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1 Sammanfattning

Sedan 1988 års trafikpolitiska reform har i Sverige banavgifter betalats för utnyttjande
av järnvägens infrastruktur. En fortsatt avreglering av jämvägstrafiken med flera
operatörer på spåret kan leda till förändringar av banavgifterna i Sverige, vidare kan en
Ökad intemationaliseringen av trafiken förutses. Mot denna bakgrund har en forskare vid .
järnvägsgruppen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i detta Notat
genomfört en förstudie av hur frågor rörande banavgifter och tillträde till infrastrukturen
lösts i några europeiska länder.

I Storbritannien bildas en särskild infrastrukturorganiation, Railtrack, med ansvar för

infrastrukturen inklusive bl a stationer och underhållsverkstäder. Det är ett klart uttalat
politiskt mål att Railtrack skall ha täckning för samtliga kostnader för investeringar och

underhåll genom avgifter. Stor vikt skall fästas vid kvalitetskrav i den utsträckning de
privata operatörerna är beredda att betala för en hög kvalitet. Det är inte avsett att
utarbeta några egentliga tariffer utan Railtrack skall genom förhandlingar ta ut så höga
avgifter som marknaden maximalt kan bära. Vad varje operatör betalar till Railtrack
skall normalt anses som en affärshemlighet.

I Tyskland skapas ett statligt järnvägsaktiebolag Deutsche Bahn AG (DBAG).
Inledningsvis innehåller bolaget tre "divisioner" för persontrafik, godstransporter och
infrastruktur. Senare under 1990-talet avses en uppdelning i tre separata bolag göras.
Banavgifter fastställda efter marknadsmässiga principer skall tas ut av operatörerna. De
huvudsakliga faktorerna som skall styra avgiften är typ av sträcka, typ av tåg och
eventuella kapacitetsbrister. Olika former för prisdiskriminering t ex genom mängd-
rabatter övervägs också.

Övriga EU-länder samt Schweiz och Österrike intar en försiktig och avvaktande attityd
vad gäller banavgifter. Generellt synes dock målsättningen vara att åtminstone tills
vidare tillhandahålla infrastrukturen (så gott som) gratis.

EU-ländernas järnvägsorganisation Community of European Railways (CER) ämnar
troligen arbeta vidare med frågan om eventuella gemensamma principer för banavgifter
och tilldelning av kapacitet i de olika länderna och hur banavgifter kan påverka
järnvägens konkurenssituation jämfört med andra transportslag. Det bör därför finnas
anledning att i en eventuell huvudstudie våren 1994 kontakta CER för Vidare
diskussioner och erfarenhetsutbyte. Direkta kontakter med Storbritannien och Tyskland
som verkar ha kommit längst i utvecklingsarbetet bör också vara lämpliga.

Vidare har enligt vad VTI erfarit i andra sammanhang flera jämvägsförvaltningar olika

interna system för kalkylering/debitering av "banavgifter" beroende på tågtyp, banklass
och liknande. Det bör vara intressant att i en eventuell huvudstudie analysera dessa med
avseende på eventuell relevans för svenska förhållanden.
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2 Bakgrund

En följd av 1988 års uppdelning mellan Banverket (BV) och Statens järnvägar (SJ) var
bl a införandet av banavgifter för utnyttjandet av infrastrukturen. Trots den i järnvägs-
sammanhang korta tidrymden har sedan 1988 i Sverige flera olika modeller tillämpats
eller föreslagits. Med tanke bl a på framtida förändringar av banavgiftema i Sverige och .

den Ökade internationaliseringen av trafiken bedömde järnvägsgruppen vid Statens väg-

och transportforskningsinstitut (VTI) det vara av intresse att belysa hur några europeiska
länder löst/avser lösa t ex följ ande problem:

Vad anses ingå i infrastrukturen?
Vilka motiv för avgränsningen?
Vilka avgifter erläggs för utnyttjande av infrastrukturen?

