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Förord  
Detta notat utgör en delredovisning av VTI:s projekt PINA, Prissättning av 
InfrastrukturAnläggningar. Syftet med PINA är bl.a. att fördjupa forskningen 
kring utformandet av svenska banavgifter och löpande tillhandhålla en 
heltäckande bild av det för banavgifternas utformande relevanta kunskapsläget. 

Utformningen av de svenska banavgifterna styrs av Europeiska Unionens 
Infrastrukturdirektiv som implementerats i svensk lagstiftning. Med hänsyn till 
detta och järnvägssektorns ökande internationella beroenden bedömdes det därför 
som väsentligt att utarbeta denna kunskapsöversikt. 

Ansvarig för arbetet har varit Bertil Hylén.  
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Banavgifter i Europa 
 
av Bertil Hylén 
VTI 
581 95 Linköping/Box 6056, 171 06 Solna 
 
 
Sammanfattning  
Detta notat behandlar järnvägens banavgifter och implementeringen av Direktiv 
2001/14/EG, det s.k. infrastrukturdirektivet1, i nio länder. Direktivet ger möjlighet 
till vitt skilda utformningar av banavgifterna. Avgifterna i praktiken syftar 
huvudsakligen till att ta betalt för slitage, (i vissa fall inkluderande reinvesteringar 
i infrastrukturen) eller för att styra kapacitetsutnyttjandet. Däremot är avgifter för 
”mjuka variabler” som buller, olyckor och föroreningar ovanliga. Avgifter per 
tågkm är vanligast, ibland kombinerade med en avgift per tonkm. Fasta avgifter 
t.ex. per operatör eller per trafikeringsmånad har funnits i vissa länder men tagits 
bort, i vissa fall efter kritik från Europeiska kommissionen. Täckningsgraden, dvs. 
hur stor del av infrastrukturkostnaderna som täcks av banavgifterna, varierar från 
5 % till mer än 60 %.   

Implementeringen av Direktiv 2001/14/EG beskrivs i avsnitten för de olika 
länderna. För närmare beskrivningar av de olika ländernas järnvägsorganisation 
och regelverk hänvisas till olika rapporter som framtagits på uppdrag av 
Europeiska kommissionen, t.ex. de nationsvisa rapporter som framtagits 20052.  

                                                 
1 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av 
säkerhetsintyg. 
2 http://europa.eu.int/comm/transport/rail/countries/index_en.htm.  
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1 Direktiv 2001/14/EG och dess tillämpning 
1.1  Bakgrund 
I detta avsnitt lämnas en kort beskrivning av den transportpolitiska bakgrunden till 
systemet med banavgifter. Vidare redovisas i avsnitten 1.3–1.5 de delar av 
infrastrukturdirektivet som är relevanta i avgiftssammanhang och hur väsentliga 
delar har tillämpats i de nio länder som behandlas i detta notat. 

De system för banavgifter som beskrivs i detta notat är ett av flera instrument 
som ingår i Europeiska unionens (EU) olika lagstiftningspaket för att förbättra 
järnvägens konkurrenssituation och göra järnvägen mer attraktiv. Dessa paket 
skall i sin tur ses som en del av den europeiska transportpolitiken som presenteras 
i EU:s vitbok för transporter3. I denna sägs bl.a. att transportpolitiken måste 
fokusera på brukarnas behov samtidigt som att transportsystemet bidrar till en 
hållbar tillväxt. En viktig åtgärd är att återställa de mera miljövänliga 
transportslagens marknadsandelar t.ex. genom en revitalisering av Europas 
järnvägar. Revitaliseringen innebär en blandning av stöd till teknikutveckling, 
satsning på ny och förbättrad infrastruktur, administrativa reformer och ändrade 
regelverk. EU anser att reglerad konkurrens är ett lämpligt tillvägagångssätt för att 
reformera järnvägssektorn liksom andra sektorer. Att införa reglerad konkurrens 
inom järnvägssektorn innebär bl.a. att man vill ge nya operatörer möjlighet att 
driva trafik på den statligt ägda infrastrukturen där hittills traditionellt endast en 
operatör drivit trafik. Detta kräver i sin tur att medlemsstaterna genomför vissa 
reformer enligt EU:s Direktiv4.  
 
1.2 Infrastrukturdirektivet 
Banavgifter och övriga villkor för tillträde till infrastrukturen behandlas i det s.k. 
Infrastrukturdirektivet1, fortsättningsvis benämnt Direktivet. Om vissa förutsätt-
ningar är uppfyllda (främst säkerhetskrav) skall operatörer ges tillträde till 
infrastrukturen på icke-diskriminerande villkor. För nyttjandet av infrastrukturen 
skall operatörerna betala någon form av banavgifter. Direktivet ger emellertid 
mycket stora möjligheter till variationer både vad gäller avgifternas utformning 
och nivå vilket framgår av avsnitten 1.3–1.5 och de närmare beskrivningarna av 
de länder som behandlas i detta notat (avsnitt 4–12).  

Kommissionen skall till Parlamentet och Rådet utarbeta en rapport om hur 
Direktivet har implementerats, denna rapport väntas under våren 2006.  

I Direktivet berörs banavgifterna i Kapitel II, särskilt Artiklarna 7–9 (bilaga 2 
till detta notat). Direktivet har nu (hösten 2005) implementerats i nationell 
lagstiftning på vitt skilda sätt och även banavgifterna har utformats på vitt skilda 
sätt. Avgifterna skildras mera i detalj i avsnitten för de nio olika länderna 
Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz6, Storbritannien, 
Tyskland och Österrike.  

Den svenska Järnvägslagens (2004:519) 7 kap. återges i bilaga 3.  
Direktivets olika Artiklar har tillämpats på följande sätt i olika länder. 

 

                                                 
3 White Paper – European transport policy for 2010: time to decide. COM(2001) 370 final 
4 Ett Direktiv skall implementeras i nationell lagstiftning senast det datum som anges i Direktivet, 
oftast två år efter det datum som Direktivet utfärdades. 
 
6 Schwiez är inte medlem i EU men järnvägslagstiftningen följer i stort infrastrukturdirektivet 
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1.3 Artikel 7 Principer för fastställande och uttag av 
avgifter 

Artikel 7 p. 3 Begreppet marginalkostnad nämns inte i denna inledande Artikel 
utan i undantagsbestämmelserna i Artikel 8 p. 3 (se nedan). I Artikel 7 p. 3 sägs i 
stället ”… skall avgiften för minimipaketet och bantillträdestjänsterna fastställas 
till den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs”. – 
Avgifter för slitage finns i olika former i de nio länderna i detta notat . I praktiken 
tillämpas två huvudprinciper – avgift per tonkm (AT, CH, GB, NL, NO) eller per 
tågkm (DE, DK, FR, IT, NL) eventuellt i kombination (AT, NL).  
 
Artikel 7 p. 4 ”En extra avgift får inbegripas i infrastrukturavgiften för att visa att 
det föreligger en brist på kapacitet i fråga om identifierbara delar av 
infrastrukturen under perioder av överbelastning”. Observera att Direktivet inte 
talar om hög belastning utan om överbelastning, men begreppet definieras inte 
närmare (överbelastning nämns dock i Artiklarna 25 och 26 om Kapacitets-
förstärkningsplan). Avgifter av denna art finns i några länder; 

• Danmark har ett kraftigt påslag för tre bandelar i högtrafik 
• Frankrikes system är mycket differentierat i detta avseende 
• Tyskland har 20 % påslag på grundavgiften per tågkm för högbelastade 

bandelar, men man har samma avgift oberoende av tid på dygnet  
• Storbritannien har ett mycket differentierat system för påslag i rusningstid 
• Schweiz och Italien har särskilda avgifter för noder i järnvägsnätet. 

 
Artikel 7 p. 5 ”Infrastrukturavgiften får ändras för att ta hänsyn till kostnaden för 
den miljöpåverkan som driften av tåg förorsakar. En sådan avgift skall 
differentieras i enlighet med påverkans omfattning”.  

Miljöavgifter är ännu ovanliga, Schweiz har rabatt för bullersanerade fordon, 
Norge har en koppling till dieselavgiften för lastbilar och Nederländerna kan ta ut 
en högre avgift för bullriga fordon.  

2:a stycket bör observeras ”Uttag av miljökostnader som resulterar i en ökning 
av de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren får ske endast under 
förutsättning att sådana uttag på jämförbar nivå görs också för konkurrerande 
transportsätt”. – 

I 3:e stycket sägs bl.a. ”Om det inte finns någon jämförbar nivå för 
fastställande och uttag av miljökostnader för andra konkurrerande transportsätt får 
sådana ändringar inte resultera i någon genomgripande förändring av de totala 
intäkterna för infrastrukturförvaltaren”. – Endast Norge synes ha tagit hänsyn till 
dessa bestämmelser genom kopplingen till dieselbeskattningen.  
 
Artikel 7 p. 6 ”För att undvika oönskade oproportionerliga variationer får de 
avgifter som anges i punkterna 3, 4 och 5 fastställas på en genomsnittsnivå…” – 
Detta får nog påstås ha skett i många av de nio länderna även om närmare 
beskrivningar från de olika länderna är sparsamma. 
 
Artikel 7 p. 7 säger att s.k. tilläggstjänster enligt Bilaga II p. 2 inte skall omfattas 
av denna Artikel. Nederländerna har emellertid ett generellt 14 % påslag på 
banavgifterna för alla operatörer för nyttjandet av vissa av dessa tjänster. 
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Artikel 7 p. 9 säger att ”Avgifter får tas ut för kapacitet som används för 
underhåll av infrastruktur”. Denna avgift verkar inte finnas f.n. men vissa 
järnvägsnätsbeskrivningar (Network Statements, NS) behandlar bandisptider 
(tider som disponeras för banarbeten) och regler vid trafikstörningar noga. 

I Artikel 7 nämns inget om marknadsmässig differentiering av avgifter eller 
kommersiella hänsyn vid avgiftsberäkningarna. Flera länder har emellertid en mer 
eller mindre långt driven marknadsmässig differentiering av avgifterna. I 
Tyskland är detta grundprincipen, Schweiz kräver ett (icke närmare definierat) 
täckningsbidrag inom persontrafiken, Österrike vill spegla betalningsviljan på 
nätets olika delar och Storbritannien tar ut högre avgifter på linjer som är mer 
attraktiva (inom persontrafiken). 
 
1.4 Artikel 8 Undantag från principerna för avgifter 
Artikel 8 p. 1 medger att medlemsstaterna fastställer prishöjningar för att uppnå 
full kostnadstäckning om marknaden kan tåla detta. Denna punkt ger upphov till 
åtskilliga reflektioner; 

Vad är full kostnadstäckning? Detta har inte definierats i Direktivet. Både 
Tyskland och Storbritannien hävdar att deras avgifter syftar till full 
kostnadstäckning men det finns stora statsbidrag till investeringar. Frankrike 
hävdar att deras avgifter på sikt skall täcka kostnaderna för drift, underhåll och 
reinvesteringar.  

Vad kan marknaden tåla? Detta har inte heller definierats i Direktivet eller i 
något Network Statement. Tyskland hävdar att deras långt drivna differentiering 
efter tågtyper och bandelar är kommersiellt motiverad men några närmare 
beräkningar offentliggörs inte.   

I punkt 1, andra stycket varnas sedan för avgifter som överstiger de kostnader 
som uppstår som en direkt följd av driften av tågtrafiken. Detta resonemang har 
inte utvecklats i någon järnvägsnätsbeskrivning. 
 
Artikel 8 p. 2 medger högre avgifter för särskilda investeringsprojekt. Detta har 
resulterat i särskilda avgifter för Gardemobanan i Norge, avgifterna för Öresunds- 
och Storebælts-förbindelserna torde också höra hemma här.  
 
Artikel 8 p. 3 är viktig, intressant och svårtolkad. ”För att förhindra 
diskriminering skall det säkerställas att varje infrastrukturförvaltares genom-
snittliga och marginella avgifter för likvärdigt utnyttjande av infrastrukturen är 
jämförbara och att jämförbara tjänster inom samma marknadssegment är belagda 
med samma avgifter.” – Här nämns genomsnittiga och marginella avgifter i 
samma mening, men menas samma sak? Vad menas med marknadssegment? 
Punkten syftar till att motverka diskriminering men synes inte ha utvecklats av 
medlemsstaterna.  
 
1.5 Artikel 9 Rabatter 
Tidsbegränsade rabatter får medges för att främja utvecklingen av ny 
järnvägstrafik eller uppmuntra till användning av avsevärt underutnyttjade linjer. 
Tyskland har reducerade avgifter för nya tågprodukter under en introduktionsfas, 
Nederländerna kan reducera avgiften för att stimulera trafiken på svaga bandelar 
(Tyskland gör tvärtom), detta kan troligen ses som rabatter enligt Artikel 9 p. 3.(se 
nedan). 
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Å andra sidan, är de kommersiella bedömningar som sägs styra Tysklands 
avgiftssystem att betrakta som rabatter? Norge har nollavgift för persontåg. 
Österrike ger en reduktion för persontåg ”med hänsyn till nuvarande finansiering” 
och Frankrike har nollavgift på stora delar av nätet – är detta rabatter?  
 
Artikel 9 p. 2 föreskriver att rabatterna skall begränsas till den faktiska 
inbesparingen av administrativa kostnader hos infrastrukturförvaltarna –. 
 
Artikel 9 p. 3 säger vidare att rabatter endast får gälla avgifter som tas ut för ett 
bestämt infrastrukturavsnitt. I så fall är varken den norska nollavgiften för 
persontåg eller den Österrikiska reduktionen rabatter. 
 
Direktivets undantag (Artikel 8) och rabatter (Artikel 9) skall jämföras med 
normalfallen (Artikel 7). En tydlig tolkning kan erhållas om någon operatör 
överklagar något lands avgifter med hänvisning till att de strider mot Direktivet 
(eller mot nationell lagstiftning). Detta verkar ännu inte ha skett.  
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2 De olika avgiftssystemen i praktiken 
I detta avsnitt redovisas som en översiktlig jämförelse banavgiften för ett 
1 400 tons (brutto) godståg i de nio länder som behandlas i detta notat (Tabell 1). 
Vidare presenteras uppgifter ur två andra rapporter angående hur stor del av 
infrastrukturkostnaderna som täcks av banavgifterna. I Tabell 4 presenteras 
banavgifternas huvudsakliga drag i de nio aktuella länderna.  

