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Förkortningar

BV Banverket

CGEACompagnie générale d entreprise automobile

DB Deutsche Bahn

DSB Danske Statsbaner

EU Europeiska Unionen (och dess organ)

EWS English Welsh & Scottish Railway

IM Infrastructure Manager (infrastrukturförvaltare)

NE Nichtbundeseigene Eisenbahnen

nera National Economic Research Associates

NS Nederlandse Spoorwegen

PKM personkilometer

RFF Réseau Ferré de France

SNCF Société Nationale de Chemin de fer Francais

TKM tonkilometer

UIC Union Internationale des Chemins de fer

VDV Verein Deutscher Verkehrsunternehmen

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Använda valutakurser

l DEM = 4,30 SEK

lDKK = l,lOSEK

l FRF = 1,3OSEK

l NLG = 3,80 SEK
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1 Sammanfattning och slutsatser

Banverket (BV) uppdrog i juni 1997 till Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI) att genomföra en stu-

die av frågor rörande det kapillära bannätet i några eu-

ropeiska länder. Studien har syftat till att vinna erfaren-

heter från ett antal europeiska länder (Nederländerna,

Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Danmark) vad

gäller det kapillära bannätet.

De undersökta länderna uppvisar en idag välkänd bild

av attityder till avreglering och vidgat tillträde till

infrastrukturen; Storbritannien och Tyskland är (mycket)

positiva men med olika angreppssätt, Danmark och

Nederländerna är försiktigt positiva, Frankrike är mycket

negativt och gör inte mer än vad som krävs för att upp-

fylla Europeiska Unionens (EU) minimikrav. Det fmns

flera gemensamma drag vad gäller synen på det kapillära

bannätet;

° Flera länder har lagstiftning som tvingar fram till-

träde för alla operatörer till de flesta typer av spår

och terminaler. Undantagna är som regel privata

industrispår och vissa privata terminaler i Stor-

britannien

° Flera länder har någon form av tillsynsmyndig-

het för tillträdesvillkor och priser som är fristå-

ende från både infrastrukturförvaltaren (IM) och

operatörerna. I Storbritannien finns Regulator, i

Nederländerna Railned och i Tyskland Eisenbahn-

bundesamt. I Sverige föreslogs i ett tidigare av-

regleringsskede inrättande av ensärskild Järn-

vägsnämnd. Detta förslag genomfördes e m el-

lertid aldrig.

° Flera länder har bidragssystem för det kapillära

nätet även om beloppen är blygsamma jämfört

med investeringar på huvudlinj erna eller jäm-
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fört med godstransporternas omsättning. I

Storbritannien måste den sökande kunna på-

visa att en spåranslutning kommer att minska

vägtrafiken. I Nederländerna har problemet

med att någon bygger ett industrispår bara för

att kunna pressa åkarnas priser uppmärksam-

mats, här finns möjlighter att kräva tillbaka

investeringsbidraget vid otillräckliga transport-

volymer.

° Riskerna med att dåligt använda anläggningar rivs

upp och att marken används för andra ändamål

har uppmärksammats. Det kan i de tättbebyggda

länderna varasvårt att hitta ny mark för termina-

ler och liknande, nya järnvägsanläggningar ses

också som ett miljöhot. Problemet kan ses som

ett stadsplanefråga och kanske lösas genom

planeringsföreskrifter så att marken inte an-

vänds till något annat ändamål tex parkering.

° Det kapillära bannätet (något olika definierat) har

stor betydelse i samtliga undersökta länder och

förtjänar mera uppmärksamhet än vad det nor-

malt får i diskussioner om järnvägens utvecklings-

möjligheter t ex vad gäller de av EU föreslagna

Freight Freeways .

Sverige bör kunna lära från de undersökta länderna

i arbetet med att säkerställa det kapillära nätets framtida

utveckling.

I en särskild Bilaga redovisas några jämförelser av

banavgifterna för godståg på stomnätet i Tyskland och

Sverige.