Vilka motiv ligger bakom avgifterna, t ex koppling avgift - kvalitet?
Hur fungerar kostnadsneutraliteten ("vägtrañkmodell") visavi andra trafikslag?
Planeras någon uppföljning av avgiftssystemet?

Inledande kontakter (se vidare 3 Metod) gav vid handen att flertalet europeiska länder
hösten 1993 inte hunnit så långt i sitt utvecklingsarbete (se vidare 4 EUs direktiv mm)
att en fullständig kartläggning och analys var meningsfull. Efter diskussion med BV

beslöts emellertid att göra en sammanställning av tillgängligt material med
avrapportering i form av ett VTI Notat.

3 Metod

Notatet bygger i stor utsträckning på arbetsmaterial från Deutsche Bundesbahn (DB)
som i sin tur härrör från enkäter utförda av DB och Community of European Railways
(CER). CER är en sammanslutning av järnvägarna i bl a de länder som ingår i den
Europeiska Unionen (EU). Uppgifter har vidare hämtats från internationell fackpress,
främst Railway Gazette International och Modern Railways. Då arbets-
materialen/underlagen är mycket olika vad gäller uppställning och innehåll har det inte
varit möjligt att ge en så konsekvent disposition som kanske varit önskvärd.

Intervjuer har gjorts med David Moss, Commercial Director vid den brittiska

infrastrukturorganisationen (Railtrack) samt med Murray Hughes, Chris Jackson och
Richard Hope, redaktörer för Railway Gazette International.

I Notatet har genomgående använts begreppet Europeiska Unionen (EU) även om vissa

beslut har fattas av de Europeiska Gemenskaperna (EG) och därtill hörande dokument

bär EGs beteckningar.

Ett utkast till Notatet har granskats av Lars Hellsvik vid BV som också lämnat
värdefulla synpunkter.
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4 EUs direktiv mm

4.0 Allmänt

EU har 1991-07-29 antagit Direktiv 91/440 angående utvecklingen av medlems- _

ländernas järnvägar. (Directive on the development of the Communitys's railways) Ett
direktiv är bindande för EUs medlemsländer när det gäller målen som skall uppnås men
ger varje land valfrihet beträffande medlen. Direktivet blir bindande även för Sverige i
och med EES-avtalet 1994-01-01.

Direktivet använder generellt begreppet railway undertakings som beteckning för
operatörerna på infrastrukturen. Författaren har valt att i den fortsatta framställningen
använda begreppet järnvägsförvaltningarna vilket i allmänhet bäst torde spegla EU-
järnvägarnas nuvarande status.

1993 har EU även tagit fram följ ande förslag till tillämpningsföreskrifter:

Draft proposalfor a Council Regulation (EEC) on the licensing of railway undertakings
(nedan benämnt Förslag A) behandlar vem som skall få tillträde till infrastrukturen.

Draft Proposal for a Council Directive (EEC) on the allocation of railway
infrastructure capacity and the charging of infrastructure fees (benämnt Förslag B)
behandlar hur spårkapacitet och banavgifter skall hanteras.

En förordning (Regulation) är till skillnad från ett direktiv omedelbart bindande för alla
medlemsstater liksom för företag och enskilda inom EU och tar över nationell lag.

Direktiv 91/440 innehåller fyra huvudpunkter;

4.1 Kommersiell självständighet för järnvägsförvaltningarna

(Management independence of railway undertakings). Enligt direktiven skall järnvägs-
förvaltningama tydligt skiljas från statsförvaltningen och i stället agera som
kommersiella företag. De skall själva bestämma över bl a intern organisation,
investeringar, trañkutbud, priser och löner. Vidare skall sådan trañk som inte kan
bedrivas på kommersiella villkor avtalas i ett specificerat beställare - utförare
arrangemang.