De olika avgiftssystemen ger högst olika banavgifter för ett 1 400 tons godståg, 
ett tågslag som bedömts vara intressant för svensk internationell tågtrafik. I 
avsnitten för respektive land finns mera detaljerade exempel markerade med en 
ram. 
 
Tabell 1 Banavgift för ett 1 400 tons (brutto) godståg.  
 Valuta Banavgift  

per tågkm 
Banavgift per 
tågkm i SEK 

 

Danmark 
 

DKK 1,84   
8,31   

2,30 
10,39 

Utan kapacitetsavgift 07–19  
Med kapacitetsavgift på tre 
bandelar (358 km) 

Frankrike  € 0,919   8,59 Huvudlinje, banklass C, 
låg/medeltrafik 

Italien € 2,13  19,60 Beräknat genom EICIS7, 
osäkert 

Nederländerna  € 3,077  28,31  
Norge NOK 25,20  29,36 Avgiften tas bort 2006 
Schweiz CHF  8,68  52,00 1 400 ton brutto, 900 ton netto
Storbritannien GBP 2,11  29,66  
Tyskland € 4,03  

4,79 
37,68 
44,79 

F3 bandel Padborg–Elmshorn 
F3 högbelastad Elmshorn–
Hamburg 

Österrike € 3,99  37,30 Kufstein–Brenner  
     
Sverige SEK  4,47 

enl. BV 
hemsida 

Samma avgift alltid och 
överallt 

 
I den fortsatta framställningen har kostnader angivits i Euro (€) om inget annat 
sägs. För omvandling till SEK har följande växelkurser använts: 
 
1 €  =  9,35 SEK 
1 DKK =  1,25 SEK 
1 GBP =  14,00 SEK 
1 CHF =  6,00 SEK 
1 NOK =  1,17 SEK 
 

                                                 
7 EICIS European Infrastructre Charging Information System.  
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Detta notat behandlar huvudsakligen avgifternas konstruktion och motiv men 
även deras nivå eller i vilken utsträckning avgifterna täcker infrastruktur-
kostnaderna är av stort intresse. Följande uppgifter, vilka måste tolkas med stor 
försiktighet, har hämtats från ECMT-rapporten8 och från NERA-rapporten9  
 
Tabell 2 Kostnadstäckning.  
Uppgifter från ECMT-rapporten, Appendix 2. 
 % of Total Cost 

covered *) 
Kommentarer i ECMT-rapporten 
 

Danmark 66  
Frankrike 63 RFF (charges) to cover maintenance and 

operations 
Italien 16 User pays some of infrastructure 

operating costs 
Nederländerna 12 Does not cover renewals  
Norge 1 Direct budgetary support to balance 

support for roads 
Schweiz 30 Direct support to infrastructure manager 
Storbritannien 50–100 Government contributions to Network 

Rail 
Tyskland 60+ Federal and local support for investment  
Sverige 5  Users pay part of maint and renewals 
Österrike 27 Infra charges are to cover investment  
*) Total Cost har inte definierats närmare i ECMT-rapportens Appendix 2. Emellertid, på annan 
plats i rapporten definieras Total Cost som “The entire costs imposed by the production of a 
particular good or service”.  
 
Som framgår av översikten ovan varierar graden av kostnadstäckning kraftigt. För 
att få en om möjligt tydligare bild av medelsflödena kan nedanstående uppgifter 
ur NERA-rapporten vara vägledande. 
 
Tabell 3 Medelsflöden. 
 PSO-Passenger 

Service Obligations 
(Offentliga medel 
för upphandlad 
persontrafik)  

Infrastructure 
maintenance  
and operations 
(ej närmare def.)  

Payments for 
capital investments 
 
(ej närmare def.)   

 Million Euro at 
current prices 2003 

Danmark 606 209 150 
Frankrike 2 059 1 385 1 599 
Italien 1 779 382 3 937 
Nederländerna 135 821 1 015 
Norge    omfattas inte av 

denna rapport 
Schweiz 358 926  
Storbritannien 2 741 2 580  
Tyskland 5 312 3 813 
Sverige 102 612 408 
Österrike 492 1 257  
 

                                                 
8 Railway Reform and Charges for the use of Infrastructure. CEMT/CS(2005)8, Paris, FR, 4 April 
2005.  
9 Public Budget Contributions to the Railways, NERA Economic Consulting, London, UK, 22 
April 2005.  
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ECMT- och NERA-rapporterna tillsammans visar att medelsflödet till 
infrastrukturen i t.ex. Storbritannien och Tyskland tar ”omvägen” via PSO-medel, 
dvs. statliga medel fördelas till trafikhuvudmän (THM) som i sin tur via sina 
operatörer betalar höga banavgifter. Liknande system med decentralisering av 
medel för regional trafik finns i Frankrike och Italien. Emellertid, inte ens dessa 
rapporter tillsammans kan ge klarhet i denna komplicerade fråga, t.ex. har 
rapporterna inga definitioner av viktiga begrepp. Luckorna i NERA-rapporten 
beträffande Storbritannien och Tyskland visar också på svårigheterna med att få 
enhetliga data från olika länder och få en tydlig bild av graden av 
kostnadstäckning. 
 



 

 
Tabell 4 Banavgifter, huvudsakliga drag. 
Avgiftsslag 
Inriktning 

Danmark Frankrike Italien Nederländ-
erna 

Norge Schweiz Storbrit-
annien. 

Tyskland Österrike 
 

Avgift för 
slitage 
 

Tågkm 
avgiften 

Trafikerings- 
avgiften (DC) 

 Tågkm   
avgiften 

Tonkm 
avgiften 

Tonkm- 
avgiften är 
kopplad till 
underhåll 

Ingår i de 
rörliga 
avgifterna 
(P + G) 

Ingår i 
avgifterna  
per tågkm  

Ingår i 
avgiften per 
tonkm 

Avgift per 
tonkm 
 

 Avgifterna 
oberoende av 
tågvikt 
 

 2 avgifter, 
person resp. 
gods 

Avskaffas 
nästan helt 
2006 

2 avgifter, 
kombitåg resp 
övriga tåg  

Diff. efter 
fordonstyp 
och trafikering 

Endast för tåg 
> 1 000 ton 

Samma avgift 
för alla tågslag 

Avgift per 
tågkm 
 

Samma avgift 
för alla 
tågslag  

3 olika avgifter 
baserade på 
tågkm 
(DA,DRS, DC) 

Ja, närmare 
info saknas 

Samma avgift 
för alla 
tågslag 

 Samma avgift 
för alla 
tågslag 

   Grundprincip,  
7 tågtyper 

Se den 
bandelsvisa 
avgiften 

Kommersiella  
värderingar 

 Högre avgift 
på  TGV- och 
pendeltågs- 
bandelar 

 (Reducerad 
avgift på 
trafiksvaga 
bandelar)  

 Täcknings-
bidrag bet. av 
person- och 
godståg 

Styrande vid 
beräkn. av 
persontr. fasta 
avgift   

Tydligt mål,  
styr avgifts-
systemet 

Rabatt för 
persontåg  

Jämnt 
kapacitets- 
utnyttjande  

Mycket högre 
avgift på tre 
bandelar,  
se nedan 

Tydligt mål för 
hela avgifts- 
systemet  
(DRS, DRAG) 

Ja, närmare 
info saknas 

   Inbakat i 
tågplane-
processen  

20% påslag 
för hög-  
belastade 
bandelar 

 

Avgift för 
högtrafik 

7-19 på tre 
bandelar  

3 tidsnivåer, 
stor differenti-
ering. 
 
 

     Mycket höga 
påslag i 
rusningstid  

 2 bandelar 
nära Wien 

Bandelsvisa   
avgifter  

 1 145 ban-
delar förd.  
på 12 pris-
klasser 

39  
”kommersiella” 
bandelar + 
restnät 

    Noggrant för 
persontåg, ej 
för godståg 

1 000 ban-
delar förd  
på 12 +12 
banklasser 

5 grupper av 
bandelar 

 
 
 



 

Tabell 4 forts. Banavgifter, huvudsakliga drag. 
Avgiftsslag 
Inriktning  

Danmark Frankrike Italien Nederländ-
erna 

Norge Schweiz Storbrit-
annien 

Tyskland Österrike 
 

Avgift för 
knutpunkter 

  8 stora 
knutpunkter 
med omland  

  60 stora, 
50 små 
knutpunkter 

Mycket höga 
avgifter för 
flaskhalsar 

Påslaget för 
högbelastade  
bandelar =   
knutpunkter  

 

Konkurrens 
med andra 
transportslag 

    Koppling till 
avgift för 
diesellastbilar 

MC-baserade 
avgifter för 
alla 
transportslag 

Godstrafik 
gynnas, avgift  
endast för 
rörliga kostn 

 Hänsyn till 
person- 
trafikens 
finansiering 

Miljöaspekter    Särskild avgift 
för bullriga 
fordon är 
möjlig 

Koppling till 
avgift för 
diesellastbilar 

Rabatt för 
buller-
sanerade 
fordon 

   

Trafikledning  Del av 
trafikerings- 
avgiften (DC)  

 Ingår i tågkm-
avgiften 

 Syftet med 
särskild 
driftavgift 

I fast avgift, 
tilläggsavg vid 
förlängd 
trafiktid 

Tilläggsavgift 
vid förlängd 
trafiktid 

Tilläggsavgift 
vid förlängd 
trafiktid 

Avgiften  
fastställs av  

Ministeriet 
(Trafik-
styrelsen i 
vissa fall) 

Ministeriet   Ministeriet Ministeriet Ministeriet 
(Bundesamt 
für Verkehr) 

Office of Rail 
Regulation 

DB Netz 
(underställs 
Regulator) 

Ministeriet 

Övrigt Särskilda 
avgifter på 
Storebælt  + 
Öresund 

(höga) 
stationsavg 
för uppehåll 
   

 Måttliga 
stationsavg 
Påslag för 
uppställning 

  Persontrafik  
hög fast avgift 
oberoende av 
tågkm  

Påslag på 
trafiksvaga 
(dyra) 
bandelar  
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3 Relevans för Sverige – Diskussion 
I översikterna i avsnitten 1 och 2 framgår att olika länder har valt mycket olika 
konstruktioner och nivåer på banavgifterna. Några reflexioner över vad som kan 
vara relevant för Sverige bör då vara på sin plats; I mycket grova drag syftar 
avgifterna i de nio länderna antingen till att ta betalt för 

1. Slitage, i vissa fall inkluderande reinvesteringar i infrastrukturen 
2. Styrning av kapacitetsutnyttjandet inklusive tågplanearbete och trafik-

ledning. 
Kombinationer av 1 och 2 förekommer också 

Det finns två huvudsakliga avgiftsformer 
1. Avgift per tonkm för att täcka (marginal)kostnaderna för slitage 
2. Avgift per tågkm syftande till att om möjligt styra kapacitetsutnyttjandet. 

 
Vad bör då Sverige överväga? Vad är relevant och vad kan komma att accepteras 
av operatörerna m.fl.? 

Slitageavgifter redovisas i en annan rapport inom PINA-projektet. Sådana 
avgifter har i olika former funnits sedan 1988 och torde vara allmänt accepterade, 
kanske beroende på att den svenska järnvägssektorn domineras av (tung) 
godstrafik. Exempel från flera länder visar emellertid att (slitage)avgifter per 
tonkm kan kombineras med avgifter per tågkm. Slitage och dess koppling till 
fordonskonstruktioner kommer också att behandlas inom det svenska Gröna Tåget 
projektet. 

Om man vill fokusera på kapacitetsutnyttjande bör man överväga någon form 
av reservations- eller tåglägesavgift som t.ex. Frankrikes DRS ev. kopplad till 
”böter” vid sen avbeställning av tågläge som i t.ex. Tyskland eller särskilda 
avgifter för vissa bandelar i högtrafik. För detta talar att i Sverige är vissa 
bandelar under vissa tider högt belastade, Sverige har också enkelspår i en 
utsträckning som de kontinentala järnvägarna inte kan föreställa sig. Mot detta 
talar godstrafikens  krav på behovståglägen (stora variationer i godsflödena) och 
naturligtvis kan operatörerna hävda att om det inte finns en liknande ordning på 
vägarna (undantaget Stockholmsförsöket) så accepteras  inga sådana banavgifter.  

En annan variant är differentiering efter bandelarnas attraktivitet eller kvalitet, 
något som tillämpas i flera länder t.ex. Tyskland, Frankrike och i viss utsträckning 
i Italien och Österrike. Storbritanniens avgifter för persontrafiken är också 
differentierade på detta sätt även om det inte går att direkt utläsa i några tabeller 
som i vissa andra länder. En kvalitetsindelning skulle kunna kopplas till kvalitet i 
tågföringen (måste definieras närmare) liknande Tysklands produktfaktorer. 
Operatörerna borde kunna vara intresserade av en sådan differentiering, 
motargumentet är förstås även här att det inte finns något motsvarande inom 
vägtrafiken.  

Direktiv 2001/14/EG lämnar mycket stora möjligheter att variera 
banavgifternas utformning vilket framgår av de följande avsnitten i detta notat.  
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4 Danmark  
 

 Befolk-
ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år 
P+G milj. 

Personkm
per år 
(109) 

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal 

Sverige 9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000
Danmark  5 45 000 2 300 3 200 64 5½ 2 12 000
Källa; EU Energy and transport in figures, data för 2003. ECMT rapporten. 
 
4.1 Allmänt  
Tillsammans med Frankrike och Belgien implementerade Danmark det första 
järnvägspaketet redan före deadline 15 mars 2003 men den separata 
infrastrukturförvaltaren Bane Danmark bildades redan 1996. Danmark har en 
försiktigt liberal inställning till avreglering, bl.a. är godstrafiken fri på samma sätt 
som i Sverige. Delar av den regionala persontrafiken har upphandlats i konkurrens 
(Arriva är operatör för denna trafik) medan DSB fortfarande har ensamrätt på 
”stomnätet” och även driver S-togs trafiken i Köbenhavn. Det finns f.n. ett dussin 
operatörer med licens enligt Dir. 2001/13/EG. Förutom Bane Danmarks nät finns 
åtta lokalbanor som drivs i regional regi.  