2 Bakgrund

Järnvägen gör sig bättre gällande på långa än på korta

transportavstånd. Detta gäller även internationellt där

marknadsandelen ökar med avståndet. En transport

omfattar emellertid ofta andra spår än Statens spår-

anläggningar eller dess motsvarighet i andra länder. Dessa

spår benämnes ofta det kapillära bannätet. De frågor rö-

rande det kapillära nätets avgränsning, tillträdesvillkor,

avgifter, kostnadsansvar etc. som nämns i Regeringens

uppdrag till Banverket (BV) 1997-05-29 har därför av

BV bedömts motivera en internationell studie.

BV uppdrog därför i juni 1997 till Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI) att genomföra en så-

dan studie.

3 Uppdrag och metodik

Studien har syftat till att vinna erfarenheter från några

andra europeiska länder (Nederländerna, Frankrike, Stor-

britannien, Tyskland och Danmark) vad gäller det

kapillära bannätet. Det kapillära bannätet har i Regering-

ens uppdrag till Banverket definierats som den yttersta

förgreningen från statens spåranläggningar till allmänna

lastningsplatser, industrier, hamnar, verkstäder, etc. I en

enkät och vid intervjuer har kartlagts bl a följ ande:

0 Trafikvolymer - vilken betydelse det kapillära ban-

nätet har
0 Ansvarsförhållanden-avgränsning mellan infrastruk-

turförvaltaren och andra spårhållare
Reglering av tillträdesförhållanden
Ekonomi - investeringar och underhåll
Problem - möjligheter - pågående diskussioner om

förändringar

I denna rapport redovisas situationen i respektive

land. En sammanfattande bedömning återfinns i avsnitt

1. I arbetet har även i möjligaste mån inhämtats aktuell

information om förändringar i gällande system för ban-

avgifter.

Studien har genomförts av forskaren Bertil Hyle'n vid

VTIs enhet för Trañksystem. Den har genomförts hu-

vudsakligen i form av brevenkäter vilka kompletterats

genom telefonsamtal och i några fall personliga besök i

Frankrike och Tyskland. (Se Avsnitt 9 Källförteckning).

De slutsatser och bedömningar som framförs i denna

rapport svarar författaren ensam för, de delas inte nöd-

vändigtvis av Statens väg- och transportforskningsins-

titut, VTI.
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4 Nederländerna

Bakgrundsdata (UIC-statistik 1995)

 

4.1 Organisation av järnvägssektorn

Nederländerna är lika stort som Småland och Skåne till-

sammans men med cirka 15 miljoner invånare. Järnvä-

gen domineras av persontrañken vilken har en utpräglat

regional karaktär. Nederländerna har en försiktigt prag-

matisk inställning till konkurrens inomjärnvägen, reger-

ingen ser positivt på konkurrens men parlamentet är mera

återhållsamt. Man avser emellertid att inom de närmaste

åren bjuda ut ett trettiotal linj ers persontrafik på anbud.

Godstransporterna präglas av landets ställning som ett

transitland - det är t ex inte möjligt att skicka gods med

järnväg inom landet, endast till/från en av hamnama som

ett led i en internationell transport. Man ser positivt på

nya operatörer inom godstransporterna men några

Short-Line operatörer finns inte f 11. Ett samarbete för

den storskaliga trafiken har däremot inletts mellan

Nederlandse Spoorwegen (NS), Deutsche Bahn (DB)

och en amerikansk godsjärnväg. Några uppgifter om

vilken roll det kapillära nätet spelar (volymer etc.) har

inte kunnat erhållas.

Nederländernas Infrastrukturförvaltare (IM), Railned,

är en liten stabsorganisation med ansvar för bl a plane-

ring, utveckling ochbanfördelning. Den operativa trafik-

ledningen och produktionen av infrastrukturtj änster sköts

av enheter inom NS. Railned liknar alltså Finlands Ban-

förvaltningscentral.

4.2 Banavgifter allmänt

Avgiften för att nyttja Railneds spår, både tågspår och

kapillära huvudspår enligt nedan, år 0 (noll) t o m 2000.

Ett förslag till banavgifter för tiden därefter har utarbe-

tats av Mercer Management Consultants. Detta förslag

är emellertid inte offentligt och trots flera förfrågningar

till Mercer, Railned och Nederländska Transport-

departementet har författaren inte kunnat erhålla något

exemplar av rapporten.

