

Rådets förordning EEG 24 08/92 lilerctli.sering EG-nr om av
lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer gentenskaperz.inom

Enligt förordningen får medlemsstat under vissa förhållanden införaen
trañkpliktallmän i relation flyglinjen väsentlig för denom en om anses

ekonomiska utvecklingen inom den region där flygplatsen belägen.är
lufttrafikföretagOm inget eller står i begrepputövar utövaatt

regelbunden flygtrafik sträckan får tillträde begränsas under en
period högst år, varefter situationen skalltre omprövas.av
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Internationella7 erfarenheter

Enligt direktivet skall internationella exempel inom
kollektivtrafikområdet för utredningen relevanta studeras ochärsom en
bedömning erfarenheter kan drasgöras skulle kunna applicerasom som

svenska förhållanden.
Under arbetet har utredningen valt studera internationellaatt tre

exempel, nämligen förhållandena inom främst järnvägsområdena i
Tyskland, Schweiz och Storbritannien. erfarenheterDe som
utredningen tagit del finns sammanvägda i förslagenav som

under avsnitt 2 Utredningens förslag.presenteras

7.1 Schweiz

Järnvägsnätet i Schweiz 3 000 km långtär och till fullo elektrifierat.ca
På finns stationer750 eller hållplatser.nätet finnsDet 56 s.k. privata

trafikerar 2 000 kmoperatörer nätet.som av
Schweiz har sin befolkningskoncentration axeln Geneve-Bern-

Zürich. Det går också konstatera två huvudflöden i trafiken,att öst-en
västlig med huvudsaklig persontrafik och nord-sydlig med ien
huvudsak godstrafik.

Två flygplatser, Zürich och Geneve, integrerade i det nationellaär
järnvägssystemet. Järnvägen i Schweiz uppvisar mycket högtett
resande, l0 000över linje och dag.resenärer per

Bahn 2000

Bahn 2000 systematiserat kollektivtrafiksystemär ett med järnvägen
grund. Systemet bygger s.k. stel tidtabell med regelbundnasom

avgångar varje timme. Till järnvägssystemet kopplas andraäven
kollektiva transportmedel, vilket underlättar byten och övergångar till
andra transportmedel.

Principen i alla transportslagär anländer tillsystemet att nod viden
ungefär tidpunkt och avgår koncentrerat.även Denna principsamma
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ned väntetiderkortarrelationer ochtill andraalltid anslutningger
avsevärt.

antalintroducerades2000Bahn ettsattesNär systemet
nyckelfaktorer upp:

landet.i helafrån till BAmöjligtskallDet att resavara
dvs.ochregularitethög transparent,skall haSystemet varaen

trafiken.kännedomochinformationskall ha godresenären om
helamöjligtdet överenhetligt prissystem gör. attEtt resasom0

biljett.Schweiz samma

Entimmesgenomföraförstrategier systemet.Några attsattes upp
skallSystemetoch intercitytåg.interregionala tågintervall för alla

fordon krävs.bana ochInvesteringar istegvis.införas
rabatter.ellerolika varianterfinn någraBeträffande biljettsystem
samtligaenkelhet ochkaraktäriserasfårelativt attDessa är avmen

enbart jämvägsoperatörer ävenintemed i utanoperatörer är systemet,
Schweiz underdåhistoriskt betingari viss månbåt.buss och Detta är

minst inominteolikahaft mångatid har operatörer,lång
genomgåendeoch utvecklatde har byggtjärnvägssektorn, och upp

funnit fördelar i detta.harAllabiljettsystem. operatörer
tagit många år,harBahn 2000implementeraProcessen systematt

tidochSverige börmodell ivilket visar övervägs attatt gesnogaen ny
utvecklas.

Regionaltrafik

introducerats iharregional trafikupphandlingforEn avprocessny
Schweiztillfor bidragekonomiskaSchweiz. Det ansvaret

till defrån förbudsregeringennedhar förtsförbundsjärnvägar SBB
Även förtstrafiken harregionalaför denenskilda kantonerna. ansvar

förbundsstaten.fråntill kantonernaöver
konkurrensregionaltrafik järnväg iupphandlarKantonerna

upphandlingenoch Närolika anbudsgivaremellan äroperatörer.
Persontrafikenför andrasträckan inteavgjord operatörer.är öppen

koncessionsforfarande. Undantagetnågon formdrivs således under av
restriktion.vidkänns dennatrafiken inteinternationelladenär som

inteochpersontrafiken drivs SBBinterregionala öppenärDen av
sinaprivataför deaktörer,för andra operatörernaänannat egna

tidtabeller förupprättandeVidsamarbete med SBB.linjer, eller i av
prioritet framföri systemtidtabelltrafiken har trafikinterregionaladen
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trafik. systemledare, dvs. andra harSBB är operatörer rättaattannan
sig efter SBB:s tidtabell.

Godstrafiken helt för olikaär öppen operatörer.

7.2 Storbritannien

brittiska privatiseringen järnvägsnätetDen bygger The Railwaygav
från år 1993. Denna bl.a.Act säger att

Uppdelning British Rails verksamhet i mindre enheter for0 av
privatisering skall göras,
infrastrukturen fors i särskilt bolag harsomöver ett0 nu
privatiserats,
rullande material har förts i bolag,över tre separata
två myndigheter har inrättats,nya
persontrafiken delades i olika enheter25 i dag bedrivssom som
franchising, marknaden för godstrafik heltär öppen.

Modellen med utförsäljning linjer med franchiserättigheter är ettav
helt fri och järnvägsmarknad. Från ochvägen öppensteg mot en

med år 2002 det meningen det skall råda total frihet för etableringär att
marknaden, förutsatt vissa grundläggande krav uppfylls.att
Samtliga franchisekontrakt har avtagande ersättning, vilketen

innebär det statliga bidraget till järnvägen i Storbritannien minskaratt
tiden. Troligen kommer dock visa avtalen omförhandlasöver attav

under perioden.

Office of Rail Regulator

Storbritannien har valt modell införa konkurrens brytaatt atten genom
strukturen i järnvägsbranschen. konstateradeMan relativt snartupp att

behövsdet oberoende instans för bygga regelverketett att samtupp en
enhet bevakar Railtracks avgiftssättning för tillgång till spåret ochsom
bildade Office of Rail Regulator uppgifterORR. De ORR har ärsom

bevaka konkurrensen underlätta finansieringatt samt att av nya
järnvägsbolag. De beviljar licens för jämvägstrafikäven

gamla järnvägsforvaltningenDen British Rail delades i 25upp
trafikbolag TOC bolag för infrastrukturen, Railtrack.samt ett
Tidigare låg British Rail direkt under regeringen då hadesom
direktivrätt och ibland order direkt till British Rail. Sedan dengav mer

modellen trädde i kraft kan tydlig förbättring märkas. Ennya en



1997:129SOUInternationella erfarenheter78

och konkurrensmodellen för avregleringbrittiskanackdel med den
nätverksfördelar.förlorade Det gårdockjärnvägssektorninom attär

jämvägsmarknaden,koncentrationsprocess påfortgåendenotera en
finnastrafikenhetema TOC måstede skildavilken begränsas attav

omfattning.i sitt ursprungligakvar
under tillfranschisetagarna uppgår 1997 1,8till de olikaStödet

miljardBritish Railtidigare stödet till lmiljarder pund. Det var ca
nivå ochvisar avtagande årtillpund. Ersättningen operatörerna en

lika medmed underskottet kommerräknar2003 attatt varaman
betalas allt stöddettafrån lönsamma linjer. Genomöverskottet system

franchisingtagande bolaget.direkt till dettill järnvägen ut

i ochsåväl spår stationerRailtrack och förvaltar ävenäger nyasom , Storbritannienjärnvägsreformen inleddes itillkommande delar. När
fristående Rail Regulator ellerskall finnasdiskuterades huruvida det en

ansågreglerande myndighetinte. inte ville haDe attsom en
för detta, medan dejärnvägsbranschen själva kan som varsvara

nödvändigtorganisation det medpositiva till reglerande ärattmenaren
regler.klara och transparenta

Office of Rail FranchisePassenger

statliga funktionOffice Rail Franchise OPRAF denof Passenger är
franchiseavtalen mellan ochsäljer och följer statensom upp

operatörerna.
Antalethar totalt avtal trafik med skildaOPRAF 25 operatörer.om

linjer.vilket betyder någon driver flera13 Deoperatöroperatörer är att
OPRAFavtal tecknar med innebär iOPRAF operatören attsom

praktiken köper specificerad service.
lönsammaServicenivån i form antal tåg dag skiljer sig frånav per

lönsamma haroch olönsamma delar i För linjer klartnätet. ärsom
upphandlad färre tåg tidigare utbud, medanänstaten man

utbudhöjer kvaliteten och upphandlarlågtrafikerade linjer större änett
Skälet de lönsammatidigare trafik. linjenär att attman anser

utbudkommer efterfrågan vadstörre änatt ettstyra mot som
intäkter.upphandlats, vilket skulle ökadeoperatörenge

reglerar ökning biljettprisema såtillvida den inteAvtalen även attav
Avtalen innehåller också incitament förfår inte överstiga inflationen.

minuterkvaliteten, punktlighet. Om tågen kommer fem föret.ex. utsatt
tidtabell får ekonomisk kompensation, vidoperatören en men
förseningar fem minuter måste betala skadestånd.operatörenöver
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hittills har från ierfarenheter dragit avregleringenDe som man
kostnadernaStorbritannien for tillgång till trañkledningspåret.är att

inledningsvis har ökat. Passagerarantalet har ökat. kvalitetenävenm.m.
materielenden rullande ökar. engelska modellen forMed den

avreglering har överfört del den ekonomiska risken tillstorman en av
den privata sektorn.

olikaDe konkurrenterna samarbetar frivilligagenom
överenskommelser, kommer inte alltid hotetfinnsöverensmen man om
tvingade regler. En viktig aspekt i många sammanhangnämns ärsom
nätverkseffekterna. möjligheten lång sträcka med flerat.ex. att resa en

och biljett. Detta i dag möjligtoperatörer är atten samma genom
samtliga har och övertagit British Rails gamlaoperatörer enats om
biljettsystem.

finnsDet vidare särskild branschforening eller intresseförening,en
forATOC samarbete mellan de olika Dennaoperatörerna.

intresseförening leder bl.a. arbetet och med samarbete mellanprocessen
behållandetoch nätverksfordelar.operatörer av

Gränsdragning mellan OPRAF och relativt klar.ORR En vissär
överlappning finns bl.a. i fråga tillvara nätverksfördelar. Detatt taom
bärande skälet till ha ochOPRAF ORR i skilda organisationeratt är att
OPRAF bevakar den kommersiella sidan medan ORR for restensvarar

tillståndsgivningen. Man föruppenbar risk konflikt ochav ser en
otydliga roller dessa båda enheter, och slåsORR OPRAF,om samman.

