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Aktörer och ansvarsförhållanden inom länsjärnvägsområdet

FÖRORD

1988 års trañkpolitiska beslut innebar att antalet aktörer på trañkområdet ökade
och att ansvarsfördelningen mellan gamla och nya aktörer på jämvägsomrädet
förändrades. Trañkomrädet är emellertid inte statiskt utan kännetecknas av
fortlöpande förändringar av bl a aktörer och ansvarsfördelning. Som exempel
kan nämnas förslaget om avgiftsñnansiering och näringslivsmedverkan inom
infrastrukturområdet (SOU 1990:86) och regeringens proposition 1990/91:87
"Näringspolitik för tillväxt" där nya aktörer och nya ñnansieringsformer
diskuteras.

I februari 1991 har vidare regeringen givit SJ, banverket m fl i uppdrag att
redovisa konsekvenserna av och förutsättningarna för utökad konkurrens på
jämvägsomrädet. Om och när detta blir verklighet kommer ansvarsfördelningen
mellan dagens aktörer att förändras samtidigt som ytterligare aktörer

introduceras.

Under hösten 1990 har en ny länsindelning med färre och större län debatterats.
Ett av de framförda skälen för en ny indelning är att den regionala trafiken idag
inte längre följer de länsgränser som i stort sett varit oförändrade sedan 1600-
talet.

Trañkomrâdet kännetecknas alltså av en inneboende dynamik både vad gäller
nationell och regional trafik. Statens väg- och trafikinstitut (VTI) fick genom de
trafik- och forskningspolitiska besluten en förstärkt roll vad gäller forskning och
utveckling (FoU) på järnvägs- och kollektivtrañkområdet. Institutet anser härvid
att frågor som rör regionala transporter bör bli föremål för ökade FoU-insatser i
syfte att bidra till en förbättrad regional transportförsöijning. Inom ramen för
denna FoU har detta meddelande utarbetats av Bertil Hylén, forskare vid VTIs
järnvägsavdelning. Det skall ses som en lägesbeskrivning av länsjärnvägs-
området hösten/vintern 1990/91 och kan sannolikt komma att behöva revideras

under de närmaste åren.
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Aktörer och ansvarsförhållanden inom länsjärnvägsomrädet

av Bertil Hylén
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SANIMANFATTNING

1988 års trañkpolitiska beslut innebar att antalet aktörer på järnvägsområdet
utökades väsentligt. Statens järnvägar (SJ) delades upp i banverket med ansvar
för infrastrukturen och "afärs-SJ " med ansvar för tågtrafiken. Infrastrukturen,
dvs det som i dagligt tal benämns järnvägsnätet, delades i sin tur upp i stomja'rn-
vägar och Iânsjâmva'gar. Staten ansvarar för investeringar i stomjärnvägarna
genom banverket, investeringar i länsjämvägarna är också en statlig ange-

lägenhet men här har ansvaret decentraliserats till länsstyrelserna. Vidare är
även vägverket en viktig aktör på länsjärnvägsomrâdet.

För persontrañken på länsjärnvägama gavs trajikhuvudma'nnen möjlighet att
överta trañkeringsrätten med ett därtill hörande statsbidrag. Trañkhuvudmännen
gavs möjlighet att själv välja mellan tåg- eller busstrafik men också möjlighet att
välja andra entreprenörer än SI för tågtrafiken. Vidare har ett privat gods-
transporyöretag fått trañkeringsrätt på en kortare sträcka i sydsverige.

Detta meddelande beskriver i kapitel 2 de olika aktörerna och deras ansvars-
områden med särskild tonvikt på eventuella gränsdragningproblem mellan
aktörerna. I kapitel 3 (som presenteras i synopsisform) tas vissa gränsdragnings-
frågor upp som VTI bedömt väsentliga, särskilt då trañkledningen och gräns-
dragningen mellan underhåll och investeringar.

I februari 1991 har regeringen givit statens järnvägar, banverket, transportrådet

och statens pris- och konkurrensverk i uppdrag att redovisa konsekvenserna av
och förutsättningarna för fri konkurrens på stomnätet. Om och när en fri
konkurrens blir verklighet kommer ansvarsfördelningen mellan dagens aktörer

att förändras samtidigt som ytterligare aktörer kommer att introduceras på
jämvägsområdet.
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II

Organisations and responsibilities relating to county railways in Sweden

by Bertil Hylén
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUNIMARY

The 1988 Transport Act entailed a considerable increase in the number of orga-
nisations concemed with railways. Swedish State Railways (SJ) was divided up

into the Swedish National Rail Administration with responsibility for the infra-v Å
structure and a commercial sector with responsibility for rail traffic. The
infrastructure, which is usually referred to as the railway network, was in tum
divided into main lines and county railways. The Government is responsible for
investments in the main lines via the Rail Administration. Investment in county
railways is also a Government responsibility, which in this case is decentralized
to the county govemments. The National Road Administration is a further
organisation of significance in regard to county railways.

In the case of passenger traffic on the county railways, the Regional Transport
Authorities were permitted to take over traffic rights and their associated
Government subsidies. The Regional Transport Authorities were allowed to
choose between rail and bus traffic, and could also appoint other Operators than
SJ for rail traffic. In addition, a private freight operator has been given traffic
rights over a short section of railway in southem Sweden.

Chapter 2 of the report describes the various organisations and their areas of
responsibility, with particular emphasis on possible delimitation problems
between them. Chapter 3 (which is presented in the form of a synopsis) takes up
certain delimitation problems considered by the VTI as critical, especially traffic
control and differentiation between maintenance and investment.

In February 1991 the Government has requested Swedish State Railways,
Swedish National Rail Administration and other organisations involved to
analyse the consequenses and prospects of free competition in main line traffic.
If free competition becomes a reality, the distribution of responsibilities between
today 's organisations will change, at the same time as further organisations will
enter the field of rail transport.
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III

Regionaleisenbahnen in Schweden - ein Akteurbericht

von Bertil Hylén
Schwedisches Strassen- und Verkehrsforschungsinstitut (VTI)

8-581 01 LINKÖPING Schweden

ZUSANIMENFASSUNG

Als Folge der verkehrspolitischen Entscheidungen im Iahre 1988 erhöhte sich
die Anzahl der Akteure auf dem Eisenbahnsektor in Schweden beträchtlich. Die
Schwedischen Staatsbahnen (SJ) wurden in ein Zentralamt mit Verantwortung

für die Infrastruktur des Eisenbahnwesens und eine Gescháf'seinheit mit Verant-
wortung für den Zugverkehr aufgeteilt. Die Infrastruktur, also das eigentliche
Eisenbahnnetz, wurde wiederum in Hauptstrecken und Regionalstrecken unter-
teilt. Der schwedische Staat ist für Investitionen in die Hauptstrccken durch das
Zentralamt für Eisenbahnwesen zuständig. Die Investitionen in die Regional-
strecken sind ebenfalls eine staatliche Angelegenheit, aber in diesem Fall wurde
die Zuständigkeit an die Provinzialregierungen delegiert. Ausserdem ist auch
das Zentralamtfür Strassenwesen ein wichtiger Akteur im regionalen Bereich.