4.3 Ansvarsförhållanden och tillträdesvillkor
Railned (IM) ansvarar för tågspår och kapillära huvud-
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Miljoner PKM+TKM per anställd

spår. NS Cargo, industrier, hamnar m fl ansvarar för

kapillära privatspår. (Se skiss nedan)

I Järnvägslagen som bl a reglerar uppdelningen

Railned - NS finns inskrivet att både Railneds och NS

Cargos spår skall vara öppna för alla operatörer, inte bara

de som nämns i EC Dir. 91/440. Då idag NS Cargo är

den enda operatören finns inga uppgifter om vad NS

Cargo skulle kräva av en annan operatör för tillträde till

sina spår.

4.4 Finansiering

IM ansvarar för investeringar i och underhåll av tågspår,

kapillära huvudspår och förbindelseväxlar mellan dessa.

Förbindelseväxlar mellan kapillära huvud- och privatspår

finansieras efter förhandling mellan IM och den privata

parten (som kan vara NS Cargo). IM accepterar nya

växlar endast om avtal för underhållskostnaderna kan

träffas med den privata parten.

Det finns ett program för statligt stöd till kapillära

privatbanor, dessa kan få högst 50% av investerings-

kostnaderna täckta av staten. Vid otillräckliga transport-

volymer (ej närmare definierat) kan bidragen återkrävas.

Det finns cirka 20 M SEK per år till förfogande, under

senare år har dessa medel inte utnyttjats fullt ut.

4.5 Övrigt
Enligt Railned var NS Cargo angelägna om att behålla

det kapillära nätet för att bl a kunna ge snabb respons

till kunder och erbjuda en total transportprodukt. NS

Cargo har nu upptäckt att det kapillära nätet även kos-

tar pengar. En ny ordning har nu börjat diskuterats. Det

är möjligt att alla NS Cargos spår, d v 5 alla spår utom

de rent privat ägda industrispåren kommer att överfö-

ras till IM. Railned anser inte tillträdesfrågorna vara vik-

tigast, det är emellertid synnerligen Viktigt att kapillära

spår inte utnyttjas enbart för att pressa åkarnas priser.



10

Det kapillära bannätet i Nederländerna

    

\'

Tågspär Kapillära huvudspår

(Ungefär

motsvarande

statens spår-

anläggningar)
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5 Frankrike

Bakgrundsdata (UIC-statistik 1995)

 

5.1 Organisation av järnvägssektorn

Frankrike har som enda EU-Medlemsland sagt nej till

EUs Vitbok om Revitalisering avjämvägarna där viss

konkurrens utpekas som en av möjligheterna till förny-

else. Frankrike har motvilligt och endast till ett minimum

implementerat EC Dir. 91/440 och det råder politisk

enighet om att några andra operatörer än stats-

järnvägama SNCF inte skall tillåtas. Enligt författarens

bedömning grundades Frankrikes IM, Re'seau Ferré de

France (RFF), snarare för att sanera SNCFS skulder än

för att bereda väg för en liberalisering. RFF är en liten

stabsorganisation med ansvar för bl a planering och ut-

veckling. En liknande organisationsmodell finns i Fin-

land men där upphör likheterna. Det är i lag fastställt att

alla infrastrukturtjänster inklusive banfördelning skall

utföras av SNCF, denna ordning infördes för att blidka

fackföreningarna som var synnerligen kritiska till refor-

men.

Förutom SNCF bedriver endast ett fåtal företag tåg-

trafik i Frankrike. Det största av dessa företag är

Compagnie géne'rale d°entreprise automobile, CGEA. De

utför;

0 Transporter åt SNCFs banavdelning

0 Växling åt stora industrier på deras egna spår

0 Viss trafik på entreprenad åt SNCF

CGEA kan egentligen endast bedriva trafik om SNCF

så tillåter. CGEAs kraftiga expansion inom person-

trafiken i Storbritannien genom dotterföretaget Connex

och försiktiga inbrytning i Tyskland har emellertid väckt

stor uppmärksamhet även i Frankrike

Trots SNCFs dominans är betydelsen av kapillära

spår mycket stor - det finns över 5 000 privata industri-

spår och 77% av tonkm började och/eller slutade sin

transport på dessa. Mätt i tonkm svarade heltåg för 1/2,

kombi för 1/4 samt vagnslaster och övrigt för 1/4. (Upp-

gifter från SNCF).