Beträffande fordon finns i dag inga alternativ till hyra hos någotatt
Ävende fordonsbolag bildades for uppgiften. detreav som om

konkurrerar sinsemellan marknaden inom fordonssidan relativtär
begränsad. faraOPRAF i det inte har uppstått någonännuattser en
nämnvärd konkurrens inom denna marknad skulle kunna leda tillsom

och bättre fordon kan komma marknaden. Noterbart iatt nya
sammanhanget vissa ändå vågar nybeställningär operatöreratt satsa

fordon långa leasingavtal något fordonsbolagen bildatstrotsav av som
för uppgiften.

7.3 Tyskland

järnvägenDen tyska har under antal år dragits med underskottett stora
Åri budgeten. hade den1993 tyska förbundsjärnvägen Deutsche

Bundesbahn skuld motsvarande 66,2 miljarder finansiellaDM. Deten
resultatet minus miljarder16,2 DM. Varken den dåvarandevar
västtyska eller östtyska järnvägen kunde konkurrera
transportmarknaden. sammanslagningen Tyskland också näraav var
förestående.
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bådadedärjärnvägsreformiresulteradeDetta en
DeutscheochBundesbahnDeutschejärnvägsförvaltningarna

aktiebolag,bildadeochjanuari 1994 ettden lReichbanh slogs samman
därfierauppdelad iReformen stegDBAG. ärBahn AGDeutsche
detverksamheten ärdivisionaliseringochsammanslagningen aven

persontrafik,interregionaldivisioner,femfinnsdagIförsta steget.
ochinfrastrukturgodstrafik,persontrafik, enregional

divisionernabolagiseringtvå ärverkstadsdivision. Steg avennummer
isistaochtredjeoch det stegetholdingbolag,under gemensamtett

bolagen.separeringtotalreformen är aven

följande:bl.a.reformenmeduppnåvill ärmålDe mansom
bibehållandemedmedborgarnaförmobilitetFörsäkran enavom0

miljö.god
förväntadedenfårattjärnvägen störresäkerställandeEtt avenav0

persontrafiken.ochför gods-marknadenökningen av
möjliggörjärnvägenÖkade för attkonkurrensförutsättningar som0

transportslag.andravillkorlikakonkurrerakanjärnvägen som
styrning.politiskfrånfrihetkommersiellGejärnvägen0

belastningenminskagrund ochfinansiellsund avjärnvägenGe en0
budgeten.federaladen

järnvägsstrafik Tysklandregional iUpphandling av

ocksåskerjärnvägsreformentyskamed densamband enl
ökatlörbundsstaternaolikade ettregionaliseringsreform gersom

År denförealltså1993,persontrafik.regionali frågabl.a. omansvar
anbudBundesbahnDeutschelämnadejärnvägsreformen, etttyska

Trafikenolika delstaterna.till dejärnvägstrafiklokalregional och
tillanslötanbud1993/94. Dettaför årentrafikplanbaseras en

ochjärnvägsreformentillanslutningiregionaliseringsreformen
ochregionalupphandlingarkommandeförbasbetraktas avensom

trafik.lokal
förmiljarder DMÅr 12delstaternade tyskaerhöll1997

regionaltrafiktill driftmiljarder DM7,8dessa gårregionaltrafik. Av av
miljarder DM gårfyraResterande del,trafikplan.1993/94 årsenligt ca

kollektivtrafik.övrigförbättringtill av
i kraft.regionaliseringslagsärskildträddejanuari 1996Den l en

förbundsstaternatillnedhar förtsjärnvägstrafikregionalförAnsvaret
upphandlas iTrafikenDBAG.förlängreoch ettär ansvar

lett iharupphandlingolika Denna attmellan operatörer.konkurrens
dock kvarharDBAGlinjer.vissatrafikenharDBAG tappat
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för den interregionala trafiken, vilken trafik inteansvaret är som
subventioneras lever endast biljettintäkter, i huvudsakutan av
snabbtågstrafik ICE.

olikaDe delstaterna har delegerat för den regionala trafikenansvaret
till organisationer for lokal- eller regionaltrafik. Antaletegna
trafikbolag skiljer sig mellan de olika förbundsstaterna. Totalt finns i
dag beställare29 regional järnvägstrafik och trenden antaletär attav
beställare ökar, eftersom delstaterna trafiken blir både bättreattanser

genomoch billigare trafik upphandling i mindre enheter.
DBAG gillar denna trend med uppdelning i mindre enheter.

Sannolikt minskar DBAG:s fördelar bolag eftersom oftastonav man
erbjuder totallösningar for trafiken.

Trafikupphandlingen sker i konkurrens mellan DBAGoperatörer.
har förlorat vissa linjer och vunnit andra. Ett exempel linjeen som

harDBAG förlorat Obenland Eisenbahn i Bayern. finnsär Det dock
inga krav delstaterna skall upphandla trafiken i konkurrens.att

DBAG har självfallet tillgång till rullande materiel. Vissaegen
mindre trafikbolag upphandlar rullande materiel, enligtegen men
DBAG detta kompliceradär där det krävs detaljeradeen process
specifikationer.

De 2,5 åren har DBAG fått bidrag från delstaterna försenaste
upphandling fordon. Delstaterna vill ha tillgång till de fordonav nya

bidragit till, detta gillas DBAG. Omsom man men av en annan
har vunnit anbud vill delstaten haoperatör möjlighet disponeraett att

fordonen for den avtalenl mellan DBAG ochoperatören. de olikanya
delstaterna finns ofta klausul access till fordonen inskrivet,en om

bara till den del de bidragit till.men som
De erfarenheter drar från upphandlingsprocessen är attsom man

DBAG har möjlighet vinna anbudstörst omfattar trafik inomatt som
geografiska områden. Pris och biljettsamarbete förekommer mellan
olika såtillvida i priset foroperatörer genomgående biljett haratt deen
olika delsträckornas pris adderats Däremot olikaär.specialerbjudanden från DBAG endast giltiga hos DBAG. DBAG
känner allt trycket från andra villtrots samverkaoperatörer som om
olika specialbiljetter.

Spår och stationer skilda från trafiken.är finnsDet dock prislistaen
från DBAG för nyttjandet ochspår vid stationer. Attatt stannaav
stationer skall upplåtas konkurrensneutrala villkor regleras i en
särskild lag. Det således förbjudet förär DBAG favorisera sigatt
själva.

finnsDet inget särskilt eller Regulator för lösa konflikterattorgan
inom sektorn. denI mån sådana uppstår löses detta den tyskaav
motsvarigheten till Konkurrensverket.
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Taktfahrplan

ochkundernajärnvägenFör mötaattTaktfahrplan sättlntegraler är ett
ochkommertågentidtabell därsystematiseradkrav. Dettaderas är en

beroendetimmeellervarjeminutgår varannansamma
Förbindelser.förekommerrelationer tätarevissatrañkintensitet. l

alltsåTyskland, ävenhelainförd iTaktfahrplanlntegraler ärDenna
delstaterna.Östtyskagamlade

konsultnågonellersjälva,DBAGutarbetasTidtabellen avav
delstaterna.ellerDBAGuppdrag av

samtidigtmarknadskraven,detta möta somDBAG sätt attFör är ett
tillåterfordonen. Systemetanvändningeffektivarefår avman

imåstekonkurrentervarföråkare,fria äveningaegentligen
systemet.

21"kallas Netzvadi ettutvecklaskonceptDetta att somavses
ochsnabbabaseratTaktfahrplan attlntegralermedsystem

kapaciteten.ökarvilkettåglångsamma separeras,



SOU l997: l29 Alternativ utformning nationellt basnät 83av

8 Alternativ utformning nationelltav
basnät

Under utredningens gång har SJ förslagpresenterat tillett eget
nationellt basnät. Slzs förslag redovisas i sammanfattning.

8.1 SJ forslag till principer för:s ett
nationellt basnät

Statens järnvägar har lämnat följande redovisning någraöver
produkter, sin den framtidasamt järnvägstrafikensyn och några
principer för nationellt basnätett såsom det har beskrivits i
Kommunikationskommitténs slutbetänkande. Med nationellt basnät

i detta fall kompletterande järnvägsnätavses ett till den kommersiella
interregionala persontrafiken järnväg.

8.1.1 SJ produkter:s

Snabbtâg

Snabbtågen kommer basen iatt utgöra trafiksystemet sträckorna
Stockholm-Göteborg, Stockholm-MaImö-Köpenhamn. Stockholm-
Sundsvall och Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Snabbtågen
kommer trafikera andra linjeratt komplement tillett andrasom
produkter Stockholm-Dalarna Stockholm-Östersund.t.ex. och

Snabbtågen kommer därmed intercitytågenersättaatt de största
linjerna och här i allt högre grad för trafikensvara stomnätet
längre avstånd. högtrañkI vardagarna inriktas utbudet mer
affärsresenärerna medan i lågtrafik och i veckosluten det inriktas mer

privatresenärernas behov.
Snabbtågen skall också samverka med interregiotåg ocksåsom

kommer fungera matartrafikatt till snabbtågen. Det finnssom planerat
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30ungefärochstationer50snabbtågslinjer stannar caför ll somca Härigenomstationer.200interregiotåg stannarmed calinjer som
Snabbtågsnätetsnabbtågsutbudet.tilltillgångde flestakan orterna

demellanavståndlångaförheltäckanderelativtdärmed resorblir
flesta större orter.

Inlcrregiotåg

flestade störreregionaltågsnabbt stannarlnterregiotåg är somett
utnyttja tågmöjliggörs attturtäthet. Dethög genomharochorter en

topphastigltet.och högaccelerationhögbådemed
funktioner.fleraharlnterregiotågen

arbetsmarknaderregionalaihopknytaAtt0
milunder 30affärsresorochprivat-För0

snabbtågentillmatartågSom

ochintercitytågSJ:sintegreringlnterregiotågen är aven
tillgodosereffektivt sättregionaltåg etttrafikhuvudmännens som

utvecklaskanlnterregiotrafikenmil.3-30mellanefterfrågan
regionala intressenter.ochmedtillsammans staten

direktgårlinjerbyggsinterregiotrafikenför somNätet upp
Förtimmar.överstiger 3interestidennärdemellan största orterna

snabbtåg. Detillbytaoftast kortarerestiden attblirlängre genomresor
vidsnabbtågslinjernatillkoppladedärförinterregiolinjerna ärs.k.

ocksåfungerarinterregiolinjerdelbytespunkter. En somstrategiska
tvärförbindelser.

tågmedstomtrafrk ettbyggerlnterregiotrañken varannanen
normalmedlinjervardagarnadelenundertimme större av
tågtillförtätastrafiken ettkanefterfråganhögVid perefterfrågan.

fjärdetågturtäthetenkanefterfrågan ettvid lägre varochtimme vara
tidtabellernasåeftersträvasminuttal attmed fastaAvgångstidertimma.

ihåg.kommalättaskall attvara
exempelMalmö ettochKarlskrona är ettmellanKustpilen

framgång. Detmedetableratsharredan storinterregiotrañksystem som
servicesmåskalig näraservicenivåmed högtågmodernt enär -

detågenlnterregiotrañksystem ärExempel nyakunden. nya
Svealandsbanan.ochMälarbananbanorna
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Intercirytrafik

lntercitytågen produktär med flexibel service for relativten resor
långa avstånd. De kan ha servering och familjevagn och antal olikaett

anpassade for olika kundgrupper. De kan havagnar många vagnar
vilket degör linjer medatt efterfrågan och långa restiderstorpassar

Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.t.ex.
framtidenl snabbtågen blirnär basen i trañksystemet de stora

linjerna kommer intercitytågen alltmer bli högtrafikproduktatt en som
går och kväll eller it.ex. veckosluten. Det kommermorgon att ettvara
flexibelt utbud kan till efterfrågan dels olika antalsom anpassas genom

dels tidtabellen. Det kan också försesvagnar, medgenom t.ex.
konferensvagnar och resgodsvagnar för skidor, cyklar Det ärm.m.
därför också lämpligt for turisttrafik.