Som framgår av tablån ovan är godstrafiken liten och utgörs nästan uteslutande 
av transittrafik. Banavgifterna för transittrafiken är därför av betydelse för trafiken 
mellan Sverige (Norge) och resten av Europa. 

• Bane Danmark beräknar avgifterna 
• Trafikministeriet fastställer avgifterna 
• Operatörer kan överklaga till Jernbaneklagenaevnet. 

 
Vad gäller tilldelning av kapacitet har trafik i form av offentlig service företräde. 
Det finns vidare vissa former av ”grandfathers rights”. En operatör som driver 
person- eller godstrafik på kommersiella villkor (ej s.k. offentlig trafik) kan om de 
så önskar behålla 90 % av kapaciteten från föregående tågplaneperiod. För 
tåglägen som inte avbeställs minst en vecka i förväg tar Bane Danmark ut 
banavgifterna för en hel dag – avgifterna kan härvidlag kanske ses som 
tåglägesreservationsavgifter (som i DRS i Frankrike).  

Elfordon måste vara utrustade med elmätare. Detta är kanske ett unikt krav i 
Europa men eldrift på Bane Danmarks nät är en relativt ny företeelse (förutom 
Köbenhavns S-bane nät) och fordonen är rätt nya.  
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4.2  Banavgifter 
De danska avgifterna är synnerligen enkla och från Trafikministeriet10 har 
meddelats att enkelhet och stabilitet över tiden är viktigt för att operatörerna skall 
vara säkra på spelreglerna. 

Alla avgifter beräknas per tåg oberoende av vikt, hastighet eller andra faktorer. 
Uppgifterna redovisas i Danske Kroner (DKK). 
 
Kilometeravgift – 1,84 DKK per tågkm. Samma avgift gäller på hela Bane 
Danmarks nät. Kilometeravgiften avses motsvara de kortsiktiga marginal-
kostnaderna för att köra ett genomsnittligt tåg på Bane Danmarks nät. 
 
Kapacitetsavgifter – Tåg som befinner sig på någon av de tre bandelarna nedan 
mellan 7.00 och 18.59 betalar kapacitetsavgift, undantag görs för försenade tåg.  
 
Kastrup–Kalvebod  7 km, sydöst om Köbenhavn, hög 

belastning  
 Persontåg 306,30 DKK per tåg 
 Godståg 306,30 DKK per tåg 
 
Hvidovre fjern–Höje Taastrup  12 km, väster om Köbenhavn, hög 

belastning av persontrafiken 
 Persontåg 510,50 DKK per tåg 
 Godståg 1 201,00 DKK per tåg 
 
Vojens–Vamdrup   20 km, enkelspårssträcka på gods-

stråket genom Jylland mot Tyskland 
 Persontåg 816,80 DKK per tåg 
 Godståg  816,80  DKK per tåg 
 
Kapacitetsavgifterna avses motsvara det samhällsekonomiska skuggvärdet på 
kapaciteten.  
 
 
Broavgifter  
 
Förutom de ovanstående finns särskilda avgifter för Storebaelt och Öresund. 
 
Storebaelt Persontåg 5 679   DKK per tåg  
 Godståg 5 267  DKK per tåg  
 
Öresund Persontåg 1 781 DKK per tåg  
 Godståg 2 155 DKK per tåg  
  
Öresundbroavgifterna avser den danska delen av förbindelsen, på den svenska 
delen betalas andra avgifter.  
 
 
 
                                                 
10 E-mail från Bastian Zibrandsen. 
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Danmark Exempel  
 
Beräknade med European Infrastructure Charging Information System, EICIS.  
1 DKK = 1,25 SEK  
 
Tågdata; Godståg med eltraktion, 40 vagnar, längd 600 m, vikt 1 400 ton, största 
axellast 22 ton, inga krav på prioriterade tåglägen eller minimihastighet.  
 
Sträcka; Borlänge–Padborg via Öresunds- och Storebaeltsförbindelserna. Längd 
1 024 km varav cirka 666 km i Sverige och 358 km i Danmark. 
 
Sverige – Banavgiften är (enl. EICIS) 4,69 SEK/tågkm för ett tåg som väger 
1 400  ton. Samma avgift på alla bandelar oberoende av tid på dygnet. 
 
Danmark – Banavgiften är 1,84 DKK/tågkm oberoende av tågets vikt. 
Kapacitetsavgifter betalas per tåg 7.00–18.59 på tre bandelar.  
 
Öresunds- och Storebaeltsförbindelserna – Särskilda avgifter, oberoende av tid på 
dygnet. 
 
Fall 1 (EICIS) – Hela sträckan trafikeras under ”normaltid”, 7.00–18.59 undviks. 
 
Avgifter i SEK   5 369  
Avgifter i DKK 8 009 10 086 SEK 
Summa i SEK  15 455 SEK = 13,00 SEK per tågkm 
 
Fall 2 (EICIS) – De tre danska bandelarna med kapacitetsavgifter trafikeras 0700 
– 1859 
 
Avgifter i SEK  5 369  
Avgifter i DKK 10 183 12 728 SEK 
Summa i SEK  18 098 SEK = 17,67 SEK per tågkm 
 
Fall 3 – Hypotetiskt beräknat av VTI. Förutsätter att de ”vanliga” avgifterna i 
Sverige och Danmark gäller, inga särskilda avgifter för Öresund och Storebaelt, 
inga kapacitetsavgifter på några sträckor i Danmark  
 
Avgifter i SEK  3 123 (666 km * 4,69 SEK) 
Avgifter i DKK 659 823 SEK (358 km * 1,84 DKK) 
Summa i SEK  3 946 SEK = 3,85 SEK per tågkm 
 
 
Kommentarer:  
Fall 2 visar på hur kapacitetsavgifterna ökar den totala avgiften med knappt 3 000 
SEK jämfört med att köra ”normaltid”. 

Fall 3 visar hur låg avgiften blir (särskilt i Danmark) om man hypotetiskt 
slopar både de höga avgifterna för Öresund och Storebaelt och de danska 
kapacitetsavgifterna.   



22 VTI notat 56-2005 

5 Frankrike 
 Befolk-

ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år 
P+G milj. 

Personkm 
per år (109)

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal 

Sverige 9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000 
Frankrike 59 544 000 29 000 53 000 541 64 47 175 000 
Källa; EU Energy and transport in figures, data för 2003. ECMT rapporten. 
 
Informationen har hämtats från Infrastrukturförvaltarens Réseau Ferré de France 
(RFF) järnvägsnätsbeskrivning (NS). Uppgifter har hämtats från RFF:s tyska 
version men vissa begrepp har kontrollerats mot den franska versionen. 
Kompletterande information har inhämtats per e-mail från RFF, tidskriftsartikel11 
och vid besök12.  
 
5.1  Allmänt  
Frankrike var ett av de första länderna att implementera EU:s första 
järnvägspaket13 inkl. Dir. 2001/14 men 2005 ges tillträde till infrastrukturen 
förutom till SNCF endast enligt EU:s minimikrav – internationell kombitrafik och 
transittrafik (NS 2.2.1). Detta kommer att förändras med implementeringen av det 
andra järnvägspaketet som kräver tillträde till hela nätet för godstransporter 2007. 
För närvarande har utöver SNCF två företag licens enligt Dir. 2001/13 och enligt 
fackpress har Connex börjat driva trafik.  
 
5.2 Tilldelning av infrastrukturkapacitet 
Förutom de egentliga banavgifterna bör tilldelningen av kapacitet belysas. Det 
finns kopplingar till avgifterna, se nedan. Vid tilldelning av kapacitet (NS 4.2) 
prioriteras TGV-trafik, pendeltrafik och internationella godstransporter. De senare 
hänvisas i första hand till s.k. katalogtåglägen (NS Bil. 7.1) som har skapats för att 
underlätta tilldelningen. Tåglägen anvisas för maximalt en tågplaneperiod (dec.–
dec.). För tågplanen dec. 2005–dec. 2006 skall begäran om tåglägen inlämnas 
senast april 2005, därefter processas ansökningarna inom RFF och mellan RFF 
och operatörerna varefter tågplanen fastställs 30 aug. 2005. – Trafikledningen 
(liksom det mesta av banunderhållet) sköts av SNCF som ”delegerad 
infrastrukturförvaltare”.  

Särskilda regler gäller för att tjugotal högbelastade linjer som förtecknats i NS 
(bilaga 8). Här ges företräde åt tåg med lika hastighet och tekniska egenskaper 
allmänt för att få ett högt kapacitetsutnyttjande. Om under en månad en operatör 
utnyttjat < 75 % av tilldelad kapacitet på en av dessa linjer kan RFF upplåta 
tåglägen åt andra operatörer. 

Om ett tågläge inte avbeställs minst tio dagar före en månads ingång måste en 
operatör ändå betala de kapacitetsrelaterade avgifterna DA, DRS och DRAG. 
Däremot slipper operatören betala de slitagerelaterade avgifterna DC och RCE.  

Överklagande av RFF:s beslut om kapacitetstilldelning och banavgifter kan 
göras till Transportministeriets avdelning Mission de Contrôle des activités 
ferroviaires. 
 

                                                 
11 La tarification de l’infrastructure ferroviarie, Revue Générale des Chemins de fer–avril 2005.  
12 Marianne Bonfils (Raffarin). 
13 Förordning 2003-194, 2003-03-07. 
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5.3 Tågplanen 
Till skillnad från de flesta andra länderna i Västeuropa har Frankrike aldrig 
eftersträvat någon styv tidtabell, snarare har tågplanen präglats av en brist på 
systematik där många tåg haft olika lägen olika dagar i veckan. Detta har styrts av 
SNCF under många år men sedan RFF blivit herre över tågplanen kan en 
förändring vara på gång med en styv tidtabell. Tyskland synes vara förebilden 
med ett halvdussin noder där fjärrtågen möter regionaltågen varje timme. RFF 
räknar emellertid med att SNCF kraftigt kommer att motsätta sig en styv tidtabell 
och att det kan komma att krävas politiska påtryckningar för att få SNCF:s 
acceptans.  
 
5.4 Banavgifter  
De egentliga banavgifterna beräknas av RFF och fastställs av staten 
(Transportministeriet). Avgifter för tilläggstjänster (Dir. 2001/14 Annex II) 
fastställs av RFF.  

Järnvägsnätet är indelat i 12 prisklasser med hänsyn till arten av trafikering, 
t.ex. pendeltrafik, huvudlinjer, höghastighetslinjer (NS 6.2.2.2) Nätet är vidare 
indelat i 1 145 bandelar vars längd varierar mellan 2 och 100 km (NS Bilaga 2.1). 
Varje bandel har tilldelats en av 12 prisklasser, i grova drag är nätet klassat enligt 
följande 

• Förortslinjer 5 % (2 underklasser) 
• Interurbana linjer 45 % (4 underklasser) 
• Höghastighetslinjer  5 % (5 underklasser) 
• Övriga linjer 45 %  

 
5.4.1 Banavgifter allmänt  
Frankrike anser att dagens system för banavgifter uppfyller kraven enligt Dir. 
2001/14. Avgifterna skall uppfylla EU:s krav på transparens och icke-
diskriminering och RFF ser det som möjligt att andra än SNCF kommer att 
trafikera spåren. Avgifterna syftar främst till att få ett optimalt utnyttjande av 
infrastrukturen, syftet med de olika huvuddelarna av avgifterna framgår av resp. 
avsnitt nedan. 

RFF framhåller att avgifterna bör vara marginalkostnadsbaserade och ta hänsyn 
till vilka faktorer som påverkar marginalkostnaderna för drift och underhåll per 
bandel. RFF nämner som goda exempel Finland, Sverige och Österrike där man 
beräknat marginalkostnaderna per bandel. Banavgifterna i Frankrike täckte 2004 
75 % av RFF:s drifts- underhålls- och reinvesteringskostnader och avsikten är att 
2008 skall täckningen var 100 %. Däremot skall banavgifterna inte täcka 
kostnader för nyinvesteringar. Avgifterna tar heller inte hänsyn till 
luftföroreningar, buller eller olyckor.  
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Banavgifterna består av tre huvuddelar: 
 

1) Tillträdesavgift, Droit d’Accès (DA)  
Syftet med tillträdesavgiften är att täcka RFF:s kostnader för tågplanearbetet, 
One-Stop-Shops för internationell verksamhet och RFF:s rådgivning till 
operatörerna. Avgiften betalas månadsvis per tåglägeskm för var och en av de 
1 145 bandelarna. (Med tåglägeskm avses varje km som ett tåg avses utnyttja 
infrastrukturen enligt tågplanen. Avgiften varierar med de 12 prisklasserna.– 
Under 2005 finns en modifieringskoefficient som beror på hur många tåglägen 
en operatör begär för varje prisklass men från 2006 betalas avgiften endast per 
tåglägeskm, dvs. från 2006 kommer avgiften att endast att beräknas per 
tåglägeskm; exempelvis bibanor 0 €, pendeltrafik 0,015 €, höghastighetslinjer 
0,946 € per tåglägeskm. 

Europeiska kommissionen har uppmärksammat RFF på att DA kan vara 
diskriminerande för nya (små) operatöreroch en vidare utveckling eller 
avveckling är tänkbar.  
 
2) Tåglägesreserveringsavgift, Droit de réservation des sillons14 (DRS) 
Denna avgift betalas för varje tåglägeskm och betraktas som en avgift för 
kapacitetsutnyttjande, den avses ge incitament till ett optimalt utnyttjande av 
infrastrukturen. Varje tåglägeskm tillhör en av de 1 145 bandelarna. Varje 
bandel är hänförd till en av de 12 prisklasserna, vidare finns en gradering i tre 
tidsnivåer, hög-, mellan- och lågtrafik, dvs. sammanlagt 36 olika priser per 
tåglägeskm. I grova drag varierar avgiften per tåglägeskm från 14,30 € i 
pendeltrafikens rusningstid till 0,867 € för vissa höghastighetslinjer och under 
lågtrafik på ”Övriga linjer” är den 0. (NS 6.2.3.2 och Bilaga 9). Avgiften 
reduceras med 0,6 för vissa godståg och tomlok.    