Für die Personenbeförderung auf den Regionalstrecken erhielten die regionalen
Verkehrsverbunde die Möglichkeit zur Öbernahme des Verkehrsrechts mit einem
dazugehörigen staatlichen Zuschuss. Die Verkehrsverbunde konnten zwischen

Eisenbahn- und Busverkehr wählen, aber auch andere Untemehmen als die

Schwedischen Staatsbahnen mit dem Eisenbahnverkehr beauftragen. Ferner hat

ein privates Gütertransportuntemehmen das Verkehrsrecht auf einer kürzere
Strecke in Südschweden erhalten.

Diese Mitteilung beschreibt in Kapitel 2 die verschiedenen Akteure und ihre
Zuständigkeitsbereiche unter besonderer Berücksichtigung eventueller Abgrenz-
ungsprobleme. In Kapitel 3 (das in Synopsisform präsentiert wird) geht es um
bestimmte Abgrenzungsñagen, die das Institut als wesentlich beurteilt, und zwar
insbesondere die Verkehrsleitung und die Abgrenzung zwischen Instandhaltung
und Investitionen.

Im Februar 1991 hat die schwedische Regierung die Schwedischen Staats-
bahnen, das Zentralamt für Eisenbahnwesen und andere Akteure damit

beauftragt, die Konsequenzen und Voraussetzungen eines freien Wettbewerbs
auf dem Hauptstreckennetz. Falls und wenn ein freier Wettbewerb Wirklichkeit

wird, kommt es zu einer Änderung der Zuständigkeiten der heutigen Akteure,
und gleichzeitig werden weitere Akteure auf dem Eisenbahnsektor eingeführt

werden.
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0 BAKGRUND

Olika regionala organ som t ex trañkhuvudmän och länsstyrelser har - bland
annat som en följd av 1988 års trañkpolitiska beslut - fått ett utvidgat ansvar för
de lokala och regionala transporterna. Det trañkpolitiska beslutet har också
inneburit att antalet aktörer på trañkområdet ökat och att ansvarsfördelningen
mellan gamla och nya aktörer på järnvägsområdet förändrats. Statens väg- och
trafikinstitut (VTI) fick genom beslutet en förstärkt roll vad gäller forskning och

utveckling (FoU) på järnvägs- och kollektivtrañkområdet. Institutet anser härvid
att frågor som rör regionala transporter bör bli föremål för ökade FoU-insatser i
syfte att bidra till en förbättrad regional transportförsörj ning.

Detta meddelande syftar till att beskriva de olika aktörerna på länsjärnvägs-
området samt arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och gränsdragningsproblem
dem emellan (kapitel 2). Denna beskrivning redovisar dels vad som gäller
formellt, dels den uppfattning och tolkning av roll- och ansvarsfördelningen som
kan finnas hos individuella aktörer. Avsikten är vidare att i kapitel 3 ytterligare
belysa vissa frågor som VTI ansett angelägna att behandla i kommande FoU-
arbete. I detta meddelande redovisas endast ett synopsis till kapitlet men VTI
avser att under 1991 arbeta vidare med dessa frågor av vilka vissa i prop.
1990/91:100 Bil. 8 föreslås bli föremål för särskilda utredningar.

Föreliggande version är preliminär av två skäl. För det första - som framgått av
det föregående - är arbetet med kapitel 3 ännu inte slutfört. För det andra kan
det finnas brister i nuvarande redovisning i kap. 1-2. Kommentarer och förslag
till ändringar och kompletteringar mottages tacksamt av författaren Bertil Hylén,
VTI, 581 01 LINKÖPING, Tel. 013-20 40 43, Fax 013-12 61 62.

Meddelandet har sin tyngdpunkt på persontrañken då det är här som de flesta
förändringarna skett fr 0 m 1988. Eftersom många länsjärnvägar även har
godstransporter, vilket har betydelse inte minst ur investeringsynpunkt,
behandlas även aktörerna inom godstrafrken.
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1 TRAFIKPOLITIKEN OCH JÄRNVÄGEN

1.1 Innebörd och konsekvenser av 1988 års trafikpolitiska beslut

1988 års trañkpolitiska beslut (Prop. 1987/88:50) innebar att den s k vägtrafik-
modellen infördes där staten tar ansvar för infrastrukturen både inom väg- och
järnvägsområdet och där användarna betalar avgifter som motsvarar de
samhällsekonomiska marginalkostnaderna för utnyttjandet av densamma.
Tillämpningen av modellenledde till att statens järnvägar (SJ) delades upp i en
myndighet, banverket, med ansvar för infrastrukturen och ett affärsverk, "nya"

SJ, med ansvar för tågtrafiken. Genom vägtrañkmodellen tar staten genom BV
huvudansvaret för finansieringen av järnvägens infrastruktur medan SJ betalar
avgifter till staten för att utnyttja densamma. Med infrastruktur avses i detta
sammanhang de statens spåranläggningar som definieras i Förordningen om

statens späranläggningar (SFS 1988:1379, senast ändrad SFS 1990:1166).

Under några decennier hade järnvägsnätet indelats i ett affärsbanenät och ett
ersättningsberättigat nät (det s k E-nätet). Detta ersattes med en indelning i ett
nåt av stomjärnvägar för internationella och interregionala trañkuppgifter och
länsjärnvägar för regionala trañkuppgifter. Vidare gavs inlandsbanan och
malmbanan en viss särskild status men de kan f n (jan 1991) i de flesta
avseenden hänföras till stomjärnvägarna. För persontrañken på länsjärnvägarna
gavs trañkhuvudmännen möjlighet att överta trañkeringsrätten med ett därtill

hörande statsbidrag. S] har däremot i princip fortfarande trañkeringsrätt för
godstrañk pä länsjärnvägarna.

Vad gäller investeringar i länsjärnvägarnas infrastruktur introducerades en ny
modell med ett anslag för s k länstrañkanläggningar (LTA). I denna modell
ingår att regionala organ, THM, länsstyrelser m fl får ett förstärkt inflytande
Över hur investeringar skall prioriteras mellan spårtrañk, länsvägar, terminaler

m m.
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1.2

En karta Över järnvägsnätet finns i bilaga 1.

Vissa statistiska data rörande statens spåranläggningar

Uppgifterna i tabellen nedan avser statens spåranlåggningar 1989.

I kolumnen Banlängd ingår inte f (1 TGOJ-sträckan Grängesberg - Oxelösund.

I kolumnerna Tågkm och Trafikvolym ingår inte den interna TGOJ-trafiken
(främst malmtransporter) däremot ingår sådan trafik som delvis berör TGOJ-
sträckan t ex de genomgående tågen Mjölby - Flen - Eskilstuna - Västerås.