:Vattåg

Nattågens framtida marknadtyngsta långa avståndär inte kan nåssom
dagen medöver snabbtåg till fyra timmarstre restid. De tyngsta

linjerna från Norrlandär till Mellansverige och från Mellansverige till
Skåne och kontinenten Stockholm-Malmö-Köpenhamn,t.ex.
Stockholm/Göteborg-Jämtland och Stockholm-övre Norrland. Andra
relationer kan trafikeras beroende hur marknaden utvecklas. På sikt
kan nattågen kombineras med intercitytågen utvecklaattgenom nya
vagnkoncept kan utnyttjas både dagen ochsom natten.

En viktig marknad för intercitytågen och nattågen ocksåär
skrymmande resgods, expressgods och här kanpost itransporterassom

Ävensärskilda lnterregiotåg har oftavagnar. expressgodsutrymmeett
för mindre paket.

Regiønaltåg, lokaltåg och matartrajik

Slrs tâgprodukter kompletteras med länstrañkens regionaltåg, lokaltåg
och matartrafik med buss. Förutom dessa trafiksystematt ofta fyller en
viktig funktion i den lokala och regionala trañkforsörjningen har de
också betydelse för S125fjärrtrafik
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jämvägsnätetindelningkriterier förSJ8.1.2 av:s

kommersielladetförgrundtillliggaföreslåskriterierFöljande
järnvägsnätet:

avreglerad buss-medochmed bilenkonkurreraskall kunnaDet en0
flygtrafik.och

delfjärrtrafik i storsammanhängande nätskall enDet utgöra ett av0
landet.av

lokala ochmedochnationella basnätetmed detsamverkaskallDet0
regionala nät.

affärsriskenochutbudetskall bestämma taOperatören0
företagsekonomiskt lönsamtlångsiktigtskallDet0 vara

skalldetinnebärföretagsekonomiskt lönsamt attskallAtt nätet vara
tillkapitalkostnadermedperspektivlångsiktigtilönsamt ettvara

utifrânberäknasbör ettLönsamhetenåteranskaffningsvärdet.
ochfárdigställdabanombyggnaderna ärlägelångsiktigt nunär

genomförda.vid SJrationaliseringar ärplanerade
krävslångsiktigt lönsamt attskallkommersiellt nätFör att ett vara

avreglerad buss-bilensåvälmedkonkurrerakunnaskalldet ensom
flygtrafik.och

med flygetsamverkaskall kunnadet ocksåförhindrar inteDet att
brakanTågetgrunder.kommersiella ettbusstrafikenoch vara

och KastrupsArlandaflygettillmatartransportmedel t.ex.
matartransportmedel till tågetbrakanoch bussenflygplatser ettvara

tågförbindelser.brasaknarområdenfrån som
särskiltsamverkarkommersielladet nätetviktigtocksåDet är att

samverkandemåstenationella basnätet. Dessadetmed system somses
detpraktisktochekonomiskt närbådeberoendemed stortettsystem

heladetuppfattarsåtidtabellsplanering resenärernagäller att somm.m.
sammanhängande nät.ett

formutbudet ibestämmakunnaSlutligen måste operatören av
takt medutbudet iändrahapris,restid och rätt attturtäthet, samt

skallDet operatörenkonkurrenssituationen.ochmarknaden som
vissttidsperiod körafastställdviss ettundersigförbinda är att en

minimiutbud kanDettadefinierat linjenät.i förvägminimiutbud ett
vissamedförknippatocksåochlinjerolikaolikagivetvis vara

förbehåll.
någonkommersiellt nätförförutsättningviktigEn att ett av

harupprätthållas operatörenkunna ärskall attomfattning
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trañkeringsrätt till den specificerade trafiken. En trafik direktsom
konkurrerar med den kommersiella trafiken riskerar förstöraatt
ekonomin och risken ingenär stor vågaratt sigoperatör ta
affärsrisken i så fall. Härtill kommer de praktiska problemen med
tidtabellsplaneringen och de samordnade näten.

De kriterier skall ligga till grund för linjer i det nationellasom
basnätet föreslås de skall ha:attvara

Betydelse för den regionala utvecklingen
Konkurrenskraftig standard
Ett visst trafikunderlag
Medverka till långsiktigt hållbart samhälleett
Skall samhällsekonomiskt motiveratvara

Att linje skall ha betydelse för den regionala utvecklingenen
innebär den skall knytaatt regioner inom Sverige. denAttsamman
samtidigt skall ha konkurrenskraftig standard innebär meden att man
hjälp tåget skall öka tillgängligheten i något avseende bättre medav än
något kollektivtrafikmedel, vilketannat i regel också innebär att man
kan få visst trafikunderlag.ett

Det samtidigt svårtär kvantifiera vad ökad tillgänglighetatt skall
innefatta. kortEn restid givetvis kriterium,är tågetett snabbareatt är

bussen kanän utgångspunkt, det dessutom likaär snabbt ellervara en
snabbare bilen det bättre.än är När detännu gäller flyget kan det inte

avsikten det nationella basnätet direktatt skall konkurreravara med
flyget, det kan däremot komplettera flyget kapacitetsmässigt och imen
vissa relationer.

Det viktigt de nationellaär basnätet betraktasatt helhetsom en -högklassigt kollektivtrafiknätett binder ihop Sverige isom densom
mån detta inte kan kommersiellgöras grund. Samtidigt måste
hänsyn till de medel angivitstas att utgångspunkt för detsom som
nationella basnätet har utgångspunkt köp järnvägstrafikstatenssom av
och stöd till länsbanorna. kanDet således inte huvudsyftet attvara
subventionera trafik med andra transponmedel redan finns utansom

upprätthålla heltäckandeatt interregionaltett kollektivtrañknätsnarare i
Sverige och då företrädesvis järnvägsnät.ett

När det gäller val linjer i det nationella basnätet järnväg börav
det också långsiktigt. Utgångspunkten bör inte bara de linjervara vara

finns i dag de linjerutan kansom snarare som vara
samhällsekonomiskt effektiva med utbyggd infrastruktur enligten
Kommunikationskommitténs förslag och med moderna tåg. Det innebär
i sin nuvarande trañklinjeräventur att måste kunna ifrågasättas och att

linjer skall kunna tillkomma.nya
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statisktinte behöver utannationella basnätetdetinnebär varaDet att
ocksåDettidsperiod i ärbegränsad taget.fördetaljibestämmas en

möjligasådynamik i attvissfinns systemetdetviktigt att en
förutsättningarnaallteftersomgenomföraskanutbudetiförändringar

förändras.
linjerinnefattanationella basnätetdetintebör somSlutligen

ochlokalai detellerkommersielladeti nätetbedrivaslångsiktigt kan
intenationella basnätetviktigt detdockDetregionala är attde näten.

knyterfunktionellt nät sammanettutan somrestpost somensomses
ochlokaladeochkommersielladetmedsamverkaniregioner

transportmedel.andraregionala näten samt
regionalaochlokaladegrund förtillliggaskallkriterierDe som

skallföreslås att:näten vara

efterfråganinomregionalskall tillgodosehuvudsaki resor.De
regional huvudman.innehasTrafikeringsrätten av

ellermed bussskall trafikeraslinjenbestämmerHuvudmannen om
tåg.

utbudbestämmerochekonomiskadetHuvudmannen ansvarettar0
och taxor.

efterkanefterfrågan görasinomregionalAvgränsningen av
restid. Denavstånd ellerefterelleradministrativa gränser t.ex.

dehuvudsakibestämmerlänsgränsen,administrativa gränsen,
diskuterakanområden. Mantrafikhuvudmännensnuvarande enom

timmeslrestidmil ellertioreslängdefter t.ex.avgränsning t.ex. en
samtidigtinnebärdetfunktionellrestid menvore mer

flestadeförekommersådanaeftersomavgränsningsproblem resor
trafiklinjensbörAvgörandegrad.varierandeijärnvägslinjer vara

funktion.
dagligarevir förmänniskornaskonstaterakanSamtidigt attman

kollektivtrafikenden lokalainnefattadeUrsprungligenutvidgats.resor
Genomeller kommun.inomtrafiken tätorten
omfattatillkollektivtrafikenutvidgades attlänshuvudmannareformen

väsentligtförbättradesochsamordnadesutbudetochlän genomett
länen. Genomlandsbygstrafiken inomochtätortstrafikenintegrering av

inomtågtrafikenförfickocksåtrafikhuvudmännen överta ansvaretatt
tågtrafiksystemregionalaochlokalaocksåinnebar detlänen att nya

ned.vissa lagtssamtidigtbyggts somupp
blirlänsgränspendlingendärnärvarande pågår överFör processen

regionersammanhängandedärochomfattande störreallt sermanmer
Öresundsregionen ochMälardalen,sådanaExempel ärfram.växa

förbättradeOftaGöteborg. utgöromkringVästsverige
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kommunikationer och inte minst jämvägsförbindelser viktignya en
drivkraft i denna process.

skulleMan kunna förenkla det hela och trafikhuvudmännensäga att
får för dessa linjer. Samtidigt kan konstaterasta detansvar attnya
nuvarande statliga köpen interregional jämvägstrafik oftaav avser
denna linjer binder olika regionertyp i olika länav som samman -
ibland också i samarbete med trafikhuvudmännen. Vidare föreslås i
Kommunikationskommitténs betänkande indelningen i länsbanoratt
och stombanor slopas. Det naturliga dåär tillsammans medatt staten
trafikhuvudmännen får huvudansvaret för upprätthålla det nationellaatt
basnätet. medan trafikhuvudmännen har fortsatt för den lokalaansvar
och regionala trafiken inom länen.

Det också den mellanregionalaär trafiken svårastär attsom
organisera och finansiera vilket talar för bör haatt staten stort
medinflytande och medansvar för denna medan länen tar
huvudansvaret För den inomregionala trafiken, med den definition som

diskuterats.ovan
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9 Uppdraget

Regeringen beslutade den 29 maj 1997 tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift utreda organisationen ochatt samordningen denav
interregionala persontrafiken Dir. 1997:78. Enligt direktiven skall
utredaren redovisa konsekvenserna införa nationellt basnätatt förettav

Äveninterregional persontrafik. konsekvenserna inrättandetav av en
myndighetsfunktion, s.k. rikstrañkombud,ny ett ansvarigt för bl.a.

samordning och upphandling trafik basnätet eller andraav
alternativa lösningar skall redovisas.