Avgiften syftar i första hand till att styra kapacitetsutnyttjandet – en princip 
som genomgående präglar RFF:s syn på banavgifterna. RFF rapporterar att 
man nått viss framgång, SNCF var vana vid att ha många behovståglägen 
(”streckade linjer i grafen”) men minskade dessa från 169 M tåglägeskm 2002 
till 54 M tåglägeskm 2004. I andra hand syftar DRS till att spegla kvalitén på 
tåglägena, något som lett till reduktionen för vissa godståg.   

Avgiften för pendeltågstrafik är mycket hög t.ex. jämfört med avgiften för 
motsvarande trafik i Tyskland. Det finns knappast några alternativ för 
miljonstadens pendlarströmmar och kostnaderna för denna trafik täcks ändå av 
staten.  
 
3) Trafikeringsavgift, Droit de Circulation (DC)     
Trafikeringsavgiften är knuten till infrastrukturens marginalkostnader. Jämfört 
med DA och DRS är denna avgift mycket enkel, 0,26 € per tågkm (ej 
tåglägeskm) för godståg och tomlok och 0,806 € för persontåg oberoende av 
bandel, prisklass eller tid på dygnet. (NS 6.2.3.3 och Bilaga 9).   

Trafikeringsavgiften skall täcka en del av de trafikberoende drift- och 
underhållskostnaderna. RFF förklarar den lägre avgiften för godståg med att 
banor med enbart godstrafik har väsentligt lägre underhållskostnader än banor 
med blandad trafik som kräver en högre standard. Nuvarande förhållande 1 till 

                                                 
14 Sillon = plogfåra enl. lexikon. 
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3 mellan gods- och persontågsavgiften kommer dock troligen att bli 1 till 2 för 
att bättre spegla godstrafikens kostnader. 

 
Vidare finns 
 
Stationsuppehållsavgift, Droit de réservation des arrets en gare (DRAG)  
Persontåg måste utöver de tre avgifterna ovan betala en stationsuppehållsavgift. 
Varje station tillhör en av de 1 145 bandelarna. För varje bandel finns en av de 
12 prisklasserna angiven, vidare finns en gradering i tre nivåer, hög-, mellan- och 
lågtrafik, dvs. sammanlagt 36 olika priser per stationsuppehåll. Avgiften varierar 
mellan 24,35 € per uppehåll i pendeltrafikens rusningstid och 5,50 € i 
normaltrafik. (NS 6.2.3.2 och Bilaga 9). Den avser endast själva uppehållet på 
stationsspår, ej tillträde till några byggnader.  

DRAG motiveras liksom DRS av en ambition att styra kapacitetsutnyttjandet, 
ett stationsuppehåll anses motsvara 7–8 tåglägen. RFF för också ett resonemang 
om hur uppehåll kan ses som en nackdel jämfört med kortare restider. 
De tre huvudavgifterna och DRAG ger uttryck för ett ”teknokratiskt” synsätt på 
järnvägen, belastningen skall vara så jämn som möjligt, tågen ska helst rulla hela 
tiden och stationsuppehåll bör undvikas.   
 
Elsystemavgift, Redevance complémentaire électrique (RCE) 
Denna avgift tas ut med 0,214 € per tågkm (endast eltraktion) och täcker 1/3 av 
kostnaderna för RFF:s el-anläggningar. (NS 6.2.2.4 och Bilaga 10.)  
 
Eltransportavgift, Redevance complémentaire pour le transport de 
l’électricité (RCTE) 
Avgiften för transmission av elenergi differentieras beroende på tågslag och 
fordon och varierar mellan 0,20 € och 0,40 € per tågkm. (NS Bilaga 10.1.) 
 
5.5 Sammanfattning 
Det franska banavgiftssystemet är komplicerat, för varje huvuddel finns flera 
komponenter; 
 
Huvuddel Beräknas per Komponenter  Finjustering Kommentar  
Tillträdesavgift 
DA 

Reserverade  
tåglägeskm 
per månad 
 

12 prisklasser 4(8) Justerings-
koefficienter  
(tas bort 2006)  

Från 2006 
endast per 
tåglägeskm 

Tåglägesreservations- 
avgift DRS 

Tåglägeskm  12 prisklasser 3 tidsnivåer; hög,  
medel, låg 

Reduktion för 
godståg 

Trafikeringsavgift  
DC 

Tågkm  2 avgifter per  
tågkm (P+G) 

  

Stationsuppehållsavgift 
DRAG 

Stations-
uppehåll 

12 prisklasser 3 tidsnivåer; hög,  
medel, låg 

Endast 
persontåg 

Elsystemavgift RCE Tågkm 
(eltraktion) 

1 prisklass   

 
För närvarande ingår inte de franska avgifterna i det internationella 
beräkningssystemet EICIS men RFF avser att så ska bli fallet.  
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Frankrike Exempel  
 
Beräkning av avgiften i € per km för ett 1 400 t godståg med vissa förutsättningar;  
 
1. Tågets vikt är irrelevant för beräkningen 
2. Banklass C (huvudlinje med stark trafik, 24 % av bannätet)  
3. Låg- eller medeltrafik 
4. DA beräknas efter 2006 års modell utan modifiering beroende på antal 

tåglägen/månad 
5. DRS reduceras med 0,6 för godståg med snitthastighet < 70 km/h 
 
DA 0,015 
DRS 0,390 banklass C (0,650 * 0,6) 
DC 0,300 avser alla godståg 
RCE 0,214  samma för alla tågslag med el traktion  
Summa 0,919 €  per tågkm    
 
Som jämförelse – ett pendeltåg i Paris kärna i rusningstid 
 
DA 0,015 
DRS 14,300 avser banklass A i rusningstid 
DC 0,806 avser persontåg 
RCE 0,214 samma för alla tågslag med el traktion 
Summa 15,335 €  per tågkm   
 
  
Stationsuph 24,350 €  Avgift per stationsuppehåll 
 
5.5.1 Avgifternas fördelning 
RFF:s intäkter från banavgifter har följande procentuella fördelning 
DA 4 Tillträdesavgift 
DRS 54 Tåglägesreserveringsavgift 
DC 15 Trafikeringsavgift 
DRGA 16 Stationsuppehållsavgift 
RCE 4 Elsystemavgift 
RCTE m.fl.  7 Övriga 
 
Tåglägesreserveringsavgiften DRS svarar för mer än hälften av banavgifterna 
vilket är i linje med RFF:s uppfattning att avgifterna skall vara ett instrument för 
kapacitetsfördelning. Trafikeringsavgiften DC utgör en förhållandevis liten del av 
avgifterna. 
 
Banavgifternas procentuella fördelning på tågslag  
 
TGV 41 
IC 8 
Regionaltåg 19 
Reg tåg Paris 23 
Godståg  9 
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TGV-trafiken dominerar den franska persontrafiken (utgör 2/3 av all trafik mätt i 
personkm15) och då dessa tåg i stor utsträckning trafikerar högklassiga bandelar 
slår detta igenom i banavgifterna. Godstrafiken svarar för en låg andel men 
godståg trafikerar främst lågklassiga bandelar.  
 
 
6 Italien  
 Befolk-

ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år 
P+G milj. 

Personkm 
per år (109) 

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal 

Sverige  9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000 
Italien 57 302 000 16 000 22 000 310 45 21 105 000 
Källa; EU Energy and transport in figures samt ECMT-rapporten. 
 
Informationen har hämtats från Infrastrukturförvaltarens Rete Ferroviaria 
Italiana’s (RFI) järnvägsnätsbeskrivning (NS) på engelska samt från ECMT-
rapporten.  

Italien har implementerat EG:s Dir. 2001/14 genom att det inom FS-koncernen 
har bildats infrastrukturförvaltaren Rete Ferroviaria Italiana (RFI) och operatören 
Trenitalia. Det finns vidare ett tjugotal övriga operatörer och Italien har en 
förhållandevis liberal attityd till ”new entrants”. Vidare har de 20 regionerna 
nyligen fått beställaransvaret för regional tågtrafik på liknande sätt som i 
Tyskland.  
 
6.1 Allmänt  
Fastställande av avgifter – vare sig beräkningen av avgifterna, fastställande eller 
överklagande framgår av NS. Enligt DG TREN:s hemsida16 finns emellertid 
Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari som är en del av 
Transportministeriet. Enligt samma rapport beräknar RFI avgifterna som 
underställs Ministeriet för godkännande. Överklagande av avgifter eller beslut om 
kapacitetsfördelning kan också göras till Ministeriet.  

Det finns vissa prioritetsregler i tågplanearbetet, RFI skall i första hand ge 
prioritet åt 

1. Internationella tåg 
2. Tåg som omfattas av “Public Service Agreements”, dvs. pendeltåg – 

särskilt i rusningstid i nio storstadsregioner 
3. Snabbtåg som utnyttjar nybyggda eller uppgraderade linjer. 

 
Innan en operatör ges möjlighet att överklaga skall tvister om kapacitetsfördelning 
underställas en “inter-disciplinary committee”. Denna kommittés beslut är 
bindande för RFI.  
 

                                                 
15 Hylén et al., Marknadsanalys av Europeiska höghastighetsbanor. VTI notat 26-2005.  
16 ERAIL Monograph Italy, Report to the European Commission, June 2005. 
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6.2 Banavgifter 
De banavgifter som beskrivs nedan avser en “Basic access package” som 
motsvarar tjänsterna enligt Dir. 2001/14/EG Annex II p. 1. (NS 5.2.1.) NS 
innehåller inga uppgifter om avgifternas storlek varför den fortsatta beskrivningen 
baseras på ECMT-rapporten. 

En fast avgift tas ut per tågkm oberoende av tågets hastighet, vikt eller andra 
parametrar. Differentieringen görs i stället efter banklass, ett tåg betalar mer för 
att få trafikera bandelar med högre hastighet eller standard i övrigt. Nätet är för 
beräkning av banavgifterna indelat i 50 banklasser: 
 
Antal  km 
 8 noder 700 Rom, Milano m.fl. med omgivningar 
 39 kommersiella bandelar 5 500  
 1 sekundära nätet 7 300 sammanförda till en banklass 
 1 lågtrafikerade nätet 2 500 sammanförda till en banklass 
 1 “kapillära nätet” 250 sammanförda till en banklass 
 50 
 
Enligt ECMT-rapporten finns följande avgifter; 
 

1. A fixed access charge (independent of traffic intensity) – applied to all traffic in 
the same way and accounting for approximately 40% of charging revenue; 

2. A train path reservation fee – applied to all traffic in the same way and forming 
part of the fixed access charge; 

3. A variable charge per train km – applied to all traffic in the same way and 
accounting for approximately 48 % of charging revenues; 

4. A variable charge per train minute spent at nodes – applied to all traffic in the 
same way and accounting for approximately 12 % of charging revenues. 

 
Den närmare utformningen av de fasta och rörliga avgifter framgår inte av vare 
sig ECMT-rapporten vars italienska kapitel är något otydligt, ej heller av RFI:s 
NS.  
 
 
 
Italien Exempel  
 
Beräkning med EICIS; Ett 1 400 tons godståg Milano–Napoli betalar 2,13 € per 
tågkm. Avgiften blir densamma för ett 600 tons godståg vilket tyder på att 
avgiften är oberoende av tågstorlek. Avgiften blir 2,13 € även för andra relationer 
vilket kan tyda på en defekt i EICIS. RNE har uppmärksammats på problemet. 
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7 Nederländerna  
 

 Befolk-
ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år 
P+G milj. 

Personkm 
per år (109) 

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal 

Sverige  9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000
Nederländerna  16 41 000 2 800 6 500 115 14 4 25 000
Källa: EU Energy and transport in figures samt ECMT-rapporten. 
 
Informationen har hämtats från Infrastrukturförvaltarens Prorail:s järnvägsnäts-
beskrivning (NS) på engelska. Kompletterande information har inhämtats per e-
mail från Prorail. 

Nederländerna har en försiktig inställning till liberalisering av järnvägssektorn. 
Det finns likheter med Sverige; statliga NS Reizigers har ensamrätten till trafik på 
”stomnätet” där viss minimistandard fastställs i ett avtal med staten och viss 
regional trafik har upphandlats i konkurrens av de regionala myndigheterna. 
Tillträde för godsoperatörer är fritt på motsvarande sätt som i Sverige. Det finns 
cirka 20 operatörer. 

Här upphör likheterna. Nederländerna har 16 miljoner invånare på en areal 
motsvarande Småland och Blekinge. Järnvägen domineras kraftigt av den täta 
persontrafiken, det finns nästan ingen nationell godstrafik men däremot är 
transittrafiken till de stora hamnarna omfattande. Persontrafik enligt styv tidtabell 
har företräde i tågplanearbetet och nätet bedöms vara högt utnyttjat. Detta 
avspeglas också i NS där större banarbeten, hantering av störningar, haverier och 
trafikavbrott regleras särskilt.  

Några ekonomiska incitament inom själva tågplanearbetetet finns emellertid 
inte utan kapacitet skall fördelas till olika slag av trafik på ett ärligt, transparent 
och icke diskriminerande sätt (NS 4.4.1). Kapacitet som inte utnyttjas kan 
erbjudas till andra operatörer (NS 4.6), Prorail förbehåller sig dessutom rätten att 
ändra tågplanen med kort varsel av en rad anledningar (NS Appendix 3, punkt 
4.5).  

Avgifterna fastställs från 2006 av transportministeriet på förslag av Prorail. 
Överklagande vad gäller kapacitetstilldelning kan göras till civil domstol och 
dennas dom kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Överklagande vad 
gäller själva avgifterna kan göras till konkurrensmyndigheten. 

Incitamentsavtal: Prorail kan sluta sådana avtal med operatörer som medger att 
operatören ersätts med upp till 50 % av de kostnader som han har haft för att 
ersätta resande vid sådana störningar som orsakats av Prorail. Ett motsvarande 
system för godskunder är under utveckling. 
 
7.1 Banavgifter 2005 
Det finns 2005 inga särskilda avgifter för högtrafik eller högbelastade sträckor 
utan banavgifterna ser ut som följer;  
 
Persontåg 0,9691 € per tågkm oberoende av vikt, hastighet etc.  
Godståg 0,6783 € per tågkm oberoende av vikt, hastighet etc. 
 