Dessa "friheter" kan synas självklara för svenska ögon men de är det sannerligen inte för
de flesta europeiska länders järnvägsförvaltningar idag.
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4.2 Förbättring av järnvägsförvaltningarnas ekonomi

(Improvement of the financial situation). De europeiska jämvägsförvaltningarna drivs
idag med tiotals miljarder kronor i årliga förluster. De har vidare en skuldbörda
uppgående till flera hundratals miljarder. Denna situation måste enligt EU åtgärdas så att
de pånyttfödda jämvägsföretagen (alltså ej längre jämvägsförvaltningama) får en fair.
chans att hävda sig på transportmarknaden.

4.1 och 4.2 har i debatten uppmärksammats betydligt mindre än debåda följande. Enligt
VTIs bedömning är de emellertid av minst lika stor betydelse och avsikten är att ägna
dem vidare FoU-insatser.

4.3 Tillträde till järnvägens infrastruktur

(Access to railway infrastructure). Direktivet föreskriver att jämvägsförvaltningar
engagerade i internationella kombitransporter och internationella sammanslutningar av

jämvägsförvaltningar skall ges tillträde till infrastrukturen. Detta innebär alltså en
ganska snäv avgränsning av vem som har rätten till tillträde.

Förslag A synes emellertid innebära en viss utvidgning. I detta föreslås att
jämvägsförvaltningar generellt, railway undertakings, skall ges tillträde till

infrastrukturen förutsatt att vissa krav på ekonomisk stabilitet, säkerhetsmedvetande etc.

uppfylls. Här finns alltså ännu en viss glidning vars innebörd enligt kontakt med EU-
delegationen i Stockholm troligen inte kan utrönas förrän förslaget antagits som
förordning.

4.4 Ätskillnad mellan infrastruktur och trafikrörelse

(Separation between infrastructure management and transport operations). Författaren
har valt begreppet åtskillnad för att markera att någon organisatorisk bodelning som

mellan BV och SJ inte krävs av EUs Direktiv. Minimikravet är en räkenskapsmässig
åtskillnad så att man kan se vad infrastrukturen resp. trafikrörelsen kostar, det står sedan
resp. medlemsland fritt att välja en organisatorisk uppdelning om man så finner
lämpligt.

Infrastrukturförvaltaren (The manager of the infrastructure) skall ta ut en avgift för

utnyttjandet av infrastrukturen. Någon diskriminering mellan olika operatörer genom
avgiftssystemet är icke tillåten. I Förslag B talas inte bara om jämvägsförvaltningar utan

även om andra jämvägsoperatörer (other providers of rail transport services), alltså en
ytterligare utvidgning av vem som kan ges tillträde. Intressanta sådana för svenskt
vidkommande är t ex traflkhuvudmännen och LKAB. Även vad gäller denna glidning
måste troligen den närmare betydelsen anstå till dess förslaget antagits som direktiv. I
Tyskland förutses emellertid en generös tolkning, se avsnitt 5.2.2.
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Förslag B innehåller vissa punkter rörande tilldelningen av infrastrukturkapacitet;
Tågtrafik som bedöms av "särskild vikt för samhället" (bl a persontrafik i

storstadsregionerna) och höghastighetståg skall ges företräde och därvid skall staten
kompensera infrastrukturförvaltaren för uppkomna olägenheter. Vidare skall nya
jämvägsoperatörer tillförsäkras särskilt välvillig behandling vid tilldelning av kapacitet.
Principerna för tilldelning av kapacitet skall offentliggöras och överklagandemöjlighet
skall finnas.

Vad gäller själva banavgiftema sägs inte mycket i direktivet eller Förslag B. Emellertid

- Skall avgiftena fastställas med hänsyn till trañkens natur, tidpunkt och marknads-
situationen.

- Får oskäligt (abusively) höga avgifter inte tas ut.

- Får avgifterna fastställas med hänsyn till externa effekter och konkurrensen mellan
olika transportslag

- Får avgifterna ta hänsyn till körd sträcka, tågsammansättning, hastighet och axellast.
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5 Länderbeskrivningar

5.1 Storbritannien

5.1.0 Allmänt

Förslagen till reformer på järnvägsområdet i Storbritannien (här avses England,

Skottland och Wales) är tveklöst de mest långtgående i Europa. Slutmålet är en
fullständig privatisering av järnvägen och som en första etapp delas infrastruktur och

operatörer organisatoriskt från 1994-04-01. Infrastrukturorganisationen benämns
Railtrack.