5.2 Banavgifter allmänt

RFF avser att för 1997/98 ta fram provisoriska ban-

avgifter och ett system med mera permanenta avgifter

avses gälla från 1999. Avgifterna avses täcka cza 20-25%
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Miljoner PKM+TKM per anställd

av RFFs kostnader - grunden för detta beslut anges av

RFF vara SNCFs Ability-to-pay . Följande avses tilläm-

Pas;

 

Fast Tågläges- Avgift

tillträdes- avgift per tåg

avgift

Förortslinjer

Huvudlinjer

Höghastighetslinjer

Övriga linjer

(Övriga anläggningar)

 

Författaren har blivit utlovad information om syste-

met när ett förslag föreligger.

5.3 Ansvarsförhållanden och tillträdesvillkor

RFF ansvarar för tågspår, rangerbangårdar, kombi-

terminaler, hamnspår och de spår som motsvarar vad

man i Nederländerna benämner kapillära huvudspår.

SNCF ansvarar för styckegodsterminaler, uppställnings-

spår och spår till verkstäder.

Enligt grundkraven i EC Dir. 91/440 tillåts andra

operatörer endast i kombitrafik och i internationell tra-

fik. För dessa tillämpas de vanliga spåravgifterna (se

ovan) men då inga nya operatörer har ställt krav på till-

träde till RFFs terminaler har prisfrågan inte blivit aktu-

ell. I övrigt tillåts inga andra operatörer än SNCF, där-

med har frågan generellt inte varit aktuell. I de fall CGEA

tillåts som operatör så är det endast med SNCFs tillå-

telse.

5.4 Finansiering

Eftersom hittills endast SNCF tillåts som operatör ålig-

ger också SNCF (eller dess kunder) att finansiera

kapillära spår och anslutningsväxlar. Det finns dock ett

visst statsstöd. Ett särskilt stödbolag har 1996 betalt ut

40 M SEK i stöd till anläggningsinvesteringar och för

att nyttja dessa anläggningar har SNCF samma år betalt

9 M SEK.
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6 Storbritannien

Bakgrundsdata (UlC-statistik 1995)

 

6.1 Organisation av järnvägssektorn

Den brittiska järnvägen är idag privatiserad. Undantagen

är tillsynsmyndigheten Regulator, myndigheten för upp-

handling av persontrafik OPRAF och Järnvägs-inspek-

tionen. Infrastrukturförvaltaren (IM) Railtrack har

samma funktioner som Banverket men äger även sta-

tioner, underhållsverkstäder och vissa godsterminaler, se

vidare nedan. Railtrack kräver täckning för samtliga

kostnader, avtal mellan operatörer och Railtrack skall

dock oftast godkännas av tillsynsmyndigheten Regula-

tor. Den senare skall även påolika sätt främja konkur-

rens inom järnvägssektom och tillvarata konsumenter-

nas intressen. Railtrack är privatiserat och börsnoterat.

Inom godstransportområdet finns bl a följ ande

operatörer;

0 English Welsh & Scottish Railway (EWS) - riks-

täckande, USA-ägt, ämnar försöka återuppliva

vagnslasttraflken. EWS är klart dominerande med

90% av tonkm.

0 Railfreight Distribution

0 Freightliner - kombitrañk

0 Några specialiserade bulktransportörer - kol, olja,

cement, etc.

0 Några Short Line operatörer

Godstransporterna domineras av (med svenska ögon

sett) kortväga trafik - cirka hälften av volymen mätt i

tonkm avser transporter < 160 km.

6.2 Banavgifter allmänt

Eftersom det inte finns något statligt stöd till

infrastrukturen (undantag se 6.4) eftersträvar Railtrack

full kostnadstäckning inklusive viss förräntning på eget

kapital. Detta har man lyckats bra med, vinsten var

1996/97 cirka fyra miljarder SEK.

Den brittiska järnvägen domineras av persontrañken.

Som regel har de 25 persontrafik-operatörerna fleråriga

avtal med Railtrack rörande banupplåtelsevillkor och

12

Miljoner PKM+TKM per anställd

avgifter. Ersättningen till Railtrack är huvudsakligen en

klumpsumma oberoende av antal tåg med en rörlig del

på < 1%. På dessa banor får godsoperatörerna köpa in

sig till marginalkostnader. På banor med enbart gods-

trafik (undantag) får godsoperatörerna stå för samtliga

kostnader. Detta ganska komplicerade system har små-

ningom förenklats så att dominerande EWS betalat en

fast avgift om cirka en miljard SEK/år + cirka 20 SEK

per tusen bruttotonkm.