Stationsuppehåll 3,8134 € per uppehåll vid de 33 största stationerna 
 0,8476 € per uppehåll vid övriga stationer 
 



30 VTI notat 56-2005 

Tomtåg (tomma persontåg och ensamma lok) betalar inga avgifter – något 
anmärkningsvärt med tanke på den kapacitetsbrist som framhålles i NS. 
 
7.2 Banavgifter 2006  
Nederländerna inför 2006 ett nytt avgiftssystem med nya komponenter. 
Utgångspunkten har varit Prorails kostnader för de tjänster som betecknas Service 
Package 1+2; tågplanearbete och trafikledning, trafikering av linje- och 
stationsspår, användning av kontaktledning och transport av elenergi, automatisk 
resandeinformation och skyltning, nyttjandet av vissa stationsutrymmen och vissa 
uppställningsspår. (NS 5.2 och 5.3.) Prorails basutbud och därmed 
sammanhängande kostnader inbegriper alltså vissa av tjänsterna i Annex II, 
Prorail anser att detta är rimligt av effektivitetsskäl. Detta kan vara rimligt– 
tågtrafiken är likartad och intensiv och det kan vara rimligt att måla upp 
järnvägsscenariot med breda penseldrag.  

Avgiftssystemet fr.o.m. 2006 har inga komponenter för trängsel, reservering av 
tåglägen eller miljöaspekter men Prorail avser att utveckla sådana.  

Prorails fördelning av hur banavgifterna används illustreras så här; 
  

 
 
Avgifterna skall på sikt täcka Prorails samtliga kostnader för drift och underhåll, 
under 2006 avses avgifterna täcka kostnaderna enligt diagrammet ovan. 
Undantaget är att godstrafiken under 2006 ges en infasningsrabatt, godsopera-
törerna protesterade mot att deras banavgifter skulle öka från 8 M € till 30 M € 
(från 1,05 € per tågkm till 4,10 € per tågkm). Prorail ansåg att man inte kunde 
frångå kraven på kostnadstäckning men rabatten beviljades av 
Transportministeriet. 
 
Avgift per tågkm 0,5046 € per tågkm 
 
Avgiften per tågkm förutsätts täcka kostnaderna för kapacitetsfördelning, 
trafikledning, säkerhet och telekom.  
 
Avgift per tonkm 0,0005 € per tonkm för godståg 
 0,001711 € per tonkm för persontåg 
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Avgiften per tonkm avses täcka slitageberoende kostnader för underhåll av spår 
och broar etc.   

Kostnaderna har fördelats proportionellt mot körda tågkm respektive tonkm, 
Prorail framhåller att det för närvarande inte är möjligt att beräkna de verkliga 
marginalkostnaderna. 

Prorail har möjlighet att differentiera dessa avgifter efter bandelarnas standard 
eller kapacitetsbrist men kommer inte att utnyttja denna möjlighet under 2006. 
Prorail aviserar vidare möjliga extra avgifter för fordon med oregelbundna 
hjulringar men också reducerade avgifter för att stimulera trafik på 
underutnyttjade bandelar. 
 
Elavgift 0,02989 € per kWh 
 
Avgift för användning (slitage) av kontaktledning och annan fast utrustning samt 
transport av elenergi. Transporten av elenergi utgör 75 % av dessa kostnader. För 
närvarande har inte alla fordon elmätare utan Prorail begär in uppgifter från 
operatörerna och jämför dessa med den totala energiförbrukningen.  
 
Stationsavgift  
4 största stationerna 5,0672 € per tågstopp 
38 större stationer 2,4848 € per tågstopp 
Övriga stationer 0,8615 € per tågstopp 
 
Avser tillträde till plattformar, gångtunnlar, gångbroar och väntsalar. Stationerna 
ägs av NS Stations (motsv. Jernhusen) som debiterar Prorail för dessa utrymmen. 
 
Uppställningsavgift  
För nyttjandet av uppställningsspår (person- och godstrafik) samt frilastspår tar 
Prorail ut ett 14 % pålägg på den tågkm-baserade avgiften av varje operatör.  
 
  
 
Nederländerna Exempel - 1 400 tons godståg 
 
2005 0,6783 € per tågkm 
 
2006 1,2046 slitage (1 400 ton * 0,0005 + 0,5046) 
 1,4945 elavgift (3 000 kW * 0,02989 : 60 km/h) 
 2,6991  
 0,3779 * 0,14 påslag för uppställningsavgift 
 3,077 € per tågkm  
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8 Norge  
 

 Befolk-
ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år
P+G milj. 

Personkm
per år 
(109) 

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal 

Sverige 9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000
Norge  5        4 000 4 300 30  2½ 3 10 000
Källa; EU Energy and transport in figures, data för 2003 samt ECMT-rapporten. 
 
Uppgifter från Jernbaneverkets Network Statement (NS) 2006 avseende avgifter 
för 2005. I NS sägs att avgifterna skall vara marginalkostnadsbaserade. De skall 
återspegla de kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna men med 
hänsyn till hur dieselavgiften återspeglar motsvarande kostnader på vägsidan (NS 
6.2.2.1). Under 2005 finns inga trängselavgifter, det finns inte heller några 
miljöavgifter förutom de som inkluderas (”kamoufleras” enligt NS 6.2.2.5) i 
järnvägens bränslepriser.  
 

1. Normal banavgift för godståg är 0,018 NOK per tonkm. Avgiften är lika 
för alla typer av tåg över hela nätet  

2. Avgiften 2006 för godståg med axellast > 22,5 ton är 0,019 NOK per 
tonkm. Ett 6 000 tons malmtåg betalar 6 000 * 0,019 = 114 NOK = 133,38 
SEK per tågkm 

3. Kombitåg betalar 2005 ingen banavgift och från 2006 betalar inte heller 
vanliga godståg någon banavgift 

4. Persontåg betalar ingen banavgift 
5. Tåg på Gardemobanen betalar 13,90 NOK = 16,20 SEK per tågkm. NS 

anger att denna avgift skall täcka Jernbaneverkets kostnader för drift och 
underhåll. 

 
 
Norge Exempel 
Ett 1 400 tons godståg betalar år 2005 1 400 * 0,018 = 25,20 NOK = 29,36 SEK 
per tågkm, alltså väsentligt mer än i Sverige och Danmark.  
 
Avgiften tas bort för ”vanliga” godståg från 2006. Den behålles däremot för tåg 
med axellast > 22,5 ton, alltså kommer malmtåg till Narvik att fortsatt betala 
banavgift.  
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9 Schweiz  
 

 Befolk-
ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år
P+G milj. 

Personkm
per år 
(109) 

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal 

Sverige 9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000 
Schweiz    3 000 7 000 135 12 9 30 000 
Källa; EU Energy and transport in figures, data för 2003 samt ECMT-rapporten. 
 
Uppgifter avser SBB/CFF Schweizerische Bundesbahnen. De har hämtats från 
Leistungskatalog Infrastruktur 2005 och Ausführungsbestimmungen till denna 
(bilagor till Network Statement.) 1 CHF = 6 SEK.  

Följande avgifter avser SBB/CFF. Samma avgifter gäller på hela nätet med 
undantag av knutpunkterna, se nedan. De skall på samma sätt som inom andra 
transportslag motsvara marginalkostnaderna, Normgrenzkosten.  
 
Underhållsavgift 0,0010 CHF per tonkm för kombitrafik 
Unterhalt 0,0025 CHF per tonkm för andra tåg 
Underhållsavgiften tar hänsyn till prestationsberoende (leistungsabhängig) 
underhåll. 
 
Driftavgift  0,4000 CHF per tågkm för alla tåg 
Fahrdienst 
Driftavgift avser trafikledningens personalkostnader förutsatt att modern 
automatiserad signalteknik användes  
 
Täckningsbidrag 0,0052 CHF per nettotonkm för godstrafik 
Deckungsbeitrag 0,0027 CHF per utbudskm (inte faktiskt 

körda tågkm) för icke regelbunden 
persontrafik 

 
Förutom de ovanstående avgifterna finns ett täckningsbidrag som skall betalas av 
tidtabellslagd/regelbunden persontrafik. Det beräknas av tillsynsmyndigheten 
Bundesamt für Verkehr (BAV) med hänsyn till operatörernas trafikintäkter. 
Närmare information om t.ex. vilka kostnader täckningsbidraget avser saknas i 
NS.   
 
Knutpunktstillägg 5 CHF per ankomst/avgång i stora 

knutpunkter 
Knotenzuschläge  3 CHF per ankomst/avgång i små 

knutpunkter 
Det finns 60 stora och 50 små knutpunkter, de definieras beroende på antalet 
växlar. Det finns både gods- och personknutpunkter, vissa rangerbangårdar är 
uppdelade i flera knutpunkter.  
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Bullerbonus   – 0,010 CHF per axelkilometer  
Lärmbonus 
Bullerbonus kan beviljas för bullersanerade fordon efter ansökan hos BAV. 
Närmare detaljer framgår inte. Ett 80 axlars godståg kan alltså få en rabatt om 
80 * 0,010 = 0,80 CHF = 4,80 SEK per tågkm  
 
Slutligen tar SBB/CFF betalt för elenergi enligt schablonberäkningar för 
10 tågtyper, 1/3 lägre pris gäller på nätterna. 
 
 
Schweiz Exempel  
Ett godståg (ej kombi) med 1 400 bruttovikt och 900 tons nettovikt med 300 km 
gångväg antas passera 3 stora knutpunkter. Ingen bullerbonus. 
 
1 400 *  0,0025 * 300  =  1 050 Underhållsavgift för godståg 
   900 * 0,0052 * 300 =  1 404 Täckningsbidrag för godståg 
 0,4000 * 300 = 120 Driftavgift för alla tåg 
    30 Knutpunkterx)  
    2 604 CHF 
 
2 604 : 300 * 6 =   52 SEK per tågkm 
 
X) = 3 stora knutpunkter * 2 passager * 5 CHF  
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10 Storbritannien   
  

 Befolk-
ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år
P+G milj.

Personkm
per år 
(109) 

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal

Sverige 9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000 
Storbritannien 59 245 000 17 000 31 000 531 40 19 90 000 
Källa; EU Energy and transport in figures, data för 2003 samt ECMT-rapporten. 
 
Uppgifterna har hämtats från Office of Rail Regulation’s (ORR) hemsida och från 
intervjuer med ORR:s personal17. 

Beskrivningen i detta avsnitt avser Storbritannien (GB), dvs. England, 
Skottland och Wales. Järnvägen i Nordirland omfattas av andra regler som inte 
behandlas i detta notat. 1 GBP = 14 SEK. 
 
10.1  Allmänt  
Storbritannien var sist bland EU15 att implementera Dir 2001/14/EG och det 
första järnvägspaketet, det gick så långt att EG-domstolen utmätte böter. 
Implementeringen av det första paketet samt delar av det andra är emellertid nu 
(hösten 2005) nära förestående.  

Infrastrukturförvaltaren i Storbritannien Network Rail (NR) har ett betydligt 
större revir än sina motsvarigheter i andra europeiska länder. NR äger också 
stationerna, vissa godsterminaler och vissa fordonsverkstäder. Vidare dominerar 
persontrafiken klart över godstrafiken, se tablån ovan. En huvudpunkt i 1990-
talets privatisering var full täckning av infrastrukturkostnaderna genom 
banavgifter, det bedömdes därför vara naturligt att basera banavgiftssystemet på 
persontrafikens uppbyggnad och kostnader. Persontrafiken bär i princip 
infrastrukturens gemensamma kostnader, se vidare nedan. 

Persontrafiken är sedan cirka 15 år upphandlad i konkurrens i cirka 
25 anbudspaket, s.k. franchises. Trafiken i en franchise upphandlas av 
Transportministeriet i konkurrens för en period om 7–10 år. Anbuden skall ta 
hänsyn till banavgifter som franchiseoperatören skall betala till NR. En franchise 
är vanligen utformad som en “tårtbit” med London i spetsen. Varje 
franchisetårtbit trafikeras av en “huvudoperatör”, dessutom trafikerar ibland en 
franchiseoperatörs tåg andra tårtbitar för att betjäna vissa linjer eller stationer.  

Franchiseoperatören skall betala en banavgift som täcker alla NRs kostnader 
som inte täcks av bidrag direkt från statskassan till NR. Om banavgifterna ökar 
under franchiseperioden (vanligen 7–10 år) på ett sätt som inte förutsågs vid 
avtalsskrivandet mellan den vinnande anbudsgivaren och ministeriet har 
franchiseoperatören rätt till kompensation från statskassan för de ökade 
kostnaderna.  
 
10.2  Banavgifter – allmänt  
Med basdata från NR beräknas banavgifterna av Office of Rail Regulation (ORR), 
ofta med hjälp av utomstående konsulter. Brittisk lagstiftning kräver att avgifter 
hos reglerade monopol som NR skall revideras vart femte år. Revisioner kan 
göras oftare men ORR och järnvägssektorn anser att fem år är en god avvägning 
mellan NR:s krav på att täcka sina verkliga kostnader och sektorns intresse av 

                                                 
17 Iain Morgan, John Thomas, Agnes Bonnett, Chris Higgins. 
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stabila avgifter. Det finns för närvarande inga avgifter för olyckor eller 
miljöpåverkan men de avses att behandlas i översynen 2009/2010. Vissa 
existerande trängselavgifter beskrivs i avsnitten om gods- resp. persontrafik.   

Alla avtal mellan operatörer och NR måste fastställas av ORR, banavgifterna 
fastställs alltså av ORR. Deras beslut kan sedan överklagas i allmän domstol.  
 
Storbritannien – Huvuddragen i medelsflödet  

 
 
10.3  Avgifter för godstrafik 
Inom godstrafiken råder fri etableringsrätt utan något franchisesystem, det finns f 
n fyra större och några mindre godsoperatörer. För godstrafiken finns också ett 
system med banavgifter som liknar övriga länders. Till banavgifterna kommer 
avgifter för nyttjandet av terminaler och verkstäder i den mån de ägs av NR.  