Förutom Railtrack inrättas två andra i sammanhanget viktiga organisationer:

En tillsynsmyndighet benämnd Regulator med c:a 100 anställda inrättas. Denna kommer
bl a utfärda trafikeringstillstånd för operatörer, godkänna banupplåtelseavtal mellan
Railtrack och operatörer och vid behov slita tvister angående banupplåtelsevillkor. Man
skall även på olika sätt främja konkurrens inom järnvägssektom och tillvarataga
konsumenternas intressen. Regulator kommer även att följa upp Railtracks verksamhet

generellt.

En "upphandlingsmyndighet" benämnd Franchise Director med c:a 175 anställda

inrättas. British Rails (BR) nuvarande persontrafik har delats upp i 25 geografiskt och
funktionellt avgränsande s kfranchises som kommer att utbjudas på entreprenad. Inom
InterCity-trafiken räknar man med s k positiva bud, d v 3 operatörer kommer att vilja
betala för att få köra viss trafik. Inom den företagsekonomiskt förlustbringande
regionaltrafiken räknar man med s k negativa bud, operatören med lägst krav på

ersättning kommer att få kontraktet - Franchise Director skjuter alltså till statliga medel
för att uppnå ett nollresultat. Här samarbetar man också med de regionala

kollektivtrafikorganen, Passenger Transport Executives/Authorities, dessa har dock
jämfört med i Sverige begränsade befogenheter och resurser.

Det bör observeras att med uppdelningen i geografiskt uppdelade franchises kommer i
normalfallet inte olika operatörer att konkurrera om kunder på samma linje. Konkurrens

om spårkapacitet kommer att finnas mellan gods- och persontrafik och i viss mån vid
infarterna till vissa stationer i London-området. Man bör komma ihåg att dubbelspår är
det normala i England (liksom i Tyskland, Frankrike m fl länder), fyra spår är inget

ovanligt och flera av infarterna till London har sex eller åtta spår. (Om man visar
Västkustbanans grafiska tidtabell för en brittisk eller tysk järnvägare tror de inte att
denna trafikvolym är möjlig på en enkelspårssträcka - författarens anmärkning.)

Franchising Director kommer inte att befatta sig med godstransporter, dessa operatörer
kommer att förhandla direkt med Railtrack, se vidare 5.1.2.
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5.1.1 Avgränsning av infrastrukturen

Railtrack kommer att ansvara för;

Mark - Sådan mark som inte används kommer snarast att säljas.

Spåranläggningar - Industrispår omfattas inte men väl sådana uppställningsspår som i
Sverige SJ m fl svarar för.

Stark- och svagströmsanläggningar - Operatörerna betalar i särskild ordning för
förbrukningen.

Trafikledningsanläggningar och Trafikledningspersonal.

Stationer och godsterminaler - De 13 största stationema avses ombildas till särskilda
bolag där olika operatörer får köpa tjänster liknande vad som gäller på flygplatser.
Liknande kommer att gälla för godsterminaler.

Verkstäder för underhåll av rullande materiel.

Säkerhetsfrågor i den mån de inte ligger under järnvägsinspektionens ansvar. Denna är i

Storbritannien en del av Arbetarskyddsverket (Health and Safety Executive)

Railtrack kommer alltså att ansvara för ovanstående funktioner men det är klart uttalat
från Transportdepartementet att så mycket som möjligt skall läggas ut på entreprenad,
på längre sikt avses även infrastrukturen som helhet privatiseras.

Personal för biljettförsäljning, information och liknande kommer att tillhöra operatören.