Spårvägar, Tunnelbana, Roslagsbanan och liknande ingår inte i statens spår-

anläggningar och uppgifter om denna trafik ingår heller inte i tabellen nedan.

Banlångd Tågkm
Km (0:a) % Gods Person

1) 1)

Stomjärnvägar, P + G 5 730 52 35 060 49 800

-"- G 160 2 320

Iänsjårnvägar, P + G 2 220 20 1 850 6 850

-"- G 1 390 13 860

Inlandsbanan 1 050 10 290 1 540

Malmbanan 4) 450 3 2 250 980

SUMMA 11 000 40 630 59 170

P + G = både person- och godstrañk
G = endast godstrañk

1) = tusen tågkm
2) = miljoner tonkilometer
3) = miljoner personkilometer
4) = malmtransportema på stomnätssträckan Boden - Luleå

ingår i Malmbanan

Uppgifterna har erhållits från SJ Personalservice, Statistik (APS).

YTTT llhhh'l'TT A\TT\T7 (CG

Trañkvolym .
Gods Person

2) 3)

14 040 5 710

120

540 250

330

80 30

3 430 70

18 540 6 060



2 AKTÖRER INOM LÄNSJÄRNVÃGSOMRÅDET

2.0 Metodbeskrivning

I detta kapitel redogörs för de olika aktörerna och deras ansvar och
arbetsuppgifter enligt officiell policy och hittills utarbetad praxis. Vidare
redovisas deras inställning i vissa frågor som VTI har bedömt väsentliga i
sammanhanget. Då ansvarsfördelningen mellan aktörerna på många områden har
ändrats genom 1988 års trañkpolitiska beslut har VTI sett det som särskilt
intressant att belysa vilka gränsdragningsfrågor som aktörerna anser viktiga.

Eftersom VTI har bedömt det viktigt att belysa frågorna ur ett regionalt
perspektiv har frågorna diskuterats med befattningshavare främst på regional
nivå inom respektive aktörs organisation. Frågor har översänts i förväg och
diskuterats vid intervjuer på plats. Vissa frågor som t ex aktuella gränsdrag-
ningsproblem och framtidsbedömningar har varit gemensamma för olika aktörer
medan andra frågor har varit mera specialdestinerade, vidare gavs varje aktör
möjlighet att fritt ta upp frågor som han själv ansåg intressanta att belysa. I de
följande avsnitten är de i förväg översända frågorna markerade med
understruken text.

Då intervjuer gjorts med befattningshavare på regional nivå representerar de
uppfattningar som redovisas i det följande inte nödvändigtvis respektive aktörs
officiella inställning. Företrädare för den centrala nivån inom BV och SJ har
emellertid givits tillfälle att inkomma med kompletterande synpunkter vilka i
förekommande fall införts sist i respektive avsnitt.
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Figur 1

Förenklad bild av aktörerna och samspelet mellan dem.
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2.1 Banverket

Intervjuperson: Jan Andersson, handläggare av planeringsfrågor vid banverkets
västra region (BV Väst).

Enligt det trañkpolitiska beslutet har banverket (BV) ansvaret för järnvägens
infrastruktur. Med infrastruktur avses i detta sammanhang de spåranläggningar

som tillhör staten och som drivs och förvaltas av BV (statens späranläggningar).

Det kan inledningsvis , vara på sin plats att beskriva hur den idag rådande
gränsdragningen mellan infrastruktur och icke-infrastruktur ser ut, d v 5 hur
gränsen har dragits för vad BV ansvarar för och vad andra aktörer ansvarar för.

Beskrivningen nedan avser förhållandena på länsjärnvägarna.

(Se även bild på nästa sida)

Kommentarer

Mark SJ
Spår på linjen BV
Trañkledningsanläggningar BV
Trañkledningspersonal SI
Elanläggningar (15 kV) BV För tågtraktion

Tågspär på station BV

Vissa uppställningsspär BV
Plattformar BV
Plattformsbelysning (bas) BV
Plattformstak, vindskydd o l THM

Informationssystem THM
Biljettmaskiner THM
Stationshus SJ
Driftspår för persontrafik entreprenör
Rangerbangårdar BV Enligt förordning

Godsterminaler SJ Kan även tillhöra industrier,

ASG m fl

Gränsdragningen 'har fastställts av regeringen i beslut 1988-06-09.
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För utnyttjande av infrastrukturen betalar SI eller andra trañkutövare avgifter
vilka fastställts av regeringen (Förordning om avgifter för trafik på statens spår-
anläggningar, SFS 1988:1378, senast ändrad SFS 1989:678).

Enligt BV Väst har gränsdragningen mellan infrastruktur och icke-infrastruktur
krävt ett omfattande arbete och måste ses över fortlöpande. Det finns framförallt
på godssidan många historiskt betingade spår som inte direkt används i dagens
trañk, dessa spår vill SJ inte ha i sin budget och inte BV heller. Problemen är
dock förhållandevis små på länsjärnvägarna.

Vad gäller uppdelningen av järnvägsnätet i läns- och stomjårnvägar anser BV

Väst att det inom denna region inte finns några större tveksamheter. De
järnvägar som har regionala funktioner är ganska lätt att urskilja - dessa är då
rått klassificerade som länsjärnvägar. På Bohusbanan (Göteborg - Strömstad) har
gränsen mellan stom- och länsjvg förlagts till norr om Göta Älv. Detta har
bedömts rimligt med hänsyn till att den mycket omfattande godstrafiken till/från
industrierna på norra älvstranden måste betraktas som interregional och därmed
motiverar en klassificering som stomjvg.

På vissa stationer har det däremot varit svårt att avgöra vad som tillhör stom-
respektive länsjårnvägarna. Särskilt inom godstrafiken används samma spår både

av läns- och stomjårnvägståg och ibland förekommer detta även inom
persontrañken. Detta har ingen större betydelse vad gäller drift och underhåll
men däremot vad gäller investeringar vilket beskrivs närmare nedan.

BV har vad gäller stomjårnvägar-na det fulla ansvaret både för underhåll och

investeringar. För dessa uppgifter disponerar BV anslagen VI D 1 Drift och
vidmakthållande av statliga järnvägar (c:a 2 800 MKr budgetåret 1990/91) och
D 2 Nyinvesteringar i stomjårnvägar (c:a 1 200 MKr). Enligt regleringsbrev får
BV utan att överskrida det sammanlagda beloppet föra medel mellan dessa
anslag - en bestämmelse som har sin motsvarighet på vägsidan där vägverket har
liknande överföringsmöjligheter.