Godsoperatörer betalar endast banavgifter som motsvarar godstrafikens rörliga 
kostnader, cirka 80 M GBP per år. Transportministeriet betalar en klumpsumma 
om cirka 80 M GBP per år direkt till NR – denna summa skall täcka godstrafikens 
fasta kostnader och dess del av NR:s gemensamma kostnader. Statsbidraget skall 
också ses som ett allmänt transportpolitiskt stöd för att gynna godstransporter på 
järnväg och för att uppmuntra nya operatörer. Hänsyn har också tagits till att 
godsoperatörerna arbetar på helt kommersiella villkor, de kan t.ex. inte 
kompensera sig för ev. höjda banavgifter på samma sätt som persontrafik-
operatörerna genom högre statligt stöd, se avsnittet om avgifter för persontrafiken.  

Det finns fyra rörliga avgifter inom godstrafiken: 
 
10.3.1  Slitageavgift  
Slitageavgiften beräknas per fordonskm uppdelat på 50 lok- och 250 godsvagns-
typer beroende på massa, genomsnittshastighet på hela NR:s nät, ofjädrad massa 
och fjädringstyp. Samma avgift gäller på hela nätet. 

De 50 lokavgifterna är vidare differentierade efter fem typer av trafik, ett lok 
som drar ett posttåg bedöms gå fortare än om det drar ett bulktåg och banavgiften 
är därför cirka 50 % högre.  
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Samma princip gäller för de flesta av de 250 godsvagnstyperna, avgifterna är 
differentierade efter fem typer av trafik, t.ex. bedöms en vagn lastad med papper 
ha en högre hastighet än om den är lastad med kol. Godsvagnsavgifterna är 
slutligen differentierade efter lastade/tomma, en lastad vagn har 60–80 % högre 
avgift än en tom.  
 
Storbritannien Exempel  
 
Avgift för ett T66 diesellok (vanligt godståglok i Storbritannien) som drar ett 
“blandat” godståg (General conventional freight train)  
0,00398 GBP * 126 ton = 50 pence per lokmile   
0,00398 * 126 * 14 : 1,6 = 4,39 SEK per lokkm  
 
Ett 1 000 ton bulkgodståg bestående av endast bulkvagnar typ BSAC betalar  
2,89 GBP per tågmile. 
2,89 * 14 : 1,6 = 25,28 SEK per tågkm (plus lokavgiften)18 
 
 
De brittiska slitageavgifterna är mycket detaljerade och bygger på ett omfattande 
empiriskt underlag och modeller som utvecklats under decennier. Statliga British 
Rail (BR) var en vertikalt integrerad järnväg utan banavgifter – BR var emellertid 
angeläget om att minimera banunderhållskostnaderna och utvecklade tidigt den 
s.k. MARPAS-modellen för att bl.a. analysera sambanden mellan trafik och 
slitage. Detta arbete fortsätts nu av NR, ORR och de konsultfirmor som 
regelmässigt engageras i dessa frågor.  
 
10.3.2  Elavgift 
Eltraktion spelar en betydligt mindre roll i Storbritannien än i andra länder i detta 
notat, detta gäller särskilt för godstrafiken. F.n. måste operatörer i Storbritannien 
köpa sin elenergi genom NR. Brittiska fordon har inga elmätare, förbrukningen 
modelleras därför i nio regioner med hänsyn till fordonstyp och bandelarnas 
karakteristika (lutningar m.m.). För den slutliga debiteringen jämförs den 
modellerade förbrukningen med den faktiska i de nio regionerna. Fordon med 
återmatande elbroms får 16,5 % rabatt. Operatörerna betalar utöver själva 
elenergin ett cirka 20 % påslag för slitage på elanläggningarna. (Väsentligt lägre 
slitageandel än i Nederländerna.) 
 
10.3.3  Kapacitetsavgift  
Networks Rails 17 000 km järnvägsnät är indelat i 2 700 bandelar. Varje bandel 
har en kapacitetsavgift med dygnet uppdelat i 13 perioder, tabellen över 
kapacitetsavgifter har alltså 2 700 * 13 = 35 000 celler. De flesta celler har värdet 
noll (ingen avgift) men i extremfallen kan avgiften vara 50 GBP eller mer per tåg 
(väsentligt högre än motsvarande avgift i Frankrike). Samma tabell gäller för 
gods- och persontåg men godståg har 10 % reduktion av tabellavgifterna. 
Avgiften bestäms med hänsyn till den tidpunkt då ett tåg kommer in på resp. 
bandel.  

                                                 
18 För närvarande blandas metersystemet med Imperial standards. T.ex. används metriska ton 
(tonnes) tillsammans med miles i t ex avgiftstabeller.  Brittiska godsvagnar har inte gängse UIC-
littra utan helt andra koder med fyra bokstäver.   
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10.3.4  Förbättringsavgift  
Avgifterna har beräknats efter den infrastrukturstandard och servicenivå som 
gällde vid avgiftsrevisionen 2001. För att t.ex. göra det möjligt för godsoperatörer 
att snabbt ta vara på nya marknader finns en möjlighet att kringgå den ordinarie 
(mycket noggranna) revisionsprocessen och ta ut särskilda förbättringsavgifter. 
Som exempel nämner ORR bemanning av ställverk utanför de tider som 
bestämdes 2001. 
 
10.4  Avgifter för persontrafik 
Som exempel på en franchise kan nämnas Cross Country Trains; denna franchise 
är dock ingen tårtbit med London i spetsen utan har en ganska spridd trafik som i 
någon mån påminner om Sveriges. Cross Countrys trafik uppgår till 2 666 M 
personkm (2003/04), de betalar 68 M GBP i fasta banavgifter och 160 M GBP i 
rörliga (slitage)avgifter (2004/05). Officiella källor samt ECMT-rapporten anger 
att banavgifterna nu måste öka pga. att banunderhåll och reinvesteringar länge 
varit eftersatta och nu måste tas igen. För att undvika att operatörerna drabbas av 
kraftiga höjningar av banavgifterna kommer statsbidragen till NR att öka, se 
nedan. Det eftersatta underhållet “upptäcktes” som en följd av Hatfield-olyckan 
2000 då fyra personer omkom.   

Det Brittiska avgiftssystemet är helt olikt alla övriga system i Europa och 
mycket detaljerat. Några viktiga punkter:  
 

• De som överväger att lägga anbud på en franchise inom persontrafiken vet i 
förväg vilka banavgifter som skall betalas till NR. Både de fasta och rörliga 
avgifterna framgår av anbudsunderlagen. Vid anbudstillfället beräknas de 
rörliga avgifterna enligt minimitrafiknivån (Passenger Service 
Requirements) i anbudsunderlagen 

• Anbudsgivare är garanterade ett högre statsbidrag om banavgifterna höjs 
under kontraktsperioden (och vice versa). Detta gäller inte “performance-
based” avgifter 

• NR’s samliga kostnader måste täckas antingen av banavgifter eller av 
statsbidrag (se nedan) 

• Franchisekontrakt är i regel nettokostnadskontrakt mellan Ministeriet och en 
operatör. Biljettpriser regleras i dessa kontrakt, inte av ORR.  

 
Den “top-down approach” som för närvarande används börjar med en 
rikstäckande beräkning av NR:s kostnader: 
 
 M GBP 2004/0519 
NR’s Intäktsbehov brutto (Drift- och underhållskostnader 
avskrivning, avkastning på eget kapital 

5 125 

Övriga intäkter (stationer, verkstäder, godstrafik) -682 
NR:s Intäktsbehov netto  4 443 
Statsbidrag till NR    -1 279 
Intäktsbehov från banavgifter (fasta + rörliga) 3 164 
 
Några specifika regler för hur statsbidraget till NR beräknas synes inte finnas, 
detta är en förhandlingsfråga inom den statliga budgetprocessen. Som tidigare 
                                                 
19 Brittiska budgetår löper april–mars. 
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nämnts anses NR ha stora upprustnings och reinvesteringsbehov under de 
närmaste fem–tio åren. För att inte dessa ökade kostnader inte fullt ut skall belasta 
operatörerna kommer statsbidragen (troligen) att öka och behovet av intäkter från 
banavgifter att minska. Tablån ovan ger en översiktlig bild av nuläget 
(2004/2005).  

De egentliga banavgifterna för var och en av de 25 persontrafikoperatörena 
består sedan av en rörlig slitageavgift och en fast avgift som är oberoende av 
trafikvolymen. Beräkningarna görs i följande steg: 
 
Steg 1) Den rörliga slitageavgiften beräknas först för varje operatör med efter 
minimitrafiknivån i anbudsunderlaget. Om en operatör kör mera trafik än 
miniminivån betalas högre slitageavgifter. Om operatören kör mindre trafik 
betalas mindre avgifter, detta är dock rätt hypotetiskt eftersom mindre trafik än 
miniminivån medför böter. 
 
Steg 2) De beräknade rörliga avgifterna summeras för samtliga 25 persontrafik-
operatörer. Den totala fasta avgiften beräknas som skillnaden mellan de 
summerade rörliga avgifterna och NR:s totala intäktsbehov. 
 
Steg 3) Den totala fasta avgiften fördelas på de 25 operatörerna efter samma 
proportioner som de rörliga avgifterna. 
 
För Cross Country Trains med 2 666 miljoner personkm blir avgifterna 2004/05 
 
Fast 67 M GBP 
Rörliga  160 M GBP 
Summa 227 M GBP 
 
 
10.4.1  Rörlig slitageavgift 
Slitageavgiften beräknas per fordonskm (30 lok-, 10 personvagns-, 100 motor-
vagnstyper) beroende på massa, genomsnittshastighet på hela NR:s nät, ofjädrad 
massa och fjädringstyp. Samma avgift gäller på hela nätet. Fordonsvikter 
uppskattas med hänsyn till genomsnittlig beläggning, skillnaderna mellan tomma 
och lastade fordon är inte så stora som inom godstrafiken.   
 
Storbritannien Exempel  
 
Cross Country Trains använder huvudsakligen två typer av dieselmotorvagnar, 
220 and 221, s.k. Voyagers. (Liknande fordon saknas i Sverige). Den rörliga 
avgiften för ett fyra vagnars 220 tågsätt är 
 
20,61 * 4   = 0,8244  GBP per mile 
20,61 * 4 * 14 :1,6  = 7,21 SEK per km  
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10.4.2 Elavgifter och kapacitetsavgifter 
Dessa beräknas på samma sätt som inom godstrafiken – dock ges ingen rabatt på 
kapacitetsavgifterna 
 
 
11 Tyskland  
 

 Befolk-
ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år 
P+G milj. 

Personkm 
per år (109)

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal 

Sverige 9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000
Tyskland 83 357 000 36 000 71 000 937 72 77 163 000
Källa; EU Energy and transport in figures, data för 2003 samt ECMT-rapporten. 
 
Uppgifterna i detta avsnitt bygger vidare på 
 

• Link, H. Rail Infrastructure charging etc. Int. Journal of Transport 
Management, Vol. 2, Issue 1 pp17–27 

• NERA Report April 2005 Rail Public Budget Contributions 
• EC DG TREN Task Force memo 30 June 2005 
• Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
• Allgemeine Bedigungen für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der 

DB Netz AG (ABN) 
• Schienennetz-Nutzungsbedingungen der DB Netz AG (SNB) 
• DB Netz hemsida 
• Ytterligare information från DB Koncernledning.  

 
11.1  Allmänt  
Tyskland har år 2005 drygt 300 operatörer med licens enligt Dir. 2001/13/EG, 
alltså långt fler än resten av medlemsstaterna tillsammans. Många av dessa 
fristående operatörer (Nichtbundeseigene Eisenbahnen, NE) har funnits i en eller 
annan form sedan mellankrigstiden medan andra är nybildade under 1990-talet. 
Beteckningen fristående är här medvetet vald – många av dem är inte privat ägda 
utan ägs av kommuner, delstater, SNCF eller t.o.m. av förbundsregeringen.  

En väsentlig anledning till ökningen av antalet operatörer är decentraliseringen 
av ansvaret för den regionala tågtrafiken till förbundsländerna. Cirka 7 000 M € 
av federala medel fördelas årligen på förbundsländerna, dessa beställer tågtrafik 
av operatörerna och upphandlar successivt mer och mer i konkurrens. En del av 
dessa s.k. regionaliseringsmedel får användas även till infrastrukturförbättringar. 
Inom godstrafiken och den regionala persontrafiken finns en flora av operatörer 
medan Deutsche Bahn (DB) är så gott som ensam inom den långväga 
persontrafiken.  

DB i sin nuvarande form skapades 1994. (En närmare beskrivning av den tyska 
järnvägssektorn finns i VTI notat 47A-2001 Access to the rail network in some 
European countries.)   

DB-Koncernen består idag av en koncernledning och fem större 
dotteraktiebolag (samt mer än 10 mindre döttrar):  

DB Netz – infrastrukturförvaltare 
DB Fernverkehr – operatör inom fjärrpersontrafik 
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DB Regio – operatör inom regional persontrafik 
Railion – operatör inom godstransporter och logistik (genom dotterbolaget 
Stinnes)  
DB Station & Service – ägare och operatör av stationer 
 

De fristående operatörerna vid sidan av DB är av tre kategorier; 
1) Gods- och Persontrafikoperatörer utan egen infrastruktur (liknande t.ex. 

Tågkompaniet i Sverige) Dessa har mot avgift tillträde till DB Netz 
infrastruktur och även till infrastruktur enligt p. 2) 

2) Gods- och Persontrafikoperatörer med egen infrastruktur som även driver 
trafik på DB Netz och andras infrastruktur. Sådana operatörer som vill ha 
tillträde till någon annans infrastruktur måste även släppa in andra 
operatörer på sin egen infrastruktur 

3) Gods- och Persontrafikoperatörer med egen infrastruktur som bara 
trafikerar sin egen infrastruktur. Typexempel är specialiserade gruvbanor 
och lokalbanor för persontrafik. Dessa behöver inte släppa in andra 
operatörer på sin infrastruktur. 