6.3 Ansvarsförhållanden och tillträdesvillkor
Det finns terminaler och kapillära spår av olika slag;

0 Cirka 90 Strategic Freight sites . Dessa ägs av

Railtrack och hyrs ut till operatörerna, de används

främst för uppställning och reparationer av gods-

vagnar/lok.

0 En stor mängd rangerbangårdar, sidospår och

vissa terminaler. Dessa ägs av tågoperatörerna

eller leasas från Railtrack. Dessa är som regel

undantagna från Re gulators inflytande vad gäl-

ler tillträdesvillkor och prissättning.

0 OpenAccess terminaler med varierande ägande.

Alla operatörer kan kräva tillträde till dessa ter-

minaler som står under Regulators inflytande.

0 Privata terminaler som erbjuder sina tjänster till

alla operatörer men som inte står under Regulators

inflytande.

0 Privata industrispår som inte står under Regu-

lators inflytande,

6.4 Finansiering

För ny- och reinvesteringar samt upprustning av

kapillära anläggningar kan statsbidrag utgå med upp till

50% av kostnaderna. Villkoret är att sökanden skall

kunna påvisa att en godssatsning minskar vägtrafiken.

(Detta system fanns redan före privatiseringen).
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6.5 Övrigt
Författarens kontakt (Intresseorganisationen Rail Freight

Group) tar upp några problem;

VH

Det är väldigt lätt att terminaler etc. som idag

används lite eller inte alls läggs ned och rivs

upp varefter marken används för helt andra ända-

mål. Att skaffa mark för nya terminaler etc. är

mycket svårare än att behålla beflntlig mark. Stor-

britannien är tätbefolkat och nya jämvägs anlägg-

ningar upplevs också som ett miljöhot.

NOTAT 55

Privata ägare av kapillära anläggningar hade in-

ledningsvis problem med Railtraok som insiste-

rade på att själva bygga anslutningsväxlar och till

ett pris som Railtrack själv bestämde. Detta har

nu ändrats till det bättre, vilken entreprenör som

helst kan anlitas.
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7 Tyskland

Bakgrundsdata (UIC-statistik 1995 och VDV Statistik 1996)

Deutsche B ahn (DB) Nichtbundeseigene

Eisenbahnen (NE)

Oppna Slutna

 

x)Mi1joner PKM+TKM per anställd

7.1 Organisation av iärnvägssektorn

Genom järnvägsreformen 1994 blev Tyskland det för-

sta land i Europa som genomförde ett fritt tillträde till

det statliga järnvägsinfrastrukturen. Nya operatörer

måste godkännas av en särskild myndighet

Eisenbahnbundesamt men det är sedan i princip fritt att

driva trafik och betala banavgifter enligt ett detaljerat sys-

tem. Till skillnad från i Storbritannien avses den statliga

järnvägen Deutsche Bahn fortsatt verka som domine-

rande operatör.

Tyskland har ett stort antal privatbanor

Nichtbundeseigene Eisenbahnen, NE, vilka oftast ägs av

kommuner, härader och förbundsländerna. Det finns två

slags NE;

0 NE des öffentlichen Verkehrs, Öppna NE , kan

liknas vid bibanor med godstrafik och ofta även

regional persontrafik.

0 NE des nichtöffentlichen Verkehrs, Slutna NE ,

är oftast gruv- och industribanor med mycket

tunga transporter (stax 35) på korta avstånd

vilket resulterar i att deras trafik i ton överträf-

far DBs. Bland SlutnaNE finns dock även vissa

hamnbanor - mera härom nedan.