5.1.2 Banavgifter

Det är ett klart uttalat politiskt mål att Railtrack skall ha täckning för samtliga kostnader
för investeringar och underhåll genom olika avgifter. Hösten 1993 var emellertid flera
ekonomiska grundförutsättningar fortfarande oklara, t ex hur Railtracks kapital-
kostnader, avskrivningsprinciper och liknande skall beräknas.

Avgifterna skall spegla både fasta och rörliga kostnader med hänsyn till bl a
fordonskarakteristika, spårslitage, nyttjandegrad av spårkapacitet, stationer,
underhållsverkstäder och andra fasta anläggningar. Stor vikt skall fästas vid operatörens
kvalitetskrav i den utsträckning denne är beredd att betala för en hög kvalitet. Det är inte
avsett att utarbeta några egentliga tariffer utan grundprincipen är att Railtrack genom
förhandlingar skall ta ut så höga avgifter som marknaden maximalt kan bära.

Vad varje operatör betalar till Railtrack anses som en affärshemlighet, eventuellt kan de
tillskott av medel som blir aktuella genom Franchising Director bli offentliga. (Se
vidare 5.1.3) - Som ovan nämnts är (minst) dubbelspår regel i Storbritannien. De

kapacitetsbrister resulterande i överefterfrågan på attraktiva tåglägen som förväntas
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uppstå avses lösas genom marknadsmässig prissättning. Det bör observeras att Railtrack
tar fram tågplanen som emellertid fastställs av Regulator.

Möjlighet kommer också att finnas för operatörer att ta över åtminstone
underhållsansvaret för infrastrukturen, något som kan ses som ett steg på vägen mot en
uttalad privatisering av densamma.

5.1.3 Kostnadsneutralitet visavi andra trafikslag mm

Med undantag för vad som beskrivs nedan tas inga särskilda hänsyn till miljö- eller
samhällsekonomiska aspekter;

Om en operatör, särskilt inom regional persontågtrafik med sämre ekonomiska
förutsättningar, inte kan betala fullt ut vad Railtrack kräver har Franchising Director

möjlighet att med statsmedel skjuta till mellanskillnaden. Detta kan sägas vara en
variant på dagens ordning där det statliga stödet i stor utsträckning används till att täcka
infrastrukturkostnaderna.

Vad gäller godstransporterna har från Transportdepartementet uttalats en större välvilja.
De operatörer som inte mäktar betala banavgiftema kan, om trafiken bedöms

miljömässigt viktig etc., få särskilda statsbidrag (ej genom Franchising Director) till

detta ändamål. Det finns också möjlighet att få bidrag till investeringar i industrispår.

Slutligen kan i undantagsfall särskilda statliga investeringsmedel bli aktuella för större
investeringar som t ex den planerade jämvägstunneln i Väst-Ostlig ledd under London
(Cross Rail). Författaren kan här inte undvika att jämföra med investeringarna för
regional spårtrafik i t ex Paris eller Berlin, jämfört med dessa framstår investeringarna i

London som småpotatis (peanuts).

5.1.4 Övrigt

Lagförslagen förutser ingen egentlig utvärdering av de nu föreslagna reformema.
Emellertid kommer Regulator att få en viktig roll som den enda myndighetsutövaren på

jämvägsområdet. Bl a skall man övervaka/utvärdera banavgiftema, hur dekonstrueras
och tillämpas gentemot olika operatörer så att Railtrack uppträder marknadsmässigt men
ändå konkurrensneutralt.

Den jämvägsmodell som nu genomförs i Storbritannien skiljer sig helt från den modell

som BR med statsmakternas välsignelse tillämpat under 1980-talet. BR betonade starkt
kopplingen fordon-bana både tekniskt och organisatoriskt och utarbetade bl a

omfattande FoU-insatser en detaljerad "banavgiftstariff" för interna debiteringar. Enligt
författarens bedömning kan det vara intressant att i en eventuell huvudstudie försöka
analysera utvecklingen tidigare avgifter - > nya avgifter - > ekonomiska/tekniska
effekter.
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5.2 Tyskland

5.2.0 Allmänt

Tyskland skiljer sig i jämvägshänseende på några Väsentliga punkter från de andra
länderna i (Väst)europa;

I ett förenat Tyskland har det inte ansetts rimligt att fortsatt ha två jämvägsförvaltningar

Deutsche Reichsbahn (DR) i f (1 Öst- och Deutsche Bundesbahn (DB) i fd Västtyskland.