 
Tyskland har sedan länge haft en positiv inställning till nya operatörer och 
liberalisering i allmänhet. Detta torde bero på att landet traditionellt haft många 
operatörer (med en stark samorganisation, VDV20) och på att delstaterna backar 
upp liberaliseringen och de regionala operatörerna. Liberaliseringen har dock 
vissa gränser, t.ex. håller DB benhårt på att DB är ett företag, att DB Netz måste 
behållas inom koncernen och inte separeras som i t.ex. Skandinavien och att en 
börsnotering av hela eller delar av koncernen måste ses som ett slutmål. Detta 
präglar även banavgifterna, se vidare nedan. 

Trots den positiva inställningen till liberalisering var Tyskland näst sist att 
implementera EU:s första järnvägspaket, detta skedde inte förrän sommaren 2005, 
mer än två år för sent. Den nya tyska lagstiftningen öppnar också vissa nya 
möjligheter vad gäller banavgifterna, se slutet av detta avsnitt. 
 
11.2  Tilldelning av kapacitet 
DB Netz regler har inga uppseendeväckande inslag, det övergripande syftet är att 
få ett optimalt utnyttjande av infrastrukturen. Tåg enligt styv tidtabell och andra 
tåg som bidrar till ett optimalt utnyttjande har prioritet. För vissa höghastighets-
linjer finns särskilda regler. En operatör kan anmäla max 15 % av sina tåglägeskm 
som behovståglägen. Om dessa inte utnyttjas betalas endast 10 % av banavgiften 
som en slags expeditionsavgift. För övriga permanenta avbeställningar eller icke 
utnyttjande av tåglägen gäller olika avgifter, i vissa fall dubbla avgiften för ett tåg 
– som ett slags straffavgift. Auktionering av tåglägen är möjlig men har ännu inte 
tillämpats fullt ut, en beskrivning (på tyska) finns i Bilaga 4. 
 

                                                 
20 VDV, Verein Deutscher Verkehrsunternehmen. 
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11.3  Avgifter  
 
Tyskland – Huvudsakliga medelsflöden  
(exkl. stationer och Bilaga II-funktioner) 
 
 

 
 
Varje infrastrukturförvaltare bestämmer själv sina avgifter. Detta gäller inte bara 
DB Netz utan även de fristående operatörerna med egen infrastruktur (Kategori 
2). Tågplan och banavgifter måste meddelas till Regulator som från 2006 är 
Bundesnetzagentur, BNetzA (motsv. Post- och telestyrelsen) som kommer att 
utvidgas med järnvägskompetens. (T.o.m. 2005 har Eisenbahn-Bundesamt, EBA, 
fungerat som Regulator.) BNetzA har därefter en månad på sig att inkomma med 
erinringar, om så inte sker anses avgifterna godkända. En operatör kan besvära sig 
över banavgifter och andra tillträdesvillkor hos antingen BNetzA eller civil 
domstol. BNetzA kan även ta upp ärenden på eget initiativ. 

Den fortsatta framställningen avser om inte annat sägs endast DB Netz 
banavgifter (Trassenpreise). Trasse betyder i detta sammanhang tågläge. 

Inställningen att DB är ett företag präglar även banavgifterna, DB Netz 
eftersträvar full kostnadstäckning. Liksom i t.ex. Storbritannien är detta en 
sanning med modifikation, investeringar täcks av statsbidrag eller av räntefria lån 
från staten medan banavgifterna avses täcka kostnaderna för trafikledning, 
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underhåll och DB Netz personal21. Infrastrukturens tillstånd rapporteras i en årlig 
rapport, Infrastrukturzustandsbericht, avsikten är att denna skall ligga till grund 
för ett kvalitetsavtal mellan DB Netz och Trafikministeriet. DB bedömer att för att 
uppfylla de politiska önskemålen om hög kvalitet krävs ytterligare årligen 
2 500 M € (2,50 € per tågkm) i statsbidrag. Avsikten är att detta stöd skall 
minskas som en följd av produktivitetshöjningar, den närmare utformningen av 
detta avtal är ännu oklar.  

Till skillnad från den franska “teknokratiska” modellen är DB Netz avgifter 
huvudsakligen kommersiellt baserade, utgångspunkten är hur attraktiva olika 
bandelar är för operatörerna. Tidigare hade DB ett tvådelat avgiftssystem men 
efter massiv kritik från de fristående operatörerna och Antitrustkommissionen 
togs det bort.   

Några allmänna punkter; 
• Det finns ingen differentiering av avgifterna efter tid på dygnet, vissa 

bandelar är dock klassade som högbelastade hela dygnet (Grundavgift 
+20 %) 

• Det finns inga miljörelaterade avgifter 
• Det finns f n inga egentliga incitamentsavtal, DB Netz friskriver sig enligt 

ABN22 från mycket ansvar 
• Om inte kapacitetskonflikter löses genom förhandlingar kan kapacitet 

fördelas genom auktioner. (ABN 2.4.3.) Detta har hittills inte förekommit 
men i ett fall 2003 var det nära – se detaljbeskrivning i bilaga.  

 
Banavgifterna tas ut per tåg, de differentieras enligt de fyra kategorierna nedan.  
 
I) Grundavgift per tågkm (Grundpreise) 
Baserat på ovanstående kriterier är nätet uppdelat i cirka 1 000 bandelar fördelade 
på 12 banklasser;  

         Priser i €/tågkm 2005 
  Normalpris Högbelastad 
   bandel (+20%) 
 
Fplus sth >280  8,30 9,96 
F1 sth 200–280 3,51 4,21 
F2 sth 161–200 2,53 3,04 
F3 sth 101–160 2,29 2.75 
... 
F6 regionalbana 2,00 2,20 
 
Z1 matarbana sth 100 2,13 2,56 
Z2 matarbana sth 50 
 
S1 endast S-Bahn trafik 15 kv AC 1,46 1,75   
S2/S3 S-Bahn Hamburg/Berlin DC 2,00/2,50 2,51/3,01 
 
 

                                                 
21 Link, H. Rail Infrastructure charging etc. Int. Journal of Transport Management, Vol. 2, Issue 1 
pp17–27 och DB:s hemsida. 
22 ABN, Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der DB Netz AG. 
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DB Netz motiverar påslaget för högbelastade bandelar med kostnads- och 
marknadshänsyn, trafiken på dessa bandelar kräver större drift- och 
underhållsinsatser från DB Netz som dessutom eftersträvar 8 % avkastning på 
arbetande kapital.  

Järnvägsnätet i norra Tyskland är relevant för svensk internationell trafik, 
främst gods (se kartan). Det viktiga godsstråket Padborg–Hamburg räknas till 
Kategori F3, blandad trafik, och bandelen närmast Hamburg klassas som 
högbelastad med 20 % påslag per tågkm, se exemplen nedan.  

Intressant är avgifterna för bandelar med S-Bahn trafik (S1–S3). Dessa är 
intensivt trafikerade men de trafikeras endast av S-Bahn tåg, de har inte den mix 
av trafik som t.ex. bandelen Lund–Malmö. Även om denna trafik även belastas 
med ett påslag för typ av tågläge (se nedan) blir avgiften bara 2,90 €/tågkm. DB 
Netz förklarar detta med att i denna täta trafik så kan kostnaderna slås ut på fler 
tåg. Den låga tyska avgiften vilket kan jämföras med 15,33 € per tågkm för 
motsvarande tåg i Paris rusningstrafik. Frågan är vilket som är vettigast – i 
miljonstäderna finns knappast några alternativ till att transportera hundratusentals 
pendlare i rusningstid och denna trafik subventioneras so-wie-so kraftigt av THM 
eller av staten.  
 
II) Påslag för typ av tågläge och prioritet i tågföringen (Produktfaktor) 
Avgifterna för de olika banklasserna multipliceras med följande faktorer för typ 
av tågläge. 
 
Persontrafik faktor  
 
P Express  1,80 Högsta prioritet både i planering och daglig drift 
P Styv tidtabell 1,65 Andra prioritet, avser både fjärr- och lokaltrafik 
P Economy 1,00 Övrig lågprioriterad persontrafik och tomtåg 
 
Godstrafik 
 
G Express 1,65 Högsta prioritet både i planering och daglig drift 
G Standard 1,00 Normal godstrafik, andra prioritet 
G Tomtåg 0,65 
G Matartrafik 0,50 max 75 km, endast i samband med annat tågläge. 
 
Avsikten med dessa faktorer är att spegla kundernas (operatörernas) 
betalningsvilja. Attraktiv trafik där operatören kräver högre prioritet bör han 
betala mer för. Från dessa påslag finns en rad undantag, t.ex. belastas tåg med 
överskriden lastprofil med faktor 1,50 medan nya tågprodukter kan få en (icke 
närmare beskriven) reduktion under introduktionsfasen.  
 
III) Påslag för regionala merkostnader (Regionalfaktoren) 
För tåglägen på 40 regionala delnät eller bandelar med endast regional trafik tar 
DB Netz ut ett påslag för regionala merkostnader. Grundavgifterna multipliceras 
med en faktor 1,05–1,78, i undantagsfall med 2,45. DB Netz motiverar detta med 
att de aktuella delnäten/bandelarna har en så svag trafik att ett påslag är 
nödvändigt för att få ett rimligt (tragfähig) kostnads/nyttoförhållande och kunna 
göra vidare trafik möjlig. DB Netz förbehåller sig rätten att höja påslaget om 
trafiken försämras men om förbundsländerna betalar för infrastrukturförbättringar, 
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t.ex. genom att använda sig av regionaliseringsmedlen, är DB Netz berett att 
diskutera sänkningar av påslaget.  

Detta påslag har en mera teknisk karaktär än avgifterna I) och II). Det kan 
också möjligen sägas vara kommersiellt eftersom denna typ av trafik är mindre 
kommersiellt intressant för DB Netz. Att den är intressant för 
THM/förbundsländerna och för den operatör som THM anlitar är mindre 
intressant för DB Netz. En illvillig tolkning är att det är en viss utpressning av DB 
Netz, förbättrar ni inte banan så höjer vi avgifte. Kritik har också framförts från de 
fristående operatörerna16, dessa hävdar att DB Netz tar ut detta påslag just på de 
bandelar där de fristående trafikerar och inte där DB Regio trafikerar. 

Påslaget för regionala merkostnader påminner om den banklass III med högre 
avgifter på skarvspår som Sverige hade 1988 men som snart försvann.  
 
IV) Särskilda påslag (Gewichtsklassenzuschläge u. a.) 
Förutom de multiplikativa påslagen enligt II) och III) finns olika additiva påslag 
varav några bör nämnas; 
 
IV – 1) Tunga godståg.  
 
Tågvikt < 1 000 ton inget påslag 
 1 000–1 099 ton 0,17 € per tåglägeskm 
osv.  per 100 ton 0,02 € per varje ytterligare 100 ton 
 > 5 000 ton 0,99 € per tåglägeskm, max påslag 
 
IV – 2) För trafik med tåg med lutningsteknik på bandelar som särskilt utrustats 
för denna teknik tas en särskild avgift 0,51€ per tåglägeskm ut.  
 
IV – 3) För trafik på bandelar utanför ordinarie trafiktid tar DB Netz ut en avgift 
motsvarande de verkliga kostnaderna. Detta kan verka främmande för en svensk 
betraktare men TAM-sträckor och bevakade stationer med mekaniska ställverk 
och semaforer är mycket vanliga i Tyskland.  
 
Avslutningsvis kan även avgifterna rabatteras t.ex. för nya trafikupplägg och 
produkter under en introduktionsperiod eller för tåglägen som anordnas tillfälligt 
för kortare perioder. 

                                                 
16 Link, H., op cit. 
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Tyskland Exempel  
 
1) Ett 1 400 ton expressgodståg från Sverige till Hamburg trafikerar en F3 bandel.  
 
Avgiften för Padborg–Elmshorn blir 
Grundpris * G Express tillägg + G vikttillägg 
2,29 * 1,65 + 0,25 = 4,03 € per tågkm  
 
Bandelen Elmshorn–Hamburg räknas som högbelastad och där blir avgiften i 
stället 
Grundpris * Högbelastningstillägg * G Express tillägg + G vikttillägg  
2,29 * 1,2 * 1,65 + 0,25 = 4,79 € per tågkm  
 
2) SJ:s Berlin Night.ex.press trafikerar också en F3 bandel Stralsund–Berlin. 
Eftersom det anses som ett P Economy betalar det 2,29 € per tågkm, bandelen 
närmast Berlin räknas dock som högbelastad och där betalas 2,75 € per tågkm.  
 
 
Till banavgifterna kommer stationsavgifter enligt en särskild prislista med 
96 kategorier (t.o.m. 2004 fanns olika priser för alla DB:s 5 400 stationer). 
Tysklands dyraste stationsuppehåll finns i Lübeck och Leipzig, 31€, medan ett 
uppehåll i München Hbf eller Hamburg Hbf kostar 14–15€. Stationsavgifterna 
baseras på tekniska faciliteter och resp. stations marknadsförutsättningar23. Till 
skillnad från i Frankrike omfattar dessa avgifter tillträde till stationernas 
basservice.  
 
11.4 Framtida möjligheter  
Som nämndes inledningsvis har Tyskland varit näst sist med att implementera 
EU:s första järnvägspaket med Dir. 2001/14/EG. Detta skedde sommaren 2005 
och den ändrade lagstiftningen24 följer noga direktivets struktur. Förutom 
bestämmelser angående en ny Regulator finns vissa avsnitt rörande avgifts-
sättningen som öppnar nya möjligheter för DB Netz och andra infrastruktur-
förvaltare;  
• För att effektivisera den europeiska järnvägssektorn förpliktigas tyska 

infrastrukturförvaltare att samarbeta med andra EU-länder för att få en likartad 
uppbyggnad av ländernas banavgifter. Detta är intressant med tanke på det vitt 
skilda utformningen av avgifterna idag 

• En infrastrukturförvaltare skall utforma sina banavgifter så att störningar 
minskar och prestanda förbättras (Incitamentsavtal) 

• Miljörelaterade banavgifter får tas ut men det totala avgiftsuttaget får 
härigenom inte förändras 

• ”Peak pricing” och andra avgifter för att jämna ut belastningen får tillämpas. 
• Andra än operatörer kan ansöka om tåglägen. 