Så här lades utredningsarbetet upp

För klara utredningsarbetetatt inom den tiden haravsatta
för Svenskt Flyg, Samtrafikenrepresentanter i Sverige AB, BK Tåg AB

och Konkurrensverket inbjudits och lämnat värdefulla synpunkter inom
uppdragets Vidare har SJ förslag till nationelltram. presenterat ett eget
basnät och SIKA har sin Järnvägenspresenterat rapport nya
förutsättningar julil 1996 uppdraget utreda effekternasamt att av en
avreglering den långväga busstrafiken. Samråd har också skettav med
Kommunikationsdepartementets arbete angående organisationen deav
statliga myndigheterna inom järnvägssektorn.

Utredningen har anordnat seminarium kringett rapporten
Järnvägens avreglering i teori och praktik KFB-meddelande
1997: 10 och "Effektiva tågsystem for framtidarapporten persontrafik
Järnvägsgruppens publikation 9702, Kungl. Tekniska Högskolan.

Seminariet behandlade erfarenheteräven från Schweiz, Tyskland
och Storbritannien. Samtliga kommunikationsdirektörer från
länsstyrelserna för De handikappadessamt representanter riksförbund,
Handikappades samarbetsorganisation och Synskadades riksförbund
har inbjudits till information utredningsarbetet med möjligheterom att
lämna synpunkter.

Utredningen har besök tagit del erfarenheter frångenom av
Deutsche Bahn AG, trafikministeriet i den tyska delstaten Hessen,
trafikministeriet i Bern och Schweiz förbundsjärnvägar Office ofsamt
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ochFranchiseRail operatörenofOffice PassengerRail Regulator,
London.utanförCentralSouthConnex

bidragit medharutredningentillvarit knutnaDe experter som
arbetets gång.underkommentarersynpunkter ochmaterial.värdefullt

.Särskilt zlppdrag

EngeneeringRailRoadtill VABuppdraglagtLltredningen har ettut
förnationellt basnätskapamöjligheternaanalysavseende ettAB attav

denfrånskisseras iprinciperutifrån de rapportSverige ensom
trafiknät"Ettgrönbokoch EUzsjärnvägsunionen UlCinternationella

alla.För
systemtekniskaochutformningprinciper,behandlarRapporten

redovisasVidarenationellt basnät.skapa ettförförutsättningar ettatt
helheti sinredovisaslinjenät. Rapportenkoordineratexempel ett

försjälvaFörfattarnabetänkande.till dettabilaga svararseparatsom en
material iallt rapporten.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Marika Engströmexpertenav

Sammanfattning

Enligt min uppfattning saknas tillräckligt underlag för kunnaatt ta
ställning till flertalet de omfattande förslag betänkandetav som
innehåller. Förslagen skulle, de genomfördes, konsekvenserstoraom
för jämvägstrafikens organisation och omfattning. Jag detatt äranser
angeläget genomföra djupgående konsekvensanalyseratt förslagen iav
betänkandet och det förhastat iär detta lägeatt fatta beslut enligtatt
betänkandets förslag.

Jag vidare rikstrafikombud bör inrättasatt ettanser som en ny
fristående myndighet. Dess viktigaste uppgifter bör definiera,attvara
prioritera och upphandla regionalpolitiskt motiverad interregional
persontrafik, affärsmässigt olönsamär och därför intesom annars
skulle komma till stånd.

Tillräckligt underlag saknas

Jag risker med förslagetstora skall upphandla avtalaser att staten om
all järnvägstrafik och skall ställa i utsiktatt minimistandardstaten en
trafikutbudet i basnät.ett

Det inte givetär upphandling trafik alltid innebäratt lägre totalaav
kostnader. Genom spjälka trafikverksamhetenatt i fiera mindreupp
delar med flera riskeraroperatörer förlora de stordrifts- ochman
samproduktionsfördelar finns inom järnvägstrafiken. Det finnssom nu
risk för de vinster kanatt upphandlagöras trafiken iattsom genom
konkurrens blir mindre de stordriftsfördelarän samtidigt förlorassom

marknaden delasnär flera aktörer. Kostnaden för trafikanter ochav stat
kan därmed blir högre och inte lägre, skulle avsikten medsom vara en
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arbeteKommunikationskommitténsmedsambandupphandling. l
interregionalaför denstordriftsfördelarbedömde SIKA att

fortsättningenimotiverar SJjärnväg ävenpersontrafiken att ges
underhar intetrafik.denna Detdelenlönsammaföreträde för den av

tidigareSlKAZSkunskapframkommit motsägerutredningdenna som
ytterligare.studerasbörfrågadockbedömning. Detta är somen

efterfråganhandi förstabörTransportutbudet styras av
minimistandard påvissförsigOm tarstatentransporter. enansvar

vidakostnaderdet innebärakanbasnätitrafikutbudet somett
Även målsättningaruttrycktanuvarande.deöverstiger om en

vissutfästelseruppfattasminimistandard kan enomsom
trafikutsättning.

järnvägpersontrafikinterregional ärupphandling allStatlig enav
arbetsuppgifter föromfattandeskulle innebärauppgift ettgigantisk som

central myndighetöverordnadbliriskerarrikstrafikombud. Detta att en
till behöverskallupphandlingenmarknadstryck. Hurtillräckligtutan
utformningpåverkaromfattninganbudenshurvidare,analyseras t.ex.

bedömning kräverEnligt mintrafiknätet.helauppläggningoch av
avtalstider förjärnväg långapersontrafikupphandling att nyaav

kanlängdavtalstidernasetablera sig. Hurskall kunnaoperatörer
frågaocksådärförtrafikutbudetidynamikenpåverka är en som

analyserasbehöver mera.
tillgången tillgällervidare analyskräverfrågaEn somannan

konkurrensstyrka för denhamateriel.rullande Att är enegna vagnar
sigkan förväntabedömningEnligt mångasenskilde operatören. man en

blandkommande medårenunder deteknisk utvecklingkraftig annat
kostnader förväsentligt lägrematerial tilli änlätta nyavagnar

möjligheterna ökar iinnebärakan därförUtvecklingennärvarande. att
materiel. Därmedrullandehaforframtiden operatörerna att egen
också risk förfinnssärskilt vagnbolag. Detförminskar intresset atten

med ringainnehar föråldradeefter tidvagnbolagstatligtett vagnaren
marknaden.värde den öppna

Ökad avreglerad busstrafikinternalisering ochkonkurrens genom

nuvarande ochbåde dentrafikpolitikenhuvudsyfte medEtt -
Kommunikationskommitténs förslag är styra motatt en-

transportsektorn.resursanvändning i Ettsamhällsekonomiskt effektiv
effektivitetsamhällsekonomiskför åstadkomma ärviktigt attmoment

bärande tanke iocksåeffekter, vilketinternalisera ärexternaatt en
betänkande.Kommunikationskommitténs
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lnternalisering effekter innebär enkelt uttryckt denexternaav att
skall genomföra eller i sitt beslut tvingastransportsom en resa ta

hänsyn inte bara till kostnader och uppoffringar tillävenegna utan
kostnader och uppoffringar berör andra i form s.k.som externaav
effekter. Till dessa räknas miljöförsämringar i form buller ochav

tidsfördröjningar, olycksrisken för andraavgaser, etc.
internaliseringOm effekter genomförs inomexternaav

trafikpolitiken, enligt Kommunikationskommitténs förslag eller
samtidigtoch fullsätt,annat avreglering den interregionalaen av

busstrafiken genomförs, innebär det del den trafikatt stor ären av som
samhällsekonomiskt lönsam sikt också blir företagsekonomiskt
lönsam. Därmed minskar behovet samhällets köp trafik.av av

Genomförd internalisering och avreglering interregionalav
busstrafik kommer innebära förstärkt konkurrenssituationatt för SJ.en

redan för konkurrensär från i första handutsatt biltrafik,som nu men
från flyg ochäven buss. Enligt min uppfattning bör avvaktaman

effekterna detta marknaden ytterligare år innan fattarav ett par man
eventuellt beslut avreglera denatt interregionalaävenom
persontrafiken järnväg.

Analyser SIKA gjort avreglering den interregionalasom om av
busstrafiken indikerar det möjligt föräratt SJ den förstärktamötaatt
konkurrensen från busstrafiken med sänkta biljettpriser 2-
klassbiljetter betydande kostnadsökningarutan med minskadmen
lönsamhet. SIKA bedömer också det möjligtatt är ytterligareatt
effektivisera SJ:s verksamhet och därmed minska kostnaderna.

Upphandla regionalpolitiskt motiverad trafik

Samhällsekonomisk effektivitet inte denär enda ledstjärnan för
trafikpolitiken. Det finns också rättvise- och fördelningsargument att ta
hänsyn till. Regionalpolitiska skäl kan motiv tillvara
transportmöjligheter kapacitet och/eller trafikering utöver
Samhällsekonomisk effektivitet. Beräkningen denav
samhällsekonomiska effektiviten grundas ellerresenärernas
transportköparnas betalningsvilja, vid rådandemätt inkomstfördelning.

Regionalpolitiska mål kan uppnås olika och åtgärdersätt i
transportsektorn behöver inte alltid lämpligast. Det därförärvara
angeläget försöker bedöma effekternaatt förslag till trafikman av som
motiveras regionalpolitiska skäl och också ställa dessa förslagav mot
alternativa åtgärder i trafiksektorn eller i andra sektorer.-

På sikt skulle således det huvudsakliga behovet upphandlaattav
interregional trafik sådan trafik motiveradäravse som av
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för detuppgiftenviktigastedenskäl. Jag avregionalpolitiska attanser
definiera.börrikstrafikombudet attföreslagnakommittén vara

trafik sommotiveradregionalpolitisktupphandla annarsochprioritera
tillstårbegränsadedeninomståndstillskulle komma somraminte

kommersielltillkomplementskalltrafik utgöra ettbuds. Denna
upphandlastrafikdentillochtrafik avlångväga som

länstrafikhuvudmännen.
tillbidraalltsåtrafik attsådanupphandla är attmedSyftet att

begränsadinommålentrafikpolitiska attdeuppfylla engenom -
skulleintesannolikttrafiksäkerställaekonomisk annarssomram - motiverassärskiltalltsåskalltrafikUpphandlingtill stånd.komma av

regionaldelmåltillförslagKommunikationskommitténs omav
regionalpositivbidra tillskall"Trafikpolitikenutveckling: en

nackdelartill kompenseraochlandetdelar atti alla avutveckling av
delar.olikalandetsmellanavståndlånga

användbaraipreciserasbehöverutvecklingregionalMålet om
trafik.upphandlingenvidanvändaspraktiskt kunnaförkriterier avatt

medsamverkanirikstrafikombudetuppgift förviktigDetta är en
och SlKA.trafikverken
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Särskilt yttrande Ingemar Lundinexpertenav

Sammanfattning

Målet skapa nationellt basnät med samverkandeatt kollektivtrafikett är
utomordentligt angeläget. För kunna utveckla ochatt genomföra ett
sådant krävs beslutsunderlagnät helt kvalitet vadänav en annan som
varit möjligt fram under den synnerligen kortaatt ta utredningstiden.