Den nödvändiga sammanslagningen har kombinerats med en mycket omfattande
reformering av Tysklands järnvägar som beslutats hösten 1993. (Se även VTI Notat J 17
Reserapport från Järnvägsavdelningens studieresa till Tyskland 1991)

Tyskland har till skillnad från andra (väst)europeiska länder en betydande trafik på
järnvägar utanför de statliga DB och DR. (Cza 5,7 miljarder tonkm 1990). Dessa
"Nichtsbundeseigene Eisenbahnen" (NE) förutom rena gruv- och industribanor,

huvudsakligen offentligt ägda av städer "härader" (Kreise) och förbundsländerna.
NE har en stark regional förankring och bedöms genom bl a sitt lägre kostnadsläge ha
bättre förutsättningar än DB/DR att bedriva regional tågtrafik. (Se vidare t ex VTI Notat
J 16 Regional tågtrafik i Tyskland och artikel i Svensk Lokaltrafik 7.93 sid 30 ff)

Hos NE ligger infrastruktur och trafik i samma hand, en ordning som ej berörs av den
nedan beskrivna järnvägsreformen. NE trafikerar idag undantagsvis DB/DRs spår, då
reformen genomförs har NE däremot omfattande planer på att få trafikera den nya
infrastrukturorganisationens spår.

5.2.1 Tysklands nya järnvägsorganisation

Tyska parlamentet har hösten 1993 fattat beslut om en omfattande järnvägsreform. De
stora stötestenarna har egentligen inte varit uppdelningen infrastruktur - operatör utan
järnvägens finansiella rekonstruktion och möjligheter att agera kommersiellt
sjävständigt. (Avsnitt 4.1 och 4.2) VTI avser att återkomma till dessa frågor i andra
sammanhang.

Reformen innebär i korthet;

- Ett statligt jämvägsaktiebolag Deutsche Bahn AG (DBAG). Inledningsvis skapas ett
bolag med tre "divisioner" för persontrafik, godstransporter och infrastruktur. Senare
under 1990-talet avses en uppdelning i tre separata bolag göras. Banavgifter tas ut av
operatörerna.

- En statlig myndighet för tillståndsgivning, tillsyn, säkerhetsfrågor mm Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) med c:a 1260 anställda.

- En "resursreserv" Bundeseisenbahnvermögen (BEV) där staten samlar mark,

materiel, personal mm som inte behövs kommersiellt av DBAG eller andra
operatörer.

VTI NOTAT 1-94 9



- Överföring till förbundsländerna av medel för regional persontrafik som tidigare
ställts till DB/DRs förfogande direkt från transportministeriet. Förbundsländerna får
möjlighet att fritt upphandla denna trafik av den de finner mest lämplig. Detta har
varit en annan av stötestenarna i reformen, förbundsländerna har av naturliga skäl

inte varit beredda att acceptera en övervältring av ansvar utan åtföljande överföring
av resurser. DB erhöll 1992 c:a 4 miljarder DEM i stöd för regional persontrafik,
Schienenpersonennahverkehr, omfattande c:a 10 miljarder personkm. (Viss
reservation för oklara definitioner)

5.2.2 Tillstånd att bedriva spårtrafik

Tyskland avser att tillämpa en liberal policy vad gäller vem som skall få trafikera

DBAGs infrastruktur. EBAs grundkrav på ekonomisk stabilitet, säkerhetsmedvetande
och liknande måste naturligtvis uppfyllas. Grundprincipen är alla fysiska och juridiska
personer med säte i EU är berättigade att söka trafikeringstillstånd, därutöver nämns
jämvägsförvaltningar (railway undertakings) i EES-länderna.