På länsjärnvägarna svarar även här BV för underhållet (anslag VI D 1).
Investeringar finansieras däremot över det s k LTA-anslaget (anslag VI B 4

Byggande av länstrañkanläggningar, c:a 940 MKr under budgetåret 1990/91).
LTA-anslaget disponeras av vägverket men regionala intressenter har genom en
särskild handläggningsordning givits möjlighet att prioritera om medlen skall
fördelas mellan t ex länsvägar, länsjvg och bidrag till terminaler för regional
kollektivtrafik. (Se vidare 2.4 Länsstyrelser)
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En exakt gränsdragning mellan underhåll, re- och nyinvesteringar kan enligt BV
Väst inte göras. Om en anläggning byts mot en ny likadan anläggning bör detta
emellertid ses som en reinvestering, ett exempel kan vara ett brobyte.

De ekonomiska ansvarsförhållandena (anslagsvis) kan sammanfattas på följande
sätt:

Stomjvg Länsjvg

Underhåll D 1 D 1
Reinvesteringar D 1 B 4
Nyinvesteringar D 2 B 4

Som framgår av tablån behandlas alltså inte bara ny- utan även reinvesteringar
olika på stom- och länsjvg vilket stämmer överens med 1988 års trafikpolitiska
beslut. Enligt BV Väst finns dessutom inte möjlighet att klara reinvesterings-
behovet på såväl stom- som länsjvg med det otillräckliga D 1-anslaget.

Gränsdragningen underhåll/investeringar behandlas även i avsnitt 3.3

Planeringen av länsjng underhåll görs efter principen "akuta behov har
företräde". Vid prioriteringen försöker man bedöma vilka följ der en
senareläggning av en åtgärd skulle innebära. Vad gäller länsjvg med persontrafik
har olika THM bundit sig för olikalång tid framöver, i vissa fall på bara 2-3 år,
vilket försvårar BVs planering.

I särskilda avtal mellan BV och THM har fastställts bl a vad som åligger BV i
fråga om underhåll, snöröjning, vilka tider BV får disponera banan för olika
arbeten m m. I avtalet för länsjvg Borås - Varberg sägs t ex att infrastrukturen
skall underhållas av BV så att överenskommen banstandard (bl a sth 110 för
resandetåg) kan upprätthållas. Det sägs dock också att BV/THM skall verka för
att medel till länsjvg avsätts i LTA-planen i en sådan omfattning att lägst
nuvarande standard bibehålls.

Som ovan nämnts ligger ansvaret för trañkledningsanläggningarna på BV.
Ansvaret för trañkledningen d v 5 tågklarerare på stationer och personal i
trañkledningscentraler (t ex Göteborg) ligger däremot på SJ. BV Väst anser att
detta på kort sikt är nödvändigt men att det i princip är felaktigt att en
trañkutövare (SJ) sköter detta åt andra (f n BK-Tåg).

V I'l Mnnin ANNE R<0
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Om BV kommer att överta trañkledningen vore det i så fall lämpligt att överta
även tidtabellskonstruktionen eftersom lösning av kapacitetsproblem m m också
borde åvila en neutral myndighet.

Frågan diskuteras vidare i avsnitt 3.1 Trañkledningen.

I den trañkpolitiska propositionen föreslogs att järnvägsnätet skulle indelas i tre
banmr efter den olika standard som finns. För trañkering på den då föreslagna
bantyp III, huvudsakligen omfattande länsjvg, hade betydligt högre avgifter
föreslagits än för bantyperna I och II. Detta motiverades av att bantyp IIIs låga
spårstandard medförde högre underhållskostnader. Enligt nu gällande
bestämmelser (SFS 1988:1378, senast ändrad SFS 1989:678) finns emellertid

endast en bantyp, avgifterna för att framföra ett fordon är alltså samma på hela
det statliga järnvägsnätet.

BV Väst anser att för BV spelar det ingen roll hur många bantyper det finns
eftersom det inte finns någon koppling mellan inbetalda banavgifter och BVs
kostnader för underhåll av en viss bana eller bantyp. Underhållskostnaderna är
heller inte direkt kopplade till trañkvolymen på en viss bana. Allmänt gäller
dock att den gamla teknik som finns på länsjvg både vadgäller spår och
trañkledningssystem gör att underhållet blir förhållandevis dyrt. Ett spår-
underhåll med mera maskinella insatser än idag skulle kunna spara pengar.

Det bör i sammanhanget observeras att banavgiftema inte betalas till BV utan,
analogt med förhållandena på vägtrañkområdet, till inkomsttitel på
statsbudgeten. BV (och Lst) disponerar sedan de ovan nämnda anslagen för

investeringar i och underhåll av statens späranläggningar.

BV Västs allmänna framtidsbedömning för länsjvg är att det är viktigt att ta
fram fordon (främst för persontrañken) som är anpassade till det spår som finns
just på länsjvg. Infrastukturinvesteringar kan ofta vara svåra att motivera med
hänsyn till de små trañkvolymerna men man bör komma ihåg att om man avser
att endast bedriva godstrañk på en länsjvg kan standarden och även
underhållskostnaderna i många fall sänkas betydligt.

VTI MEDDELANDE 652
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Karl Sicking, chef för banverkets planeringsavdelning, har önskat göra vissa
tillägg och justeringar i ovanstående text. Tilläggen och justeringarna har
kursiverats.

I den trañkpolitiska propositionen föreslogs att j ärnvägsnätet skulle indelas i tre

bantyper efter den olika standard som finns och att avgiftssättningen skulle vara
en funktion av densamhällsekonomiska marginalkostnaden. För trañkering på
den då föreslagna bantyp III, huvudsakligen omfattande länsjvg, hade betydligt
högre avgifter föreslagits än för bantyperna I och II. Detta motiverades av att
bantyp les låga spårstandard medförde högre underhållskostnader per fordon,
d v 5 hög marginalkostnad. Enligt nu gällande bestämmelser (SFS 1988:1378,
senast ändrad SFS 1989:678) finns emellertid endast en bantyp, avgifterna för
att framföra ett fordon är alltså enhetliga på hela det statliga järnvägsnätet.

BV anser att det för BV inte spelar någon roll hur många bantyper det finns
eftersom det inte finns någon koppling mellan inbetalda banavgifter och BVs
reella kostnader för underhåll av en viss speciell bana eller bantyp.
Underhållskostnaderna är nämligen till stor del fasta och därmed måttligt
beroende av trafikvolymen på en viss bana. Allmänt gäller dock att den gamla
teknik som finns på länsjvg både vad gäller spår och trafikledningssystem gör att
underhållet blir förhållandevis dyrt. Ett spårunderhåll med mera maskinella
insatser än idag skulle kunna spara pengar.

2.1.1 Jämvägsinspektionen

Intervjupersoner: Åke Wermtun, chef för operativ drift och Lennart Wretman,
chef för säkerhetsteknik vid järnväg sinspektionen.

I järnvägssäkerhetslagen (SFS 1990:1157) som trätt i kraft 1991-01-01
föreskrivs bl a att spåranläggningar eller spårtrafik endast får drivas av den som
har tillstånd till verksamheten. Tillstånd meddelas av BV där den särskilda
järnvägsinspektionen (J) ansvarar för bl a tillstånds- och godkännandefrågor och
tillsyn över säkerheten inom järnvägsområdet.