Flera förslagen i utredningen enligt min meningär inte tillräckligtav
underbyggda. Det gäller i synnerhet förslaget all interregionalatt
järnvägstrafik skall bedrivas enligt avtal med Det knappastärstaten.
troligt detta förslag, innebäratt genomgripande förändring ochsom en
risk för fragmentisering järnvägstrafiken, skulle leda till sigav vare
effektivare, marknadsanpassad trafikförsörjning, mindremer
administration eller lägre kostnader för samhället totalt sett.

Inledning

Direktiven och uppläggningen arbetet har under sommarmånadernaav
skapat mycket speciella arbetsförhållanden i utredningen. Tidspressen
har varit och möjligheternastor starkt begränsade vidareutvecklaatt
och analysera tankarna och förslagen i Kommunikationskommitténs
betänkande Ny kurs i trafikpolitikeit". En följd det forceradeav
arbetet också det iär utredningen kvarståratt del ofullständiga ochen
missvisande beskrivningar SJs roll och verksamheter.av

I utredningen har arbetet enligt min mening i alltför hög grad- -fokuserats organisatoriska frågor och förutsättningar för
upphandling jämvägstrafik i konkurrens. Däremot har principernaav
för utformningen basnät, vilkaett enligtav
Kommunikationskommitténs intentioner och utredningsdirektiven
borde varit utgångspunkten, inte diskuterats tillräckligt ingående.

SJs principiella synpunkter utformningen nationellt basnät,ettav
såsom det definierats Kommunikationskommittén, framgårav av
kapitel i8 utredningen.
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trajikslagenmellansamverkanochKonkurrens

optimaltförförutsättningarna ettvill ökautredarenpositivtDet är att
skapaviktigtdärvidDet attinfrastruktur. ärjärnvägensutnyttjande av

ochsamverkabådemöjlighetergodahar attjärnvägssystemett som
trafikslagen.övrigamed dekonkurrera

avtalenligtbedrivasskalljärnvägstrafikaIIföreslårUtredaren att
vilkavisafårbetalningsviljaoch operatörernasmed attstaten

ekonomiskbehovirespektivekommersiellatrafiklinjer avärsom
ellertillskadettabeskrivit hurinteharUtredningenkompensation.

förfarande.sådantförFörutsättningarnaoch etteffekternaanalyserat av
basnätmedalternativgjorts ettanalysnågon somheller har ettlnte av

enligttrafikenkommersielladenkompletterar
ochKonsekvensanalyserförslag.Kommunikationskommitténs

genomföramöjligtdetinnanbehövs är attövervägandennoggranna
iskisserasjämvägstrafikenförändringargenomgripandesådana somav

utredningen.
effekternapositivadebeaktatinte harutredningen avJag attmenar

samordningsfördelarnatillvarasystemegenskaper;järnvägens att ta
förminstinteeffekter,positivamångajärnvägsdrifteninom ger

såvälförbetydelseavgörandeocksåfördelarDessa ärresenärerna. av
övrigadekonkurrensfömiåganför gentemotlönsamheten som

iadministrationochplaneringgällerdetSåvältrafikslagen. när som
verksamheternasamordnanödvändigtdetproduktionen attsjälva är

personal ochfordon,förkostnadernafastatill de högamed hänsyn
stödsystem.

koncessionsbasisskejärnvägstrafik skallupphandlingOm av
deriskpremiekrävaanbudsgivarnamindresärskilt demåste en

flyg-från dekonkurrensenvåga storaförlinjerna mötalönsamma att
linjerellertrafikerarliten ettbussföretagen. En operatöroch parensom

Swebus,ellerSASutkonkurreradblikunnalätt tskulle exavannars
i övrigatäckningsbidragmindre änmöjlighetharvilka ettta utatt

troligEnjärnvägen.konkurreraavsiktisitt utdelar nät, attav
slå sigkommerprivatade attdå operatörernablirutveckling att

och buss.flygfrånhotetkunnabättre mötaför attsamman
framhållitbetänkandei sitthar ocksåKommunikationskommittén att

skulle uppståmed tidenpraktiken ettidetrisken är attstor
skulle blidennaförkostnadernaochjärnvägsmonopol igen att process

höga.
allavisarStorbritannien nästanfrånerfarenheter attHittills vunna

fjärrtrafik. TrotsSJsmycketeller änlika störretågoperatörer är stora
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befolkningsunderlaget ochatt trafikstrukturen heltär annorlunda iän
Sverige finns det indikationer fusioner kommeratt genomföras iatt
England de l2 företag bedriver tågtrafik. Det förtjänarav nu som
dessutom påpekas deatt statliga subventionernaatt till
järnvägssystemet i Storbritannien har ökat kraftigt efter privatiseringen.

Utredaren utgår från flyg- och bussoperatöreratt ska heltagera
fritt marknaden medan järnvägen inte skulle få denna möjlighet.
Detta kan leda till basnätet blir mycket dyrt,att då endast flyg och buss
kan koncentrera sig på de företagsekonomiskt lönsamma linjerna.

För järnvägen framgångsriktatt skall kunna konkurrera med bil.
buss och flyg måste de enskilda såoperatörerna frihetstorges som
möjligt själva kontrolleraatt såväl prissättning trafikens kvalitet.som
Enligt min mening gäller det organisera trafikenatt sådant sättett att
det finns direkt koppling till marknaden och naturligaen incitament att
förbättra trafiken. Det blir inte fallet rikstrafikombud skallettom
fungera mellanhand mellan ochresenärersom och regleraoperatörer
trafiken under kortare eller längre avtalsperiod.en

Risk kundens situation försvårasatt

För den enskilde kan detresenären med utredningens förslag i vissa fall
bli svårare få snabba och klaraatt besked. Det gäller exempelvis
ekonomiska och juridiska frågor uppkommer vid förseningar ochsom
brutna anslutningsresor, där fiera involverade.operatörer är Det blir

försvårt rikstrafikombud ellerett Samtrafiken i Sverige AB att ta
för ersättningsfrågoransvaret byggautan attrn m storupp en

organisation för detta.även

Alternativ eller komplement till rikstrafikombudett

Den regionala trafiken måste i allt högre grad integreras med den
interregionala, ekonomi i trafiken skall kunnaom uppnås. Det
föreslagna rikstrafikombudet ställs inför mycket komplicerade
samordningsproblem svårligen låter sig bemästras med litensom en
organisation. Jag också tveksamär till rikstrafikombudetatt skulle få
befogenhet fastställa trafikplan.att Med överordnad centralen en
organisation riskerar försämra möjligheternaatt tillman
marknadsanpassning. Alternativa samverkanslösningar bör sökas.

Som komplement ellerett enbart alternativ tillettsom ett
rikstrafikombud föreslår jag utökat regionaltett samarbete kring de
trafiksystem byggts SJ och trafikhuvudmännensom underupp av
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TiM-trafikenifinnssamarbetedennaExempel typår. aavsenare
Vättertåg.och iMälardaleni

vagnbolag.statligtTGOJ som

tâgoperatörerunderlätta förmöjligheternadiskuterar attUtredaren nya
enligtskullemöjlighetsådanmateriel. Enrullandeförfoga överatt

riktningiTGOJdotterbolag mot ettutveckla SJsutredaren attvara
därlösning,sådanemellertidinnebärmeningEnligt minvagnbolag. en

vagnbolag.tillöverförsvagnparkochlok- ettvilka SJsoklartdelar av
Iinjenätet.helaflexibeltfordonenutnyttja övermöjligheterminskade att

finnsföretagkonkurrerandemed dehärjämtörakan stora somMan
sindisponerarsjälva övermed deochflygsidan. lrespektive attbuss-

ochflygfordonsstorleksnabbtdefordonspark kan anpassa
marknadssituation.ochefterfråganrådandeefterbussfordonsantal

innebärflexibilitettillmöjlighetdennagejärnvägsoperatörernainteAtt
konkurrensförmågajärnvägensförsämringallvarligsåledes aven

vagnbolag,riskerardettaoch flyg. Utöver att ettbuss mangentemot
utveckla ochincitamentfårkundkontakter, inte attdirektautan

självagradi operatörerfordonsparkenkundanpassa somsomsamma
drabbaocksåindirektnaturligtvis attkommerfordonen. Dettaäger

utvecklingen imedjämförahärkanjärnvägsindustrin. Man
affársrisk.någonpraktiken intefordonsbolagen idärStorbritannien, tar

fallhar ifordon ochbörjat köpastället själva ettiharOperatörerna
vagnbolag.köpt ettäven upp

SJ"Korsxvzlbvenlionering" inom

direktiv,utredningensförslag, ochKommunikationskommitténsEnligt
företagsekonomisktdettrafikeringentillföreträdesrättskulle fåSJ av

upphandlas. IskulleTrafik det olönsamma nätetlönsamma nätet.
internviafor SJriskinnebäradetta attutredningen enanses

mindreförsöka konkurrera operatörerskulle"korssubventionering" ut
korssubventioneringMedlinjer.lönsammatrafikerar menassom

lägreproduktvisspriset för änterminologi ärenligt gängse att en
från olikatäckningsbidragolikadäremotsärkostnaderna. Att ut storata

prissättning kommerkorssubventionering. Sådaninteverksamheter är
utnyttjaeftersom dettillämpa. sättär attandra ettoperatöreräven att

kommersielliförekommandenormaltochsamordningslördelar
verksamhet.
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Stationer, biljettsystenz m m

Flera verksamheter, SJ för, stödjer kärnverksamheten ochsom ärsvarar
därmed intresse föräven andra utnyttja. framgårSomoperatörer attav

utredningen kommer inomSJ kort förslag tillav att presentera ett
konkurrensneutralt stationshållaransvar. Det innebär allaatt operatörer
får tillgång till de stationsfunktionernagemensamma ett
konkurrensneutralt och villkorsätt SJs tågtrañkrörelse.samma som

När det gäller tillgång till biljett- och bokningssystem jag detser
fullt möjligt för olika samarbetaoperatörer kommersiellasom att

villkor. l sådant samarbete det viktigtett är klarlägga gränssnittetatt
mellan de och de företagsspeciñka delarna.gemensamma

l bilaga redovisas konsultrapport, Ettseparat trañknät för allaen en
exempel på trañklinjesystem.ett Systemet bygger direkta-

Förbindelser i så många relationer möjligt, hög och jämnsom en
turtäthet och systematisk tidtabell. Exemplet behöver bearbetasen

det skall kunnaavsevärt, underlag för fortsattutgöra planering.om
Avgörande framförallt förutsättningarnaär i infrastrukturen och
behovet fordon. Vidare krävs överläggningar medav
trañkhuvudmännen och inte minst destaten, ekonomiskaom
förutsättningarna för trañkuppläggen.