Det bör observeras att tillstånd även krävs för att bedriva spåranläggning, t ex DBAGs
infrastrukturdivision eller det blivande separata infrastrukturbolaget

Ambitionen att öppna järnvägen för flera är alltså tydligt markerad. Enligt författarens
bedömning, som huvudsakligen baseras på bevakning tysk fackpress, finns det däremot
förutom NE få tecken på nyaoperatörer förutom DB/DR.

5.2.3 Banavgifterna

Kostnaderna för infrastrukturen beräknas minska till hälften bl a genom att
infrastrukturens bokförda värde skrivs ned vilket resulterar i mindre avskrivningar.
Vidare tas vissa personalkostnader, främst de som föranleds av jämvägspersonalens
tjänstemannastatus och f (1 DRs personalövertalighet, över av BEV d v 3 samhället.

Efter ovanstående minskning är avsikten att infrastrukturens kostnader till fullo skall
täckas av banavgiftema, samtidigt har som målsättning uttalats att styra över så mycket

trafik som möjligt till järnvägen.

Banavgifterna skall fastställas efter marknadsmässiga principer. De huvudsakliga
faktorerna som skall styra avgiften är typ av sträcka, typ av tåg och eventuella

kapacitetsbrister. Även i Tyskland är (minst) dubbelspår regel men kapacitetsbrister kan
ändå förutses i storstadsområden vid Vissa tider på dygnet.
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Olika former för prisdiskrimering övervägs också. T ex skulle en operatör kunna köpa
tåglägen utan att använda dem för att på så sätt blockera för en annan. De mest
realistiska sätten bedöms dock vara "rabatter" till större operatörer ev. kombinerat med
någon form av anbudsförfarande för attraktiva tåglägen. Dessa frågor har inte tillräckligt

kunnat belysas inom denna för studie med hjälp av tillgängligt material.

Avgiftssystemet avses vara enkelt, transparent och tillförlitligt/konsistent över en längre
tid. Enligt författarens mening kan detta vara svårt att förena med marknadsmässighet
och särskilt med olika former av prisdiskriminering.

Avslutningsvis kan nämnas att i infrastrukturen ingår inte elförsörjning, stationer och

vissa uppställningsspår.

5.3 Övriga länder

Utöver vad som ovan redovisats beträffande Storbritannien och Tyskland har inga andra
nuvarande eller blivande EU-länder några egentliga ambitioner att öppna järnvägens
infrastruktur för andra operatörer än de traditionella statliga jämvägsförvaltningarna.
Tvärtom har de mycket kraftigt genom bl a CER motarbetat EUs ambitioner på området
främst med hänvisning till de tekniska sambanden fordon/bana. CER har emellertid nu
insett att EUs målsättningar måste uppfyllas annars löper de risken att EU utfärdar en
omedelbart bindande förordning innebärande en institutionell uppdelning infrastruktur -
operatör som i Sverige och Tyskland.

Flertalet länder arbetar därför nu mot modeller där jämvägsförvaltningen organiseras i
"divisioner" Person/Gods/Infrastruktur med åtminstone separat redovisning för
infrastrukturen. Olika modeller för tillträde till infrastrukturen och banavgifter

diskuteras även.

Vissa spridda intressanta iaktagelser kan hittills göras;

Frankrike. Inga planer finns att, utöver minirnikraven i Direktiv 91/440, låta några
andra operatörer än statsjärnvägama SNCF trafikera bannätet. "Privata" järnvägar (NE)
som i Tyskland finns knappast alls, ett av de få undantagen är den lilla kommunala
järnvägen Cannes-Ranguin i södra Frankrike som trafikerar några få km av SNCFs spår.