NE trafikerar i regel sina egna spår men det anses

troligt att de i framtiden i ökad utsträckning kommer att

trafikera den statliga infrastrukturen. Av DBs godstran-

sporter börjar och/eller slutar 75% hos NE. Det har

också förekommit att NE för en symbolisk summa köpt

en hel bana av DB. I ett fall har franska CGEA köpt in

sig i en NE, troligen för att lättare kunna komma in på

den tyska marknaden.
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'w Uppgift saknas

7.2 Banavgifter allmänt - på DBs spår

DBs spåravgifter syftar till full kostnadstäckning inklu-

sive vissförräntning på investerat kapital. DB har f n

tre slag av avgifter, för linjer, stationer och uppställnings-

spår.

Linjeavgiften består av en avgift per tågkm, i stort

sett oberoende av antal vagnar per tåg. Tågavgiften be-

ror på klass av tåg (12 klasser) och klass av linje (tre

klasser). Några exempel återfinns i Bilaga.

Stationsavgiften består av enavgift per tågstopp

oberoende av antal vagnar eller resande. Den varierar

med klass av station (tre klasser) och klass av resande-

tåg (fyra klasser). Spridningen är stor: Ett IC-tåg beta-

lar 550 SEK för ett uppehåll på en storstadsstation

medan ett regionaltåg betalar tre SEK för ett uppehåll på

en Obemannad småstation.

Avgifter för Uppställningsspår för person- och gods-

trafik. Dessa indelas i:

- Tre kvalitetsklasser

1. Sidotågvägar på stationer

2. Ställverksbetjänade sidospår på stationer

3. Uppställningsspår på stationer

- Anslutning i en eller båda ändar av spåret

- Elektrifiering eller ej.

Prisexempel för spår med anslutning i båda ändar;

Ett Klass 1 spår kostar 155 000 SEK per år i fast avgift

- därtill kommer 125 SEK per meter (138 vid elektrifie-

rat spår). Avgiften betalas oberoende av hur mycket

spåret utnyttjas. Det är också möjligt att hyra för kor-

tare eller längre perioder i likhet med de fasta avgifterna

i Sverige.
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Vid diskussioner med forskarkollegor och genom-

gång av tysk fackpress har följande problem observe-

rats;

Avgifterna betalas per tåg och mängdrabatterna rör

sig om några enstaka procent. Detta anser trafikhuvud-

männen var orimligt, en utökning från 10 till 12 tåg/dag

skall inte behöva kosta 20% mer i banavgifter. Gods-

operatörerna har ansett att mängdrabattema är sådana

att endast DB Cargo kan dra nytta av dem. Vissa änd-

ringar i mängdrabatterna har gjorts men diskussionen

fortsätter.

Vid nyskapandet av DB 1994 gjordes mycket stora

engångsnedskrivningar av gamla DB/DRs skulder, Vi-

dare utgår idag särskilt statsstöd till investering som skall

knyta samman Tyskland Öst-Väst. Det finns en risk att

när dessa effekter avtar kommerDB att antingen tvingas

höja (de redan höga) banavgifterna eller hamna i en ny

skuldkris.

7.3 Ansvarsförhållanden och tillträdesvillkor

Tysklands järnvägsinfrastruktur kan indelas enligt föl-

jande:

1 . DBs spår där de tre ovan beskrivna avgifterna til-

lämpas. Här är få problem, DB Cargo och andra

operatörer betalar avgifter till DB Netz (Infra-

struktur).

1.1 DBs egna spår, rangerbangårdar och

terminaler där avgifter inte finns. DB Cargo

betalar en hyra till DB Netz men enligt f. n

hemliga avtal.

2. Öppna NE. Alla har tvingats införa någon form

av banavgift, se vidare nedan.

3. Slutna NE. De flesta domineras av intern tra-

f1k t ex gruva - kraftverk. I vissa fall t.ex. hamn-

banor finns problem, se vidare nedan.

4. Rena industrispår som tillhör privata industrier.

En järnvägsinfrastrukturnyttj andeförordning utarbe-

tas nu i Tyskland, tv gäller följande:

0 Alla operatörer enl. EC Dir. 91/440 har tillträde

till DB spår enl. 1 och Öppna NE.
0 Alla operatörer med säte i Tyskland (kan ordnas

genom dotterbolag) har tillträde till DB spår enl.

1 och ÖppnaNE. Alltså har NEl tillträde till NE2
och DB har tillträde till alla NE.

0 Tillträde till slutna NE behöver endast ges vid

ömsesidiga avtal om tillträde.