SJ kommer i höst iatt tillsenare separat rapporten
Kommunikationsdepartementet redovisa sitt förslag till ett
samverkande tågtraflksystem.
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SjöbergBirgeryttrandeSärskilt expertenav

uppgiftomöjligamindreellerdenpåtalavill jagInledningsvis mer
månaders4förstadet ärFörlösa.fåttutredningsmannen att

komplexitet.uppdragetstillmed hänsynotillräckligutredningstid klart
tillförlagddelvisutredningstidenkortadenandradetFör var

utredningsmannentillsamtligadå dessutom expertersemesterperioden.
medremissyttrandeskrivaengagerade imindre attellermervar

parallellt itredje löptedetslutbetänkande. FörKomkolnsanledning av
depåverkandirekthadetvåutredningsuppdrag,tiden flera varav

förväntades göra.utredningsmannenförslagochöverväganden som
ikommalyckatsutredningsmannenharförutsättningardessaTrots

antal frågoråterstårVisserligen ettgodtagbart somsätt.mål ett
inomberedningenfortsattai denövervägandenytterligarekräver

formuleras.förslag kankonkretainnanregeringskansliet mer
denågraanlitaberedningunderlätta denna att avEtt sätt voreatt

bedömerarbete. .lagfortsattförutredningenideltagitexperter som
samlakandessagoda experterFörutsättningarna att avgruppensom

ochutredningstidenunderframförtsidéerochtankardeihop som
tillkomplementförslagkonstruktivttilldessastrukturera ett som

denförunderlagdettakan utgöraTillsammansbetänkandet.
propositionen.trafikpolitiska
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ÖstlundSärskilt yttrande Boexpertenav

Utredningstiden

Utredningen har givits utredningstid knappt fyra månader förlagden
till semesterperioden. Med tanke på utredningsuppdragetatt präglas av

hög grad komplexitet och dessutom krävt samråden med andraav
samtidigt pågående utredningar, har det inte varit möjligt att penetrera
frågeställningarna så djupt de egentligen kräver. På grundsom av
tidsbristen har vidare betänkandetexten justerats i så skedeett sent att
det inte varit möjligt försöka nåatt med och mellanens samsyn
utredningens De synpunkter utredningensexperter. överväganden
och förslag framförs nedan därför ingenär kritiksom av
utredningsmannen och utredningens sekreterare, enligt minsom
uppfattning haft svår uppgift lösa.atten

Principer för utformning på basnätet.av

Jag stöder de förslag till principer utredningen lämnar försom
utfonnning basnätets kompletteringstrafikav nämligen
samhällsekonomisk effektivitet med iakttagande krav regionalav
balans och upphandling i konkurrens kompletteringstrafiken. Jagav
kan dock inte finna regelbundenhet och hög frekvensatt nödvändigtvis

förenligaär med samhällsekonomisk effektivitet.
Krav regelbundenhet ställs resenärer ofta iav som reser samma

relation. lokall och regional trafik med andel arbetspendlarestoren
och andra med högresenärer resfrekvens det därförär rimligt att
försöka åstadkomma styv tidtabell dvs tidtabell, där trafikenen en
avgår fasta klockslag, lätta kommaär ihåg.att lnterregionalsom
trafik har kundkategori. Enligt RiksRVU haren annan 70% deca av
långväga l0 mil ärendena fritidsresa och besök hosresorna släkt
och vänner. Endast 5% frekventa ärenden såsom till arbeteanger resa
eller skola. Huvuddelen torderesenärerna sålundaav vara
sällanresenärer. Den sällan söker nästan undantagslöstsom reser
information den tilltänkta studera tidtabellen.om attresan genom
Eftersom krav tidtabell för vissstyv trafik ofta visar sig svårt att
förena med krav från trafik, bör kravet regelbundenhetannan enligt
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förprioritering insatserlätt vidförhållandevisuppfattningmin väga av
trafik.interregionalolönsam

i formfrekvenshöganförda kravetutredningen avDet av
nödvändigtvisintevällovligttvåtimmarstrafik är men

önskemåletfall torde snarastmångaeffektivt. lsamhällsekonomiskt
ärendeför uträttaregioncentruin ettexempelvis attnåkunna ettattvara

böruppfattningminEnligtdag.tillbakasigoch kunna ta samma
påminimitrañkeringutgående frånutformasbasnätettrafiken en

efterprioriterasoch i övrigtdygndubbelturerexempelvis 2 á 3 per
efterfrågan.dvs eftersamhällsekonomisk nytta

rollRikstrafikombudets

KommunikationskommitténsremissyttrandesittiharBanverket
ställningstagande,principiella attsittframförtbetänkande som

församlathabörsektorsmyndighet ettBanverket ansvarsom
basnätUtformningjärnvägssektorn. ettinomåtagandensamhällets av

nuvarandeBanverketsliksomsyftar,dettatrafikplaneringoch av
samhällsekonomisktjärnvägstrañk där den ärutvecklatilluppgifter, att

Kommunikationskommitténsmotiverad.regionalpolitisktoch
dettautredningen,aktuellaframförs i den attuppfattning, även nusom

Banverketlängesvårförståelig. Såotydligliet,skapa är gesskulle
föreliggerdetintekanmålsättningmed att enuppgifter sesamma
viktenpåockså pekasammanhanget attvill iBanverketkonflikt. av,

tillhänsynstagandemedutformastrafikeringoch dessbasnätet
kanupphandlingenför självaUppgiftenkrav.godstrafikens att svara

föreslagnadetliknandefriståendekrävadäremot ett organ
rikstrañkombudet.

tillsammansskrivningutredningensskall enligtRikstrafikombudet
Banverketochtågtrafikledningtrafikliuvudmän,med operatörer,

Rikstrafikombudet....persontrafikförtrafikplan gesutforma en
densamordningdeli denuppdragi avatt avseräven som
migställer.lagtrafikplanen.fastställatrafikeninterregionala

befogenhetskallrikstrafikombudet atttilltveksamsynnerligen att ges
Även innebärintedetta atttrafikplan.fastställa omen

vilkettidtabellen ärfastställabefogenhetrikstrafikombudet attges -
antal tågvisstbeslutredanuppgift kantågtrafikledningens ettett om-

utanförliggergodstrañken, vilkenförkonsekvenserinnebäradygnper
befogenheteransvarsområde. Attrikstrafikombudets ett somorgange

ansvarsområdeorganisationensutanförverksamhetdrabbakan en
suboptiineringar.förbäddar
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l sammanhang föreslås i betänkandet,annat rikstrafikombudetatt
skall till uppgift leda arbetet medatt nå konkurrensneutralges att
tillgång till stationer. Detta fråga, tillsammansär med frågoren som om
konkurrensneutral tillgång till spår och andra anläggningar hanteras av
Banverket bland i pågående utredningenannat den kapilläraom
infrastrukturen.

Banverket har tillsammans med tågtrafikledningen sektorsansvarett
för järnvägsområdet. Detta innebär de skall verka föratt olikaatt
intressen inom järnvägssektorn jämkas sådant detsättettsamman att
medverkar till i möjligaste månatt nå regering och riksdagav
fastställda trafikpolitiska mål. Utredningens förslag till mandat för
rikstrafikombudet leder enligt min uppfattning till, Banverketsatt
sektorsansvar urholkas.

Jag rikstrafikombudets roll i första hand böranser fungeraattvara
neutral upphandlare olönsam trafiksom med deten transportmedelav

för aktuell trafrkuppgift det samhällsekonomisktsom är effektiva.mest
l andra hand bör rikstrafikombudets uppgift i samråd medattvara
trafikhuvudmän och förslagoperatörer till lösningar samordnarge som
interregional olönsam trafik med regionalt upphandlad och kommersiell
trafik.

Rikstrafikombudet skulle därmed få rollen förslagsställare ochsom
samordnare med utgångspunkt i önskemål.resenärernas Trafikverken
och SIKA skulle handha utredningsarbetet, där insatser forstatens
trañkering kan insatsernavägas på infrastrukturomrâdet.mot Slutligen
skulle tågtrafikledningen ha det slutgiltiga och samlade föransvaret att
fördelning tåglägen i enlighetgörs medav regering och riksdagav
fastställda mål for trafikpolitiken.

Upphandling trafik på basnâtet.av

Jag delar utredningens uppfattning det slutgiltigaäratt målet är att
järnvägstrafiken liksom flyg- och busstrafiken i princip skall öppnas
helt för fri konkurrens. Först därigenom skapas möjligheter för olika

i konkurrensoperatörer att erbjuda resemarknaden utbudett anpassat
till efterfrågan.

Att tågtrafikmarknadenöppna för konkurrens tåglägen innebärom
emellertid svårigheter helt dignitet än exempelvisav en annan
flygmarknaden. För flygtrafiken råder konkurrens tider for ochstartom
landning. Tågtrafiken konkurrerar på spåret längsutrymme helaom
sträckan. För klara dennaatt problematik måste metodik för fördelning

tåglägen i konkurrens vidareutvecklas.av
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utredningendiskuterar trejärnvägsmarknadtill öppenPå vägen en
trafikolönsam samtupphandlinginnebärtvåvilka avalternativ av medfalletdetiaffársbanenätet,tillför SJ enaföreträdesrättbibehållen

allinnebär attalternativettredjetrafikeringsplikt. Detviss
förordadeutredningendetvilketupphandlas, ärjärnvägstraftk av

alternativet.
analys.ytterligarealternativvaletkräveruppfattningminEnligt av

förriskenfrämsttalaralternativen enförstatvådeMot
långtsigavlägsnarinnebärakanvilken attmonopolprissättning, man

marginalkostnadsprissättning.effektivsamhällsekonomisktfrån en trafikenkommersielladenförkoncessioner ävenUpphandling av
har änvi intelängeSåproblem. enandra mersidanandramedför å

ingenriskuppenbar attfinnsmarknadentågoperatör enstor
detkoncessioneranbudlämnauppstår. Attkonkurrens
dettågmateriel äninsatserandraheltkräverkommersiella avnätet

affärsriskermycketdärmedinnebär storaochkommersiella näteticke
uteblir vidkonkurrensenOmtill SJ.konkurrenterpotentiellaför

prisettilluppnåttslitemycketförmodligen av enharupphandlingen,
ökadochdominerande operatörentill den enavtalsbindning

verksamheten.styrningadministrativ av
upphandling,förkrävsavtalstid,långarelativt endenUnder som

trafikdenmonopolprincipi somkoncessionsinnehavarenhar
iförändringarfrihetensamtidigt attavtalet ageraomfattas somav

begränsad.marknaden är
huranalyserfördjupademeningmin avenligtkrävsDet

rationelltillmöjlighetförskall attavgränsaskoncessioner ge
skallavtalentrafikeringspliktformervilkatrafikproduktion, av

biljettpriser,avseendeavtaleniställasskallkravvilkainnehålla, som
Såomförhandlasskall kunna etc.avtalenomständighetervilkaunder

möjligtintedet attanalyseratshar ärfrågordennaintelänge typ av
förslaget.konsekvensernaanalysera av

skejärnvägssektornomorganisationenböruppfattningminEnligt av
ochgenomförtvarje stegutvärderingomsorgsfull enmedstegvis aven

förstaI stegplanerat ettvarjekonsekvensanalys steg.djupgående av
kommersiellupphandlingmed ävenalternativet avjag, att enanser

svåranärvarandeför ärkonsekvensernaeftersomväljas bort,trafik bör
den bästaintesannolikt ärmodellendeneftersomochöverblickaatt

marknad förfri och öppenmåletlångsiktigadet envägen mot -
järnvägstrafuk.
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andrahandsmarknadEn för järnvägsfordon.

delarJag utredarens uppfattning skapandetatt av en
andrahandsmarknad För jämvägsfordon de viktigasteär en av
Förutsättningarna För skapa konkurrens i upphandlingenatt av
järnvägstrafik. Hur detta skall ske bör emellertid, utredarensom
Föreslår, analyseras ytterligare.