I sydöstra Frankrike finns en järnväg från Belfort till Delle vid gränsen till Schweiz.
I samband med SNCFs planer på att lägga ned persontrañken framförde Chemins de fer
du Jura (CJ) i Schweiz önskemål om att få trafikera SNCFs spår till Belfort. SNCF hade
i princip intet att erinra men ställde så höga ekonomiska krav att CJ:5 ägare (kantonen
Jura m fl regionala organ) inte kunde acceptera dem.
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Nederländerna. Här har helt sonika beslutats att banavgiften skall var 0:- (noll)! Det
främsta skälet till detta beslut anges vara miljöhänsyn och järnvägens möjligheter att
konkurrera med andra transportslag. Intressant är vidare det "sociala kontrakt" som
slutits mellan statsmakterna och Nederländska Järnvägarna (NS). Här har ett klart mål

satts upp - att fördubbla persontrañken på järnväg till 2010. Statsmakterna tar sedan
ansvar för de infrastrukturinvesteringar som krävs för att uppfylla målet. Att någon
annan än NS skulle komma ifråga som operatör tycks inte ha diskuterats.

Italien. Det finns ett ganska stort antal "privatbanor" med huvudsakligen regional
persontrafik av blygsam omfattning. Undantaget är Ferrovie Nord Milano (FNM) med
en trafik omfattande c:a 850 miljoner personkm och 600 miljoner tonkm. Här planeras
att gemensamt med FS trafikera ett utbyggt regionalt spårsystem i Lombardiet runt
Milano. Hur eventuella banavgifter avses tas ut är emellertid inte känt.

Norge. 1990 infördes skiljdes räkenskapsmässigt infrastrukturs- och operatörsrollema
inom Norges Statsbaner (NSB) och staten övertog ansvaret för infrastrukturen.
Huvudprincipen är här att järnvägen skall betala samma andel av de
samhällsekonomiska kostnaderna som vägtrafiken. Banavgifterna för godstransporter
sänktes 1993 som en följd av sänkningen av beskattningen av tunga lastbilar. (Övergång
från km-avgift till dieselavgift). Med hänsyn till den mycket låga beskattningen av
busstrafiken som inte betalar någon dieselavgift, betalas inte några banavgifter för

persontrañken.

Öresundsförbindelsen - De danska och svenska järnvägarna skall betala 300 miljoner
DKK per år i 1990 års prisnivå för trafikering av öresundsförbindelsen oberoende av
antal tåg. Några pris- eller valutaomräkningsregler finns inte.

Övriga EU-länder samt Schweiz och Österrike intar en försiktig för att inte säga vilsen
attityd till EUs Direktiv 91/440. Generellt synes dock målsättningen vara att åtminstone
tills vidare tillhandahålla infrastrukturen (så gott som) gratis. Eventuella kapacitets- och
prioriteringsproblem löses internt inom järnvägen - något som låter sig göras så länge

den traditionella enda statliga jämvägsförvaltningen bibehåller sin ställning. Ett system
med flera operatörer synes, med undantag av Storbritannien och Tyskland, fortfarande
de flesta länder ha svårt att konkret diskutera eller planera för.
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6 Diskussion - fortsatt arbete

I CER/UIC promemorian "Interim Report on Access to Infrastructure" har tagits upp
vissa frågor som CER ämnar arbeta vidare med. Bl a diskuteras om CER bör verka för
några gemensamma principer för banavgifter och tilldelning av kapacitet i de olika
länderna och hur banavgifter kan påverka järnvägens konkurenssituation jämfört med
andra transportslag. Infrastrukturens ställning som stats- eller jämvägsansvar diskuteras
också. Det bör därför finnas anledning att i en eventuell huvudstudie Våren 1994
kontakta CER för vidare diskussioner och erfarenhetsutbyte. Direkta kontakter med
Storbritannien och Tyskland som verkar ha kommit längst i utvecklingsarbetet bör också
vara lämpliga.

Vidare har enligt vad VTI erfarit i andra sammanhang flera jämvägsförvaltningar olika
interna system för kalkylering/debitering av "banavgifter" beroende på tågtyp, banklass
och liknande. Det bör vara intressant att i en eventuell huvudstudie analysera dessa med
avseende på eventuell relevans för svenska förhållanden.
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