Författaren diskuterade med Verein Deutscher

Verkehrsunternehmen (VDV) som företräder NE och

som aktivt drivit frågor rörande järnvägens liberalisering.

VDV ser det som positivt att NE ofta rent fysiskt ligger

närmare kunderna och har lättare att ordna och bibehålla

spåranslutningar än DB. De senare är inte förtjusta i
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anslutnings-växlar (till huvudspår), är alltför pigga på att

riva upp sidospår och verkar ibland sätta godstranspor-

tema i andra rummet. Den politiska övertron på kombi-

trafiken är också besvärande.

VDV ät tveksamma till att NE kommer att utvidga

sin verksamhet till att trafikera DBs spår. NE fungerar

bättre som matarbanor och de har i flera fall visat att de

kan sänka kostnaderna genom att ta över även

infrastrukturen från DB. Short-Line operatörer i svensk

mening (1 v 3 utan egna spår finns däremot f 11 bara en

(Regentalbahn) i hela Tyskland medan det finns drygt

100 Öppna NE. - Det har förekommit problem mellan

olika NE: Delar av Hamburgs stora hamnbana är att

betrakta som Sluten NE (gränserna är oklara) och an-

dra NE tvistar med hamnbanan om tillträdesvillkoren.

Ärendet ligger f.n. hos tyska Konkurrensverket.

7.4 Banavgifter på NEs spår

Det växer nu fram olika system för banavgifter hos NE.

De senare är mycket olika till sin karaktär vilket också

präglar deras avgiftssystem. Gemensamt är dock att man

eftersträvar ett enklare system än DBs, oftast med en

avgift per tågkm. Några exempel;

Albtalbahn i Karlsruhe regionen

 

SEK per km

Godståg max 800 ton 34

Godståg max 1 800 ton 39

Resandetåg max 800 ton 34

Regionaltåg 22

 

Vid en tåglängd > 500 m höjs ovanstående priser med

20 %.

Avgifterna för resandetåg täcker också utnyttjande

av stationema på sträckan.

Albtalbahn domineras av persontrafiken. AndraNE

med huvudsakligen godstransporter som t ex Häfen und

Güterverkehr Köln och Niederrheinische Verkehrs-

betreibe väljer i stället en modell med avgift per vagn eller

per ton - närmare uppgifter finns ej f.n.

7.5 Finansiering

I likhet med i övriga länder måste den som begär en

övergångsväxel (till DBs spår) även betala den. I Öppna

NEs infrastruktur investerades 1995 cirka 450 M SEK

varav cirka 200 M SEK var offentligt stöd. Dessa be-

lopp är synnerligen blygsamma jämfört med DBs inves-

teringar men även jämfört med stödet till regional per-

sontrafik påjärnväg vilket uppgår till cirka 50 miljarder

SEK per år. Det senare stödet kan i begränsad utsträck-

ning användas till fordonsinköp (till persontrafiken) men

inte till investeringar i infrastrukturen vilka skulle kunna

vara till nytta både för person- och godstrafik.
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8 Danmark

 

8.1 Organisation av järnvägssektorn

Som självständig IM under Trafikministeriet fungerar

sedan 1997-01-01 Banestyrelsen som har ungefär

samma ansvarsområde som BV i Sverige.

Av den totala godsvolymen (som är 1/10 av den

svenska) utgörs 80% av transittrafik från Sverige till

Tyskland. Det kan därför hävdas att återstående gods-

transporter är kapillära . Förutom DSB finns ett tiotal

privatbanor enligt tysk modell med huvudsakligen regional

persontrafik, godstrafiken på dessa är blygsam. (Se vi-

dare nedan under Nya operatörer).

8.2 Banavgifter allmänt

För närvarande har Banestyrelsen 0 (noll) i banavgift,

ett tidigare förslag till en enkel avgift på cirka 4,50 SEK

per tågkm infördes aldrig men ett förslag till mera defi-

nitiva avgifter väntas under hösten 1997. För trafik på

Storebältsförbindelsen betalas emellertid 142 M SEK

under 1998 utöver avgifterna för resten av nätet.