Förslag,Det utredaren ändå ställer, innebär statligtatt ettsom
vagnbolag skapas. Till detta skulle överföras fordon idag förvaltassom

SJ.av
Ett den enskilde starkaste konkurrensmedeloperatörens ärav

fordonsparken. tankeMed den snabba tekniska utvecklingen
fordonssidan och prisnivån fordon har sjunkit och Förväntasatt
fortsätta sjunka, bör sannolikt åtgärderna i stället inriktas att
underlätta fordonsanskaffning för såväl gamla Denoperatörer.nya som

angelägna uppgiften då finna former Förmest är riskavlastningatt en
vid investeringar i rullande materiel. En möjlig lösning kan någonvar
form återköpsgaranti. l sådan lösning kan ingå vagnbolagav att etten
skapas då med syftet vidareFörsälja återköpta fordon.attmen

Avreglering den långväga busstrafiken.av

Enligt utredningsdirektiven skall samråd ske med SIKA för kunnaatt
besvara Frågan avreglering den långväga busstrafikenom ären av
förenlig med samhällsekonomiskt effektivtett utnyttjande detav
nationella basnätet. bör iDet detta sammanhang understrykas att en
avreglering Förutsätter den långväga busstrafikensatt kostnaderexterna
internaliseras.





Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan for U.nya steg Följdlagstiftningsteg. till miljöbalken.M.-lnkomstskattelag,dell-lll. Fi. läraAtt över Enstudiegränser. 0ECD:savFastighetsdataregister,Ju. förvaltningspolitiskasamarbete.Fi
Förbättradmiljöinfonnation. ÖvervakningM. miljön.M.av.Aktivt lönebidrag. effektivareEtt stödfor 35.Nykursi trafikpolitiken bilagor.K.+. arbetshandikappade.A. Bekämpandepenningtvätt.Fi.avLänsstyrelsemasroll i trañk-ochfordonsfrágor.K. Ettteknisktforskningsinstituti Göteborg.U.
Byråkratini backspegeln.Femtioår förändring Myndighetellermarknad.av .förvalmingsomrâden.Fi.sex Statsforvalmingensolikaverksamhetsfonner.F
Röster bamsochungdomarspsykiskahälsa.om 39.IntegritetOffentlighetInformationsteknik.Ju.. Flexibelförvalming.Förändringochverksam- 40 Ungaocharbete.ln..hetsanpassningstatsförvaltningens 41.Statenochav trossamfunden
struktur.Fi. Rättsligreglering
Ansvaretför valutapolitiken.F Grundlag-Skatter,miljöochsysselsättning.Fi. Lag trossamfundom. -lT-probleminförZOOO-skiftet.Referatoch Lag Svenskakyrkan.Ku.om-slutsatserfrån hearinganordnad 42.en Statenochtrossamfundenav
IT-kommissionendenl8 december. Begravningsverksamheten.Ku.
lT-kommissionens l/97.K.rapport 43.Statenochtrossamfunden
RegionpolitikförhelaSverige.N. Denkulturhistorisktvärdefullakyrkligaegendomen. lT i kulturenstjänst.Ku. ochdekyrkligaarkiven.Ku.
Detsvårasamspelet.Resultatstymingensframväxt Statenochtrossamfunden. .ochproblematik.Fi. Svenskakyrkanspersonal.Ku.

l6. Att utvecklaindustriforskningsinstituien.N. 45.Statenochtrossamfunden
l7. Skatter,tjänsterochsysselsättning. Stöd,skatterochfinansiering.Ku.

Bilagor.Fi.+ 46.Statenochtrossamfunden
l8. Granskning granskning. Statligav medverkanvidavgiftsbetalning.Ku,

Denstatligarevisioneni SverigeochDanmark.Fi. 47.Statenochtrossamfunden
l9 Bättreinformation konsumentprisei.ln. Denkyrkligaom egendomen.Ku..20.Konkurrenslagcn1993-1996.N. 48.Arbetsgivarpolitiki staten.7l Växai lärande.Förslagtill läroplanforbarnoch Förkompetensochresultat.Fi.. 6-l6 är.U.unga 49.Grundlagsskyddför medier.Ju.nyaAktiebolagetskapital.Ju. 50.AlternativautvecklingsvagarförEU:s.23.Digitaldemokr@ti.Ettseminarium Teknik, jordbrukspolitik.om Jo.gemensammademokratiochdelaktighetden8november1996 5 Bristeri omsorg.anordnat Folkomrösmingsutredningen,lT- frågaav bemötande äldre.en om av-kommissionenochKommunikationsforsknings- 52.Omsorgmedkunskapochinlevelse

beredningen.lT-kommissionens 2/97.K. fråga bemötanderapport äldre.S.en om av-24.Välfärdi verklighetenPengarräckerinte. ä AvskaffareklarnskattenFi.-25.Svensk EU-fat.Jo.mat- Ministemochmakten.
26.EU:sjordbrukspolitikochdenglobalalivsmedels- Hurfungerarministerstyrei praktikenFi.

försörjningen.Jo. Statenochtrossamfunden.Sammanfattningamaav.27.Kontroll ReavinstVärdepapper.Fi. förslagenfråndestatligautredningarna.Ku.
28.l demokratinstjänst.Statstjänstemannensroll och 56.Folket rådgivareochbeslutsfattare.somvårtoffentliga Fi.etos. Bilagal och2.Ju.+
29.Bampomografifrágan. 57.l medborgarnastjänst.

lnnehavskriminalisering Ju. Ensamladförvaltningspolitikm.m. för Fi.staten.30.Europaoch Europeiseringensbetydelseförstaten. 58.Personaluthyrning.A.
svenskstatsförvaltning.Fi. 59.SvenskhemmetVoksenåsensförvaltningsfonn.Ku.

3l. Kristallkulan framtiden.röstertretton 60.Betal-TVinomSverigesTelevision.om Ku.-lT-kommissionens 3/97.K.rapport



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

N.begagnademedskrotochHandeln89.ochkojor. varor.blandbetong6 Att växa. Ändrad plan-,bygg-statligaorganisationfördet90.ungdomarsochbarnsdelbetänkandeEtt om bostadsväsendet.ln,ochfrånområdenstorstädemasuppväxtvillkori utsatta
jaktfrågor.vissautredningvillkorJaktens9 omStorstadskommittén. en-. lo.betong.62.Rosorav ÄgandeochSverigeMedicforetagibland 92.delbetänkandetAtttill växaantologiEn - ochTV. Ku.radiostrukturförändringariStorstadskommittén.från press.ochkojorbetong
förutjämningssystemetfel iHantering93.epokskiftet.införSverige av63.

landsting.ln.ochkommunerK.5/97.IT-kommissionensrapport
transportbidrag.N.Konkurrensneutralt94.arbetsmarknadspolitiskåtgärdSamhall.En. världskulturför95.ForumBilagedel.A+ kulturliv.Ku.rikarerapport ettPolisensregister.Ju. om65. en-- fastighetsägande.Lokalförsörjningoch96.Fi.Statsskuldspolitiken.66.

fastighetsorganisation.utvärderingEnÅterkallelse statensuppehållstillstånd.UD. av67. av
Fi.i kabelnät.Ku.Grannlands-TV. M.kostnader.ochskogsmark.BehovSkydd97.smått.i och U.Besparingar av69. stort kostnader.ochBehovskogsmark.Skydd98.frivilligorganisationemaTotalförsvaretoch70. av
Bilagor.M.ersättning.stodoch Fö.uppdrag,- livet.M.vattenadministration.Vattenär99.EnförPolitik7 nyunga.. Sjöhistoriskainomdensamverkansformer100.Nyabilagor.ln.2+ st
museiverksamheten.Ku.socialförsäkringar.72.Enlagom personuppgiñerBehandlingl0elektronisksäkerpolicy omInför svensk73. avomen . totalförsvarspliktiga.Fö.seminariumReferatfrånkommunikation. ett

förEU:sstrategiMiljö.Svensk102.MatochNärings-lT-kommissionen,anordnatav framtiden.jordbruki Jo.decemberdenochSElS llhandelsdepartementet
sändningsorter.Ku.medförslagl03.Rapport6/97.K.IT-kommissionens om1996. rapport

tjänst.UD.Polisi fredensochregionalmiljönjordbrukspolitik,74.EU:s . i Sverige.Agenda2l105.utveckling.Jo.
framtid.och M.resultatårefterRioför FemSkatterättsligareglerBosättningsbegreppet.75. - Ku.konstnärer.fondförEn106.Fi.fysiska ungapersoner. gymnasieskolan107.DenvårdochInvandrarei76. nyaomsorg

möjligheter.U.problemochäldre.bemötande S.fråga avomen -- tillOmrakskolanmed rättenlämna108.Attinkomstskattelagen.Fi. ryggUppföljning77 -av. skolansförskolansochochskriñspråketlandsting.ln.ochi kommunerMedelsförvaltning om78.
ochläs-ochförebyggamöjligheter mötaattlagöversynFörsåkringsmäklare.En79. av

skrivsvårigheter.U.Fi.Försäkringsmäklarutredningen.
transport farligtforMyndighetsansvaret109. avstabsorganisation.Fi.Reformerad80.

gods.Fö.bostadsföretag.Allmännyttiga8l.
Fi.obligationerSäkrarell0.Bilaga.ln.+ metoderandraochBranschsanering motlll.ln.Likamöjligheter. -. ekobrott.Ju.offentligai spårenochkönmaktOm av-. skolorganisation.samordnadmilitärll2. Enomvandling.A.organisationers

historiskaelvamakten essäerhalvaMotll3. omkemikaliepolitik.M.hållbarEn -. motstånd.A.ochstrategierkvinnors mänsinkomstSamordnatinkomstFörmånefter. Institutionerijämställdhet.ochll4. Styrsystemochbostadsstödenförbegrepp nya framtid.könsmaktens A.ochförändringtillförkvalifikationsregler rätt
farvällångtellerLjusnandeframtidll5. ettinkomst.sjukpenninggmndande

ijämförandesvenskavälfärdsstatenDentobakochalkohol,Punktskattekontroll86. av
belysning.A.Fi.mineralolja,m.m. konventionFNzsi främstabästaH6.Barnets rummet.inkomster.och87.Kvinnor,män Sverige.S.iförverkligasrättigheterbarnetsoberoende.A.ochJämställdhet om

antologibästa116.BarnetsutvønklinoN, enPdrIlnnhnndlina231 -



Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

117Nohelcenteri Stockholm infomiations-ett och-.aktivitetscentmmkringnaturvetenskap.kulturoch
samhälle.Ku.