Som en följd av 1988 års trafikpolitiska beslut gavs THM möjlighet att_ fritt
välja entreprenör för persontrañken på länsjärnvägarna. (Se vidare avsnitt 2.2
Trañkhuvudmännen). Spårtrañk i järnvägssäkerhetslagens mening bedrivs
därför nu av nya aktörer. BK Tåg AB som fr 0 m maj 1990 anlitas som
entreprenör i Småland och Halland kan t o m 1993-12-31 övergångsvis bedriva
tågtrafik utan tillstånd men nytillkommande företag måste ha tillstånd av I.
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Allmänt krävs att 813 säkerhetsordning (säo) skall gälla om de nya aktörerna
trafikerar statens spåranläggningar (1 v 3 BVs spår. I ställer vidare vissa krav på
personal, teknik, information och organisation hos de nya aktörerna.

Järnvägssäkerhetslagen föreskriver att ett fordon inte får framföras på en
spåranläggning utan godkännade av I. I diskussionerna om länsjvgs framtid har

ofta frågan om lättare fordon tagits upp då sådana bedöms kunna bli bl a billiga
och accelerationssnabba. I har här inte utfärdat några egna föreskrifter
beträffande kollisionssäkerhet etc utan tillämpar UICs (Internationella j ärnvägs-
unionen) normer på området. Inom transportforskningsberedningens (TFB)
regionaltågsprojekt har nu offerter begärts på ett nytt regionaltåg, I har tagit del
av offertunderlagen och inte haft några anmärkningar i säkerhetshånseende. (Se
vidare avsnitt 2.9 Transportforskningsberedningen). Om t ex någon THM
utanför regionaltågsproj ektet köper ett fordon av en helt ny typ får detta inte
användas förrän J givit tillstånd därtill.

 

Länsjärnvägarna präglas generellt av ett förhållandevis ålderdomligt trafikled-
ningssystem, gles tågtrafik och många plankorsningar. (Se närmare avsnitt 3.1
Trafikledningen).

Främst i storstadsområdena diskuteras f n olika nya former av spårtrafik med
inslag av både spårväg och järnväg, s k Light Rail. I har följt denna utveckling
men ännu inte fått ta del av några närmare specifikationer av fordon och
trafikledningssystem. I diskussionerna om trafikering av vissa länsjvg har vidare
framförts förslag om andra trafikeringsformer med i vissa avseenden lägre
säkerhetskrav.

I avser beträffande Light Rail att eventuellt inte utfärda annat än mycket
grundläggande föreskrifter utan i stället i varje särskilt fall ta ställning med
hänsyn till de lokala förutsättningarna både vad gäller spår, trafikledning och
fordon mm. Allmänt gäller dock att vid trafik som framförs på BVs spår
blandad med annan trafik måste hänsyn tas till det "tyngsta trafikslaget" vilket

kan komma att kräva någon form av dubbel säkerhetsutrustning på fordonen.
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2.2 Trafikhuvudmännen

2.2.1 Bakgrundsbeskrivning, historik

Lagen om huvudmannaskap för Viss kollektiv persontrafik (SFS 1978:438,
senast ändrad SFS 1988:264) säger att "För att främja en tillfredsställande
trañkförsörjning skall det i varje län ñnnas en huvudman som ansvarar för den

lokala och regionala linjetrañken för persontransporter. Trañkens omfattning
anges i en trañkförsörjningsplan som huvudmannen antar. "

Trañkhuvudmannens (THM) inplacering bland andra aktörer kan åskådligöras
på följ ande sätt:

(Figur 2)!

  

Kommuner Landsting
Ägare

      

/
THM1\\

\

\ \
Entreprenad- \
avtal \ \

, \

SJ BK Bussentre- Busstrafik
prenörer i egen regi

 

    
Köp av trañk
på stomnätet  
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Huvudman, d v 5 ägare till vad som i dagligt tal kallas länstrafikbolagen, är i de
flesta fall landstingskommunen och kommunerna i länet gemensamt. I de tre
storstadsregionema samt på Gotland (där landsting saknas) är organisationen
något annorlunda. Inrättandet av THM i början av 1980-talet motiverades
huvudsakligen av behovet av ett regionalt synsätt och ansvar för
kollektivtrafiken. Många kommuner hade tidigare t ex genom egna* bussbolag
engagerat sig i kollektivtrafiken men med ett ökat regionalt resande på längre
avstånd och över kommungränserna blev kommunen en för liten enhet.

Med vissa undantag, främst i storstockholm, var THM inledningsvis
huvudsakligen engagerade i lokal och regional trafik med buss. Ett kraftigt ökat
utbud av regional busstrafik i kombination med sänkta taxor gav också ett
kraftigt ökat regionalt bussresande under början av 1980-talet. Många THM
avtalade också med SJ om att periodkort (och i viss utsträckning även
kontantbiljetter) skulle gälla för resor med SJs tåg både på affärsbanenätet och
E-nätet.

Under 1980-talet överfördes persontrafiken på ett 15-tal järnvägslinjer till buss
och busstrafiken inordnades i THMs normala regionala trafik. Underskottet på
dessa linjer hade tidigare täckts av staten och för att lindra den
kostnadsövervältring detta innebar utbetalades ett särskilt statsbidrag under en
femårig övergångsperiod. (Anslag VI H 4. Ersättning till lokal och kollektiv
persontrafik på väg). I bl a Jönköpings län valdes emellertid en annan lösning.

THM övertog där sommaren 1985 tratikansvaret på sträckorna Jönköping -

Vaggeryd och Nässjö - Åseda och avtalade med SJ att köra tågtrafiken på

entreprenad. De fordon som användes förblev dock i SJs ägo. Något direkt

statsbidrag för trafiken med de s k Krösatågen har inte utbetalats, i stället har
linjerna rustats upp för c:a 30 MKr. En liknande lösning valdes för linjen

Simrishamn - Tomelilla - Ystad där THM i Kristianstads och Malmöhus län tog

över ansvaret för persontrafiken (SiTY-tågen). i

1988 års trafikpolitiska beslut innebar som tidigare nämnts att det statliga
järnvägsnätet indelades i stom- och länsjärnvägar. För att bl a främja en
samordning mellan lokal och regional buss- och tågtrafik gavs THM möjlighet
att senast 1990-07-01 överta ansvaret för persontrafiken på de 17 länsjärnvägar

där trafikansvaret fortfarande åvilade SJ. Här hade staten tidigare täckt SJs

driftunderskott och THM har genom avtal med staten under tio år tillförsäkrats
ett driftbidrag motsvarande 513 särunderskott 1987/88.

Ett villkor för att denna ersättning skall utbetalas är att THM tar på sig ansvaret
för persontrafikförsörjningen i en angiven relation. THM har sedan frihet att
välja om trafiken skall utföras med buss eller tåg, THM har vidare frihet att

välja vilken entreprenör som skall anlitas eller om trafiken skall bedrivas i egen
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regi. Om THM valt tågtrafik har man också gratis fått överta viss rullande
materiel, i huvudsak äldre motorvagnar från SI.