                                                 
23 DB:s hemsida. 
24 Verordnung zum Erlass und zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften, 3 Juni 2005 
(EIBV). Drittes Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften, 27 April 2005 (AEG). 
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Banklasser i norra Tyskland  
 

  



48 VTI notat 56-2005 

 
12 Österrike 
 

 Befolk-
ning 
milj. 

Areal 
km2 

Bankm Spårkm Tågkm/år
P+G milj.

Personkm 
per år 
(109) 

Tonkm 
per år 
(109) 

Personal

Sverige 9 450 000 10 000 12 000 110 9 20 15 000
Österrike 8 84 000 6 000 11 000 130 8 18 45 000
Källa; EU Energy and transport in figures, data för 2003. ECMT rapporten. 
 
12.1  Allmänt  
Österrike liknar järnvägsmässigt Tyskland genom att Österreichische Bundesbahn 
är en koncern där infrastrukturförvaltaren är ett dotterbolag, ÖBB Infrastruktur 
Betrieb AG (ÖBB). Inom koncernen finns även ÖBB Infrastruktur Bau AG som 
är den egentliga ägaren till hela infrastrukturen inkl. stationer och kraftverk och 
som även ansvarar för nybyggnationer. Här upphör likheterna med Tyskland, det 
finns endast 15 operatörer med licens enligt Dir. 2001/13, ÖBB Personenverkehr 
och Rail Cargo Austria AG är mycket dominerande. Transportvolymerna på 
järnväg i Österrike är ungefär desamma som i Sverige men ÖBB har mer än 
dubbelt så många anställda som den svenska järnvägssektorn.   

EU Dir 2001/14 har implementerats av Österrike25 men detta har knappast 
förändrat ÖBB-koncernen i någon större utsträckning. Transittrafiken med gods är 
mycket viktig ur europeiskt och svenskt perspektiv och här har flera nya 
operatörer etablerat sig. Bandelen Kufstein–Innsbruck–Brenner som förbinder 
Tyskland och Italien har en särställning vilket också avspeglas i banavgifterna. 

Uppgifterna i detta avsnitt baseras på ECMT-rapporten, NERA-rapporten, 
ÖBB:s Produktkatalog Netzzugang 2005 (del av Network Statement) och 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Kompletterande upplysningar har 
erhållits från Thomas Wimroiter, ÖBB Infrastruktur Betrieb.  
 
12.2 Kapacitetsfördelning m.m. 
Vad gäller fördelning av kapacitet i tågplanearbetet finns få uppseendeväckande 
inslag, regelbunden trafik har företräde framför icke regelbunden trafik, långväga 
tåg har företräde framför kortväga osv. Om det finns konflikter mellan olika 
operatörers anspråk kallar ÖBB till konfliktlösningssamtal, om konsensus inte kan 
nås bestämmer ÖBB – det finns inga auktionsmekanismer som i Tyskland.  

Det finns inga reservationsavgifter som DRS i Frankrike, banavgifterna nedan 
är ”standardpaketet”. 
 

                                                 
25 Bundesbahnstrukturgesetz 2003, BGBl. Nr. 138/2003 vom 30. Dezember 2003, s. 1883. 
Bundesgesetz, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird, BGBl. Nr. 38/2004 vom 30. 
April  2004. 
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Österrikes järnvägsnät med 4(5) banklasser  
 

 
 
12.3  Banavgifter 
Avgifterna beräknas av ÖBB, de fastställs av Transportministeriet 
(Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) efter att regulatorn 
Schienen-Control GmbH (SCG) notifierats. SCG är också besvärsinstans i 
kapacitets- och banavgiftsfrågor.  

Banavgifter, avgifter för Annex II tjänster och andra tjänster finns förtecknade i 
en Bilaga till Network Statement kallad Produktkatalog. Österrikes järnvägsnät är 
betydligt mindre än t.ex. Frankrikes eller Tysklands, uppbyggnaden av avgifterna 
är också enklare och föredömligt presenterade. Avgifterna täcker enligt ÖBB 
27 % av infrastrukturkostnaderna, inklusive investeringar.  

Grundavgift tas ut per bruttotonkm, slitageavgift för lok per lokkm, 
trängselavgift, bandelsavgift, reduktion för persontåg tas ut per tågkm och 
förseningsavgift tas ut per förseningsminut.  
 
Grundavgift 0,001 € per bruttotonkm  
Grundentgelt 
 
Grundavgiften förutsätts motsvara de kortsiktiga marginalkostnaderna för slitage 
vilka har beräknats genom en ekonometrisk studie. (Denna kan erhållas från VTI.)  
 
Slitageavgift för lok -0,04 € per lokkm för kat. A lok 
Entgeltwirksamme Berück- 0,00 € per lokkm för kat. B lok  
sichtigung der Gleisabnützung 0,01 € per lokkm för kat. C lok  
durch Triebfahrzeuge 
 
Slitageavgiften lämnar alltså en viss rabatt för lok och motorvagnar med låga 
spårkrafter (kat. A) och vice versa (kat. C). Aktuella fordon finns förtecknade i 
Produktkatalog och beräkningarna redovisas i bilaga 1.  

Det finns för närvarande ingen slitageavgift för gods- eller personvagnar men 
ÖBB arbetar med att ta fram en slitageavgift för godsvagnar. 
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Trängselavgift 0,85 € per tågkm  
Zuschläge für Kapazitätsengpässe  
 
Trängselavgiften tas ut för trafik på två bandelar vid Wien i rusningstid. 
 
Bandelsavgift 
Streckenbezogene Beräknas per tågkm, se även kartan ovan 
Benützungsentgelte 
 2,07 € Westbahn (stomlinjen västerut från 

Wien) 
 2,59 € Kufstein-Innsbruck-Brenner (N-S 

transit) 
 1,45 € andra internationellt viktiga bandelar 
 1,08 € andra bandelar i ÖBBs s.k. kärnnät 

(Kernnetz) 
 0,80 € bibanor 
 
Bandelsavgiften avses spegla betalningsviljan för att trafikera olika delar av nätet. 
Den har beräknats genom att fördela det beräknade totala avgiftsuttaget på olika 
tågprodukter. 
 
Reduktion för persontåg -0,17 € per tågkm 
Abschläge für Reisezüge 
 
Persontåg anses enligt ÖBB – med hänsyn till nuvarande finansiering av 
persontrafiken – att ha en lägre betalningsförmåga än godståg.  
 
Förseningsavgift (persontrafik)  3,00 per tågminut 
Entgelt pro Verspätungsminute  
 
Denna avgift avser högvärdiga persontåg (med tågnr < 1 000). Om ÖBB orsakar 
en försening > 5 min vid ankomst till station med tidtabellsenligt uppehåll eller en 
förlängning av stationsuppehållet får operatören 3 € per minut. Omvänt gäller att 
om operatören orsakar en försening får ÖBB 3 € per minut.  
 
Österrike – Exempel  
 
Ett 1 400 tons godståg på den viktiga transitbandelen Kufstein–Innsbruck–
Brenner betalar 3,99 € per tågkm 
 
Grundavgift 1 400 * 0,001 1,40 
Slitageavgift för lok   0,00 lok kat. B 
förutsättes 
Bandelsavgift    2,59 
Summa    3,99  € per tågkm 
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12.4 Övriga avgifter  
För trafik på bandelar utanför ordinarie trafiktid tar ÖBB ut en särskild avgift som 
beräknas från fall till fall. Detta kan verka främmande för en svensk betraktare 
men även huvudlinjer, (sonstiges Kernnetz, gråmarkerade på kartan ovan) är 
stängda för trafik delar av dygnet. 

Förutom banavgifterna ovan finns avgifter för stationsuppehåll där stationerna 
har grupperats i fyra klasser beroende på storlek. Avgiften per uppehåll är 0,90 € – 
4,95 €. Avgiften avser tillträde till plattformar och gångvägar till/från plattformar 
samt trafikantinformation, däremot inte nyttjandet av väntsalar och andra 
stationsutrymmen. (Liknar den svenska modellen.)  

ÖBBs Produktkatalog innehåller vidare avgifter för Annex II funktioner och 
ytterligare tjänster enligt en detaljerad lista med timpriser. Till exempel debiteras 
en tågklarerare med 43,80 € per timme och en växlingsledare med 35,70 € per 
timme – en sådan öppenhet skulle knappast Banverket visa upp och ännu mindre 
Green Cargo eller Tågkompaniet.  
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Österrike  
 
Beräkning av Slitageavgift för lok och införande i kategorierna 
A, B, C. 
 

 
 
Grundlagen für die Einstufung der einzelnen Triebfahrzeugbaureihen: 
  
Basisdaten 
Qdynamisch, SY, Yquasistatisch [kN] in den Radienklassen 
250 m < R ≤ 400 m   
400 m < R ≤ 600 m    
R > 600 m aus Messung   
Fahrzeugmasse M [to] und –leistung P [MW], Achsanzahl a 
    
Eingangsdaten   
Q0 = M/(2 ´ a) ´ 9,81   
fsL = ((P ´ 1000)/(2 ´ a ´ Q0))² 
b = SY/(10 + 2/3 ´ Q0), Qdynamisch, Yquasistatisch in den 3 Radienklassen 
b1 = 1,14 ´ SY250-400/(10 + 2/3 ´ Q0)   
    
Bewertungsziffer =   
2,172 10-4 ´ Qdyn 250-400 + 7,539 10-4 ´ Yqs 250-400 + 2,657 10-2 ´ b250-400 
+ 5,433 10-4 ´ Qdyn 400-600 + 4,155 10-4 ´ Yqs 400 
+ 2,737 10-3 ´ Qdyn >600 + 6,167 10-4 ´ Yqs >600 + 4,207 10-1 ´ b>600  
+ 5,237 10-4 ´ fsL + 5,293 10-3 ´ b1   
    
Bewertungsziffer < 1:  Triebfahrzeug Kategorie A 
Bewertungsziffer >= 1 und <= 1,05:  Triebfahrzeug-Kategorie B 
Bewertungsziffer > 1,05 Triebfahrzeug-Kategorie C 
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Direktiv 2001/14/EG 
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Järnvägslag (2004:519) 
 
 
 
7 kap. Avgifter 
 
Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen 
 
1 § En infrastrukturförvaltare skall ta ut konkurrensneutrala 
och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen. 
 
Marginalkostnadsbaserade avgifter 
 
2 § Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen skall, 
inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 
infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon, om inte 
annat följer av 3-6 §§. För infrastruktur som ingår i 
terminaler och rangerbangårdar skall dock avgift fastställas 
enligt 8 §. 
 
3 § Infrastrukturförvaltaren får för att åstadkomma ett 
samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen ta ut en extra avgift för utnyttjandet 
av överbelastad infrastruktur. 
 
Har infrastrukturförvaltaren inte gjort eller genomfört en 
kapacitetsförstärkningsplan enligt 6 kap. 6 § får den extra 
avgiften dock inte tas ut utan tillsynsmyndighetens 
godkännande. Sådant godkännande skall lämnas om planen inte kan 
genomföras på grund av omständigheter utanför förvaltarens 
kontroll eller om de alternativ som står till buds för att 
komma till rätta med överbelastningen, inte är ekonomiskt eller 
finansiellt rimliga. 
 
Särskilda avgifter 
 
4 § Infrastrukturförvaltaren får, för att uppnå 
kostnadstäckning, ta ut högre avgifter än som följer av 2 och 3 
§§, om det är förenligt med ett samhällsekonomiskt effektivt 
utnyttjande av infrastrukturen. Avgifterna får inte sättas så 
högt att de marknadssegment som kan betala åtminstone den 
kostnad som uppstår som en direkt följd av framförandet av 
järnvägsfordon, plus ett vinstuttag som marknaden kan bära, 
hindras från att använda infrastrukturen. 
 
5 § Infrastrukturförvaltaren får, på grundval av den 
långsiktiga kostnaden för ett särskilt infrastrukturprojekt som 
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ökar effektiviteten i järnvägssystemet och har avslutats efter 
den 15 mars 1986, ta ut högre avgifter än som följer av 2 och 3 
§§, om projektet inte skulle ha kommit till stånd om avgifterna 
hade begränsats på det sätt som följer av 2 och 3 §§. 
 
Rabatt 
 
6 § Infrastrukturförvaltaren får ge rabatt på avgifter för att 
främja utvecklingen av ny järnvägstrafik eller användningen av 
avsevärt underutnyttjade linjer. Rabatten skall vara 
tidsbegränsad och tillgänglig på lika villkor för alla 
användare i viss trafik. 
 
Bokningsavgifter 
 
7 § Infrastrukturförvaltaren får ta ut hela eller delar av 
avgiften för tilldelad kapacitet som inte har utnyttjats. 
 
Avgifter för tjänster 
 
8 § Avgifter för tjänster som tillhandahålls i samband med 
utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen skall vara icke- 
diskriminerande. Om den som förfogar över sådana tjänster är 
ensam om att tillhandahålla en viss tjänst, skall avgiften 
beräknas utifrån kostnaden för att tillhandahålla tjänsten och 
efter det faktiska utnyttjande som köparen av tjänsten begär. 
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Banavgifter Tyskland – auktioner 
Eine Auktion wurde bisher noch nicht bis zum Ende durchgeführt, um eine 
Trassenvergabe zu entscheiden. Für den Fahrplan 2003 gab es allerdings einen 
Trassenkonflikt zwischen der NordWestBahn und der DB auf der Strecke 
Hannover – Osnabrück. Hier hatte DB Netz nach den Konstruktionsprioritäten 
(vertraglich gebunden, Takt, lange Laufwege der Intercity bzw. regelmäßigere 
Auslastung durch S-Bahn-Züge) den DB Zügen den Vorrang eingeräumt. Dies 
hielt das Eisenbahn Bundesamt für rechtswidrig und erteilte daraufhin die 
Anordnung zur Versteigerung. Gegen die Einschätzung des EBA und die 
Anordnung einer Versteigerung hat die DB Netz bei Gericht geklagt und Recht 
bekommen. Daher ist es nicht zur Versteigerung gekommen. Es zeigte sich aber 
bereits während des schwebenden Verfahrens, dass aufgrund der Komplexität und 
des damit verbundenen  hohen Abstimmungsaufwands zwischen allen Beteiligten 
eine Versteigerung lediglich im Ausnahmefall zu Lösung von Trassenkonflikten 
geeignet ist. 
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