118Deladestäder..119 tydligareEn roll forhälso-ochsjukvårdeni
folkhälsoarbetet.

120.Vuxenpedagogiki Sverige.Forskning,utbildning.
utveckling.EnKartläggning.U.

121.Skolfrågor Omskolai tid.U.ennye-122.Rättigheteri Iuñfartyg.K.
123. effektivareEtt näringsförbud.N.
124.IT-kommissionenshearing den medie-ochom nya

programvaruindustrin.Andrakammarsalen,
Riksdagen,1997-06-16.K.

125Ettsvensktinvesterarskydd.Fi.
126,Bilen,miljönochsäkerheten.Fi.
127.Straffansvarförjuridiska DelA+B,Ju.personer.
128Verkställighetochkontrolli utlänningsärenden..UD.
129Kollektivtrafiki tid Bilaga.K.+,



utredningar 1997offentligaStatens

förteckningSystematisk

sjukvårdeniochroll förhälso-tydligareEnJustitiedepartementet
I 19folkhälsoarbetet.Fastighetsdataregister.3

kapital.22Aktiebolagets Kommunikationsdepartementet
Bampomograñfrågan. 6fordonsfrågor.trafik-ochroll iLansstyrelsemasInnehavskriminalisering 29m.m. frånochslutsatserZOOO-skiftet.ReferatlT-probleminförInformationsteknik.39IntegritetOffentlighet lT-kommissionendenanordnadhearing avenmedier.49Grundlagsskyddfornya l21/97.lT-kommissionensdecember18 rapportbeslutsfattare.rådgivareochFolketsom seminarium Teknik,demokr@ti.EttDigital omoch 56Bilagal+ 1996novemberden8ochdelaktighetdemokratiregister.65Polisens Folkomröstningsutredningen.lT-anordnatavl 1ekobrott. 1metoderBranschsaneringochandra mot- Kommunikationsforsknings-kommissionenoch127DelA+B.Straffansvarforjuridiskapersoner. 232/97.IT-kommissionensberedningen. rapport

framtiden.Kristallkulan röster-trettonUtrikesdepartementet om
313/97.lT-kommissionensrapportÅterkallelse uppehållstillstånd.67av 35trañkpolitiken bilagor.iNy kurs +tjänst.104Polisi fredens epokskiftet.Sverigeinför128utlänningsärenden.iVerkställighetochkontroll 63lT-kommissionens 5/97.rapport
elektronisksäkerInfor svenskpolicyomenFörsvarsdepartementet
seminariumanordnatfrånReferatkommunikation. ett avfrivilligorganisationemaTotalförsvaretoch handelsdepartementetochlT-kommissionen.Närings-70stödochersättning.uppdrag, december1996.ochSElSdenpersonuppgifterBehandling omav 73lT-kommissionens 6/97.rapporttotalförsvarspliktiga.101 122i luftfartyg.Rättigheter109farligtgods.förMyndighetsansvarettransportav medie-ochdenhearinglT-kommissionens nyaomskolorganisation.l12militärsamordnadEn Andrakammarsalen.programvaruindustrin.

124Riksdagen,1997-06-16,Socialdepartementet 129Kollektivtrafik tid Bilaga.i +8psykiskahälsa.ochungdomarsbarnsRösterom
inte.24räckerverklighetenPengarVälfärdi --

i FinansdepartementetBrister omsorg
äldre.5lbemötandefråga avomen 2del1-ll1.- lnkomstskattelag.ochinlevelsemedkunskapOmsorg förändringårbackspegeln.FemtioByråkratini sexaväldre.52bemötandefråga avom--en 7förvaltningsområden.kojor.bland ochbetongAtt växa verksam-FörändringochFlexibelförvaltning.ungdomarsochdelbetänkande barnsEtt om 9struktur.statsförvaltningenshetsanpassningavområdenfrånuppväxtvillkori storstädemasutsatta l0valutapolitiken.forAnsvaret61Storstadskommittén. 11sysselsättning.ochmiljöSkatter.betong.Rosorav Resultatstymingensframväxtsamspelet.svåraDetblanddelbetänkandettill Attantologi växaEn 15problematik.ochStorstadskommittén.62frånochkojorbetong sysselsättning.ochSkatter.tjänster72socialförsäkringar.lagEn om 17Bilagor.+vårdochInvandrarei omsorg granskning.Granskningav76äldre.bemötandefråga avomen 18ochDanmark.revisioneni Sverigestatliga- DeninkomstbegreppSamordnatinkomstFörmånefter 27Värdepapper.KontrollReavinstförkvalifrkationsreglerochbostadsstödenför nya ochrollStatstjänstemannensdemokratinstjänst.185sjukpenninggrundandeinkomst.tillratt 28offentligavårt etos.konventionFNzsbästai främstaBaniets rummet. förbetydelseEuropeiseringensochEuropa staten.1 16förverkligasi Sverige.rättigheterbarnetsom statsförvaltning.30svensk16antologi.1bästaBarnets en förvaltnings-0ECD:sstudieEn- läraAtt övergränser. avstäder.l 18Delade 33samarbete.politiska



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Bekämpandepenningtvätt.36av Mat Miljö.SvenskstrategiforEU:sMyndighetellermarknad. jordbruki framtiden.102
Statsforvaltningensolikaverksamhetsfomier.38

ArbetsmarknadsdepartementetArbetsgivarpolitiki staten.
Förkompetensochresultat.48 Aktivt lönebidrag.EtteffektivarestödförAvskaffareklamskattenl53 arbetshandikappade.5Ministemochmakten. Personaluthyrning.58Hurfungerarministerstyrei praktiken54 Samhall.Enarbetsmarknadspolitiskåtgärd1medborgarnastjänst, Bilagedel.64+Ensamladforvaltningspolitikfor 57staten. Ommaktochkön i spåren offentligaav-Statsskuldspolitiken.66 organisationersomvandling,83Bosättningsbegreppet.Skarterâttsligareglerfor Kvinnor, ochinkomster.manfysiska 75personer. Jämställdhetochoberoende.87Uppföljning inkomstskattelagen,77av Mothalvamakten elvahistoriskaessäerom-Försäkringsmäklare.lagöversynEn av kvinnorsstrategieroch motstånd1mäns 13Försäkringsmäklarutredningen.79 styrsystemochjämställdhet.InstitutioneriRefonneradstabsorganisation.80 förändringochkönsmaktensframtid,1 14Punktskanekontrollalkohol,tobakochav Ljusnandeframtideller långtfarvälettmineralolja, 86mm. DensvenskavälfardsstatenijämforandeLokalforsörjningochfastighetsägande. belysning.115Enutvärdering fastighetsoiganisation.statens 96av
Säkrareobligationer1 10 Kulturdepartementet
Ettsvensktinvesterarskydd.125 lT i kulturenstjänst.14Bilen,miljönochsäkerheten.126 Statenochtrossamfunden

RättsligregleringUtbildningsdepartementet
Grundlag-Den gymnasieskolan for lnya steg steg. Lag trossamfundom-Växai lärande.Förslagtill läroplanforbarnoch Lag Svenskakyrkan,41om-6-16år.21unga StatenochtrossamfundenEttteknisktforskningsinstituti Göteborg,37 Begravningsverksamheten.42Besparingari ochsmått.69stort StatenochtrossamfundenDen gymnasieskolannya Denkulturhistorisktvärdefullakyrkligaegendomenochproblemochmöjligheter.107w dekyrkligaarkiven.43Att lämnaskolanmedrak Om tillrättenrygg Statenochtrossamfunden-skriftspråketoch förskolansochskolansom Svenskakyrkanspersonal.44möjligheter förebyggaoch läs-att ochmöta Statenochtrossamfundenskrivsvårigheter,108 Stöd,skatterochfinansiering.45Vuxenpedagogiki Sverige.Forskning,utbildning, Statenochtrossamfundenutveckling. Kartläggning.En 120 Statligmedverkanvidavgiftsbetalning.46Skolfrágor skolaOm i tid.121enny Staten- ochtrossamfunden

Denkyrkligaegendomen.47Jordbruksdepartementet Statenochtrossamfunden.SammanfattningamaavSvensk EU-fat.25mat- förslagenfråndestatligautredningarna.55
EU:sjordbrukspolitikochdenglobalalivsmedels- SvenskhemmetVoksenåsensforvaltningsfomi.59forsörjningen.26 Betal-TVinomSverigesTelevision,60
Alternativautvecklingsvägarfor EU:s GrannIands-TVi kabelnät.68

jordbrukspolitik.50gemensamma ÄgandeMedieföretagi Sverige och
EUzsjordbrukspolitik.miljönochregional strukturforândringari radioochTV. 92press,utveckling.74 Forumforvärldskultur
Jaktensvillkor utredning vissajaktfrågor.91en om rikarekulturliv.95enrapport ettom-



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

SjöhistoriskadensamverkansfonnerinomNya
100museiverksamheten.

103sändningsorter.förslagmedRapport om
106konstnärer.fondforEn unga

ochinfonnations-StockholmNobelcenteri ett- kulturochnaturvetenskapkringaktivitetscentrum
samhälle.117

handelsdepartementetNärings- och
Sverige.13helaRegionpolitikför

I6industriforskningsinstituten.utvecklaAtt
20Konkurrenslagen1993-1996.
88utveckling.Upphandlingför

89begagnadeochHandelnmedskrot varor.
94transportbidrag.Konkurrensneutralt

123näringsförbud,effektivareEtt

rikesdepartementetln
19konsumentpriser.informationBättre om

40ocharbete.Unga
Politikforunga.

bilagor.712+
landsting.78ochMedelsförvaltningi kommuner

bostadsforetag.Allmännyttiga
81Bilaga.+

möjligheter.82Lika
Ändrad statligaplan-,bygg-fördetorganisation

bostadsväsendet.90och
löri utjämningssystemetHantering felav

93ochlandsting.kommuner

Miljödepartementet
miljöinformation,4Förbättrad

miljöbalken.32tillFöljdlagstiftning
Övervakning 34miljön.av

84kemikaliepolitik,hållbarEn
kostnader,97ochskogsmark.BehovSkyddav
kosmader.Behovochskogsmark.Skyddav

Bilagor.98
livet.99vattenadministration.VattenärEnny

i Sverige.Agenda21
105framtid.resultatochRioårefterFem -