För en närmare beskrivning av ersättnings- och avtalsfrägorna, se avsnitt 2.3,
transportrådet.

2.2.2 Persontrafiken på länsjärnvägarna idag (jan 1991)

THM i berörda län har vid tidtabellsskiftet 1990-05-27 tagit över trañkansvaret
för de 17 banor som berördes av det trañkpolitiska beslutet och där statligt
driftbidrag utbetalas. Trañkeringen ser f n (jan 1991) ut på följande sätt:

- 3 banor trafikeras med buss (Arvidsjaur - Jörn, Bastuträsk - Skellefteå och
Mellansel - Örnsköldsvik)

- 12 banor trafikeras med tåg med' SJ som entreprenör

- 2 banor trafikeras med tåg med BK Tåg AB som entreprenör

Vidare har följande förändringar skett:

- 1 bana (Torup - Hyltebruk) som inte haft persontrafik på flera decennier har
återöppnats för trafik i THMs regi med BK Tåg AB som entreprenör.

- 2 banor där THM tog över trañkansvaret 1985 har fått BK Tåg AB som
entreprenör i stället för SI

- Blekinge kustbana Kristianstad - Karlskrona har efter särskilt regeringsbeslut

fr 0 m 1990-07-01 övergått från stom- till länsjvg. F n är SJ entreprenör.

I norra Sverige är trañkutbudet fr 0 m sommaren 1990 ungefär detsamma som
tidigare medan flera THM i södra Sverige gjort en betydande utökning. Totalt
sett har antalet tågkm ökat med c:a 10% trots att THM på tre banor i norra
Sverige valde att bedriva persontrañken med buss (Uppgifter från SJ
persontrafikdivision, stab produktionsplanering, PÅ). Tågens tidtabeller har
också förändrats, en anpassning till skol- och arbetstider har fått företräde
framför en anpassning till SJs tjärrförbindelser. En samordning mellan tåg- och
busstidtabeller har gjorts och vidare har ett tjugotal nya hållplatser öppnats.
Enligt preliminära bedömningar har resandet ökat men någon samlad bild av
volymema finns ännu inte. Det bör dock betonas att trots denna ökning är
persontrañken på de ovan nämnda länsjvg av blygsam omfattning jämfört med
den regionala tågtrafiken i de tre storstadsområdena, främst i Storstockholm.
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Som nämnts i avsnitt 2.2.1 är THM berättigade till ett statligt driftbidrag under
tio är oberoende av om banan trafikeras med tåg eller buss. Beroende på
osäkerhet om bl a trañkutveckling, driftekonomi och framtida infrastruktur-
investeringar har vissa THM inte deklarerat en avsikt att trafikera respektive
bana med tåg förall framtid utan bara under en "försöksperiod" på 2-4 år. Detta
får vissa konsekvenser i avtalsläget THM/staten, se avsnitt 2.3.

2.2.3 Länsjämvägarna ur Hallands länstrafik ABs perspektiv

Intervjuperson : Lars-Börje Björtjäll, VD för Hallands Länstrañk AB.

Hallands Länstrañk AB (THM) har före 1990-05-27 inte haft ansvar för
tågtrafik på samma sätt som varit fallet i Jönköpings län (se avsnitt 2.2.1) eller i

storstadsregionerna. THMs periodkort har dock varit giltigt på linjerna Göteborg
- Båstad, Varberg - Horred och Halmstad - Landeryd. THM har idag vidare
olika entreprenörer, 81 för länsjvg Borås - Varberg och BK Tåg AB för
Halmstad - Nässjö. Hallands Länstrafiks hittillsvarande erfarenheter av länsjvg
bedömdes därför som intressanta att belysa närmare.

Några gränsdragningproblem mellan THM och BV finns idag inte sedan man
gjort upp vem som ansvarar för vad beträffande spår och hållplatser.

Några gränsdragningproblem mellan THM och SJ finns ännu inte.

På samtliga länsjärnvägar är SJ ägare av stationshus med väntsalar vare sig SJ
eller någon annan är entreprenör för trafiken. I THMs trañkidé ligger att

persontrafik på länsjvg så mycket som möjligt skall likna regional busstrafik,
detta är nödvändigt inte minst för att hålla kostnaderna nere. Härav följer att
THM inte är intresserade av några väntsalar och detta gäller principiellt även
för stationerna i t ex Halmstad och Nässjö. THM anser att dessa väntsalar främst
är avsedda för SJs interregionala resande och år inte beredd att betala någon
hyra för dem. De utnyttjas naturligtvis spontant även av THMs resenärer.

Eftersom SJ svarar för trañkledningen (se vidare avsnitt 3.1) är dock väntsalar
och biljettexpeditioner för försäljning av Sls interregionala biljetter tillgängliga

på ett tiotal orter längs länsjvg i Småland och angränsande landskap, detta gäller
såväl banor där SJ som BK Tåg är entreprenör. F 11 diskuteras en regional
informations- och beställningscentral gemensam för THM och SJ, denna avses
sälja interregionala biljetter per post med postgiroinbetalningskort till de som
inte önskar eller inte har möjlighet att besöka något av SJs säljställen.
Försöksverksamhet har bedrivits i olika delar av landet med gott resultat.
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Vad gäller anslutningar från 815 interregionala tåg har THM beslutat att tågen på
lånsjvg får kvarhållas fem min efter ordinarie avgångstid, för dagens sista tåg
gäller dock 15 min. Denna information har spritts till SJs trañkledning och
tågklarerare i Halmstad, Värnamo och Nässjö men ännu inte till någon större
krets t ex genom publikationen "Restider". Vissa problem har, åtminstone
inledningsvis, funnits där trañkledningen hållit kvar THMs tåg mer än fem
minuter.

Taxe- och informationsfrågor behandlas vidare i avsnitt 3.4

Som tidigare nämnts har THM utökat persontrañken på länsjvg Halmstad -
Nässjö och även återupptagit persontrañken Torup - Hyltebruk. På sträckan
Halmstad - Torup - Hyltebruk finns även en för länsjvg ovanligt omfattande
godstrañk vilket särskilt under de första månaderna av persontrafik i THM-regi
lett till problem med punktligheten. Efter överläggningar mellan THM och SJ
har nu en särskild prioriteringsordning uppgiorts, fler tågklarerare har också
satts in. Något särskilt avtal om trafikledningen finns emellertid f n inte.

Även om problemen f 11 verkar lösta är THMs bestämda uppfattning att ansvaret
för trafikledningen av neutralitetsskål bör ligga på BV.

Som tidigare nämnts har Hallands Länstrafik AB både S] och BK Tåg AB som
entreprenörer. En jämförelse mellan SJ och BK Tåg AB som entreprenörer
uppvisar enligt THM idag inga skillnader.