8.3 Ansvarsförhållanden och tillträdesvillkor

PrivatBanen Sönderjylland, en ny godsoperatör utanegna

spår har 1996 med stöd av EC Dir. 91/440 art. 10 öpp-

nat trafik mellan Tönder i Danmark och Niebüll i Tysk-

land. Trafiken bedrivs i samarbete med den tyska NE

Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG (NVAG) som också

tillhandahåller lok. Trafiken är ännu under uppbyggnad

men man räknar med att få cirka 9 300 vagnar per år.

Banan har inte trafikerats på decennier men var på dansk
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Miljoner PKM+TKM per anställd

sida i så gott skick att det inte krävdes några särskilda

insatser.

PrivatBanen Sönderjylland trafikerar (i Danmark)

endast Banestyrelsens spår men DSB är enligt Bane-

styrelsen skyldiga att ställa områden som terminaler och

klargöringsanläggningar till förfogande på icke-diskrimi-

nerande villkor. Några närmare bestämmelser har ännu

inte tagits fram i avvaktan på vidare utredningar om

trafikeringsrätt mm.

8.4 Nya operatörer

Flera av de tio ovan nämnda privatbanorna är intresse-

rade av att bedriva egen godstrafik på Banestyrelsens spår

- en utveckling liknande den vi ser i Sverige med Short

Lines. Det finns dock enligt Banestyrelsen flera problem

i sammanhanget; Privatbanorna har idag ett gott samar-

bete med DSB som de inte gärna vill ödelägga.

Privatbanornas utgifter finansieras till cirka 70% av stats-

bidrag - det bedöms därför från politiskt håll som olämp-

ligt att flera offentligt stödda verksamheter konkurrerar

med varandra.

Banestyrelsen meddelade vid en konferens i 1997-

08-25 att man gärna såg fler operatörer även inom

persontrafiken. Ett alternativ är att all icke-kommersiell

trafik (90% av all persontrafik) läggs ut på anbud var-

vid DSB skulle tvingas tillhanda dagens fordon till en

eventuell ny entreprenör. - Frågan är mycket politiskt

känslig och långt ifrån slutdiskuterad.
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9 Källförteckning

Brevsvar från Railned

Brevsvar från RFF

Brevsvar från SNCF

Brevsvar från Rail Freight Group

Brevsvar från nera

Brevsvar från DSB

Skriftlig dokumentation från VDV

Skriftlig dokumentation från RFF

Skriftlig dokumentation från DB

Intervju med VDV

Intervju med DB

Intervju med RFF
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1997-07-03 och 1997-08-14

1997-08-06 och 1997-09-02

1997-07-18

1997-08- 16

1997-08-28

1997-08-21

1997-06-30

1997-07-01

1997-07- 10
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BILAGA

Spåravgifter iTyskIand och Sverige - några jämförelser
Som ett led i en kontinuerlig bench-marking har DB tagitfram linjeavgifter för några olika typtåg i Tyskland och

  

Sverige.

Sträcka Tågvikt Längd % Banavgift

(Olika linjeklasser) km diesel SEK/tågkm

Flensburg - 1 510 520 0 43,40

Bad Bentheim

Lübeck Skand. 1 409 970 12 45,30 inkl. dieselavgift

Kai - Basel

Sassnitz Hafen - 1 294 1 040 100 57,60 inkl. dieselavgift

Kiefersfelden

Sassnitz Hafen - 1 409 1 060 30 46,30 inkl. dieselavgift

Kiefersfelden

(annan väg)

 

För de ovan beskrivna tågen i Tägklass G4 beräknas

de tyska spåravgifterna per tåg-km oberoende av tågets

storlek - upp till en max-vikt om 1 800 ton. Däremot va-

rierar km-avgiften beroende på var man kör, vissa del-

sträckor anses mera kommersiellt attraktiva. Det finns inga

fasta avgifter som i Sverige men det finns vissa mängd-

rabatter. Dessa kräver emellertid mycket stora volymer per

år och har ej tagits hänsyn till i beräkningarna ovan.

Den tyska dieselavgiften (Mineralölsteuer) är cirka 10

SEK/tågkm.

Vid beräkningen av km-avgiften för svensk sträcka

har de fasta avgifterna för Rc-lok fördelats på 150 000

km/år och för godsvagnar på 75 000 km/år.

  

Sträcka Tågvikt Längd % Banavgift

km diesel SEK/tågkm

Sverige 1 400 oväsentlig 0 16,40
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