Vad gäller framtiden för persontrafik på länsjvg anser THM frågan om
investeringar i nya fordon viktigast att lösa. THM har av staten gratis fått överta
de fordon som tidigare trafikerat respektive lånsjvg och vissa av dessa år idag
mer än 30 år gamla. Transportforskningsberedningen (se avsnitt 2.9) har begärt
in anbud på en ny elektrisk motorvagn för lokal/regional trafik men om någon
form av statsbidrag kan bli aktuellt för THMs anskaffning av fordon är f n

osäkert. (Se även avsnitt 2.3 transportrådet).

THM ser också vissa infrastrukturinvesteringar som angelägna. Om dessa

investeringar kan förverkligas kan, med moderna fordon, persontrafik på lånsjvg
bli fortsatt intressant särskilt som pendling på längre avstånd kommer att bli allt
vanligare.

YT'FT 1 lhhhñr A *LT'I'NT'* ren
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2.3 Transportrådet

Kontaktperson: Tom Andersson, handläggare vid trañkplaneringssektionen.

Transportrådet (TPR) är enligt instruktionen (SFS 1988:1179) central
förvaltningsmyndighet för frågor som rör bl a trafikplanering, energihushållning
inom transportområdet, handikappanpassning av kollektiva färdmedel,
yrkestrañk och statlig upphandling av viss persontrafik på stomnätet. Nära
förbundet med dessa uppgifter är att administrera olika statliga stödformer inom
transportområdet - vissa av dessa beskrivs närmare nedan.

Under 1980-ta1et har TPR spelat en viktig roll vad gäller många av de
förhållandevis trafiksvaga järnvägarna, några av vilka genom 1988 års
trañkpolitiska beslut klassiñcerades som länsjärnvägar. I 1979 års beslut gavs
nämligen TPR i uppdrag att pröva lämpligheten av att lägga ned persontrafiken
på vissa järnvägar och överföra denna till buss (i THM-regi). En sådan

Överföring gjordes också fram till 1985 på ett femtontal järnvägslinjer. Under-
skottet på dessa linjer hade tidigare täckts av staten och för att motverka den
kostnadsövervältring detta innebar för THM utbetalades ett särskilt statsbidrag
under en femårig övergångsperiod. (Anslag VI H 4. Ersättning till lokal och
kollektiv persontrafik på väg). Beslut om nedläggning och statsbidrag till THM
fattades i varje enskilt fall formellt av regeringen.

En utvärdering av den trafik som etablerades i THMs regi har gjorts i TPR
Rapport 1988:5 "Hur blev trafiken ?", se även avsnitt 2.2. Trañkhuvudmännen,
Bakgrundsbeskrivning, historik.

För att bl a främja en samordning mellan lokal och regional buss- och tågtrafik
gavs THM möjlighet att senast 1990-07-01 överta ansvaret för persontrafiken på
de 17 länsjärnvägar där detta ansvar fortfarande åvilade SJ. Här hade staten
tidigare täckt SJs driftunderskott och för att undvika en kostnadsövervältring har
THM genom avtal med staten under tio år tillförsäkrats ett driftbidrag. (Anslag

VI H 7 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på
järnväg).

Driftbidraget motsvarar SJs särunderskott för respektive länsjvg under trañkåret
1987/88. Däremot ingår inte 815 samkostnader för t ex trafikledning,

tågplanearbete, information och viss utbildning i detta bidrag. Dessa kostnader
ingår istället som en särskild post i TPRs upphandling av persontrafik på
stomnätet. (Anslag VI H 6 Köp av interregional persontrafik på järnväg).

Driftbidraget, som uppräknas med KPI, är förknippat med vissa villkor:
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a) THM skall ta på sig ansvaret för persontrafikförsörj ningen i en angiven
relation t ex Borås - Varberg.

b) THM har frihet att välja om trafiken skall utföras med buss eller tåg.

c) THM har frihet att välja vilken entreprenör som skall anlitas eller om trafiken
skall bedrivas i egen regi.

d) Väljer THM tågtrafik får de gratis överta viss rullande materiel, i huvudsak
äldre motorvagnar, från SJ. Övertagandet gäller under förutsättning att
THM avser att bedriva tågtrafik tills vidare. THM som före 1993-01-01
övergår från tåg- till busstrafik måste därför återlämna fordonen.

e) I några fall har BV ställt krav på Ökad persontrafik jämfört med 1987/88 för
att BV ska åtaga sig att underhålla banan. Berörda THM får här ett extra
bidrag sålänge trafiken bedrivs med det antal tåg som BV kräver.

THMs val enligt b) och c) kan ändras vid vilken tidpunkt som helst.

Bidragets storlek och antal fordon som THM får överta baseras på den trafik SJ
bedrev 1987/88, eventuella ambitionshöjningar i form av fler turer, lägre
biljettpriser eller modernisering av fordonen får som regel bekostas av THM.
De sammanlagda bidragen för budgetåret 90/91 uppgår till c:a 105 MKr för de
17 länjvg där THM 1990 tagit Över trafikansvaret. Därtill kommer c:a 20 MKr
för Blekinge kustbana Karlskrona - Kristianstad som genom särskilt regerings-
beslut blivit länsjvg fr 0 m 1990-07-01. Som ett exempel på bidragsbelopp kan
nämnas länsjvg Linköping - Hultsfred, THM i Östergötlands och Kalmar län
erhåller i 1990/91 års penningvärde cza 4,5 MKr + 1 MKr i särskilt bidrag för
att kunna bedriva tågtrafik med det antal turer som BV kräver.

Under anslag VI B 4 Byggande av länstrafikanläggningar disponerar TPR posten
2 Bidrag. till investeringar i trafikmedel m m. (85 MKr under budgetåret
1990/91). Bidrag kan ges till bl a investeringar i rullande materiel som främjar
miljö, energieffektivitet och samordning. Hittills har bidrag givits till några
THM för förbättringar av länsjärnvägarnas dieselfordon och för insatser som
främjar samordning tåg-buss. Vidare har några THM fått bidrag för anskaffning
av elektriska motorvagnar som ersättning för dieselbussar i regional trafik, detta
gäller dock trafik på stomnätet. Bidraget är dock idag alltför begränsat för att
kunna ha någon verklig betydelse för THMs nyanskaffning av fordon för
länsjvg. (Se vidare avsnitt 2.9 Transportforskningsberedningen).
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Som nämnts i avsnitt 2.2.1 har THM ansvaret för den regionala linjetrañken för
persontransporter vilket innebär att THM har ansvar för regional persontrafik
både på läns- och stomjärnvägarna. TPR å sin sida har till uppgift att av SI
upphandla sådan interregional persontrafik på stomnätet som har stor
regionalpolitisk betydelse men som inte kan bedrivas på kommersiella villkor.
Eftersom det kan vara svårt att dra en gräns mellan interregional och regional
_tr_a__ñ_k upplevs på vissa håll gränsdragningsproblem mellan TPRs och THMs
ansvar.

TPR har vidare ett centralt ansvar för samordnad investeringsplanering, energi-
och miljöfrågor inom transportsektorn, transportfrågor i det civila totalförsvaret

och för handikappanpassning av kollektivtrafiken. Den sistnämnda frågan berör
särskilt framtagningen av ett nytt fordon för regional tågtrafik, se vidare avsnitt
2.9 Transportforskningsberedningen.

I regeringens prop. l990/91:100, Bil. 8 har förslag framlagts om att TPR skall
avvecklas som myndighet fr 0 m 1992. De ovan nämnda uppgifterna avses
Överföras till bl a kommunikationsdepartementet och vägverket.
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2.4 Länsstyrelserna/vägförvaltningarna

Intervjuperson: Claes Norell, handläggare av transportplaneringsfrägor vid

länsstyrelsens i Hallands län regionalekonomiska enhet.

Som tidigare nämnts finansieras investeringar i länsjärnvägarna över anslag VI
B 4 Byggande av länstrañkanläggningar (LTA-anslaget). Detta anslags storlek
fastställs av statsmakterna medan vägverket (VV) disponerar anslaget och även
fördelar anslaget mellan de olika länen. Anslaget för 1990/91 för hela riket
uppgår till knappt en miljard kronor.

Länsstyrelsen (Lst) har emellertid ett ansvar för den planering som krävs för att
bevara och utveckla länets infrastruktur för transporter. Den regionala
planeringen skall utifrån de trañk- och miljöpolitiska målen klargöra vilka
behov, förutsättningar och möjligheter som gäller för länets vägar, järnvägar
och kollektivtrañkanläggningar (terminaler mm). Som en del av detta arbete
skall Lst därför upprätta och fastställa en plan för investeringar i
länstrañkanläggningar. För att de olika intressenterna skall ges ett rimligt
inflytande har i varje län inrättats en beredningsgrupp med representanter för
Lst, vägförvaltningen i länet (VF), SJ, BV och THM. (SFS 1988:1015, 1017).

Som en viktig del i arbetet ingår bl a nytto/kostnads analyser för olika objekt.
I dessa analyser beskrivs nyttan i form av t ex restidsvinster och trafiksäkerhet
och kostnaden i form av inte bara rena anläggningskostnader utan även t ex
buller och luftföroreningar. Genom att sammanställa nytta och kostnad för olika
objekt kan objekten prioriteras i förhållande till varandra.

Om nytta och kostnad för ett objekt kan kvantiñeras kan en s k nuvärdeskvot tas
fram. Denna kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

Nuvärdet av (intäkter -kostnader) för B - Nuvärdet av (intäkter - kostnaderjför A
Nuvärdet av investeringskostnaden för B

A = den befintliga anläggningen, spåret, bron etc.
B = den planerade investeringen, brobytet etc.

En hög nuvärdeskvot visar alltså en förhållandevis hög nytta för ett objekt.

I Vägverkets fördelning av LTA-medlen mellan de olika länen användes
effektivitetskriterier för fördelning av 60% av anslaget. Resterande 40%, varav i
sin tur en femtedel särskilt avsatts för stödområdena, fördelas efter regional-

politiska kriterier.
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För Hallands län bedömdes följande frågor väsentliga att diskutera:

Indelningen av järnvägsnätet i stom- och länsjärnvägar verkar för Hallands del
naturlig. Lst har stöttat utvecklingen på länsjvg där persontrañken utökats då
THM tog trañkansvaret sommaren 1990. En utbyggnad av Västkustbanan
Göteborg - Skåne ser dock Lst som den mest angelägna transportfrågan, här rör

det sig om helt andra volymer än på länsjvg. Dubbelspår på Västkustbanan ger
helt andra trañken'ngsmöjligheter än idag men det är viktigt att reda ut vem som
skall vara huvudman för denna persontrafik som blir en blandning av regional
och interregional trañk.

LTA-planeringsmodellen har hittills fungerat tillfredsställande. Det kan dock ses
som principiellt tveksamt att VF fungerar som sekreteriat då även andra invest-

eringar än väginvesteringar berörs. Enligt prop. l988/89:154 "Om en ny
regional statlig förvaltning " skall dock hela ansvaret för LTA-frågor läggas på
Lst som också avses få en ändrad organisation. Även VVs och VFs organsation
utreds f 11 (jan1991) och ett förslag väntas föreligga under våren 1991 (prop.
1989/90:100, Bil. 8).

De i Halland bedömda objekten har vid beräkningen av nytta/kostnad fått höga
nuvärdeskvoter vilket har gynnat Hallands län i förhållande till andra län. Rent
tekniskt ser Lst det svårt att bedöma hur nuvärdeskvoterna beräknas, man bör

observera att metodiken kommer från vägområdet och fortfarande måste
vidareutvecklas på järnvägs- och kollektivtrañkområdena.

Hallands län präglas transportmässigt dels av den omfattande genom-
gångstrafrken längs Västkustbanan och E 6:an dels av en växande pendling

främst mot Göteborg. Länet är ett av de områden i landet där transport-
intensiteten är starkast och transportökningarna är störst. Lst ser det därför som
angeläget med satsningar på järnvägen som ju präglas av främst hög kapacitet

men även miljövänlighet.

Samarbetet med andra aktörer inom transportsektorn fungerar, med hänsyn till
olika aktörers särintresse, bra.

Framtiden för länsjärnvägarna bedöms positiv sett ur Hallands läns synvinkel.
De aktuella länsjärnvägarnas sträckning, Varberg - Borås och Halmstad -
Hyltebruk resp.Värnamo är befolkningsgeograñskt lämpliga för persontrafik,
länsjärnvägen till Halmstad har också en betydande godstrañk. Någon form av
investeringsstöd till nya eller ombyggda fordon vore dock önskvärt.
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2.5 SJ persontrafikdivision

Intervjupersoner vid SI affärsområde persontrafik väst (SJ P Väst):
Juhan Janusson, ansvarig för utvecklingsfrågor rörande regional tågtrafik och
Torvald Svahn, ansvarig för trañkkvalitetsfrågor.

En av huvudprinciperna i 1988 års trañkpolitiska beslut är att SJ skall arbeta på
affärsmässiga grunder, däri inbegripes persontrañken på stomnätet. På
lånsjärnvägama har numera THM trañkeringsrätten men SI har möjlighet att i
konkurrens med andra trañkföretag erbjuda sina tjänster som entreprenör.

Efter 1988 års trañkpolitiska beslut gjordes en omorganisation av SI med det
huvudsakliga syftet att skapa ekonomiskt avgränsade resultatenheter eller

divisioner. Persontrañkdivisionen, som är en av dessa, är indelad i olika

affärsområden som i sin tur är indelade i olika produktgrupper. Affärsområde
Västs produktgrupp länstrañk ansvarar här för trafik som bedrivs på entreprenad
ät THM både på stomnätet och länsjärnvägama i Västsverige samt för sådan
regional tågtrafik som helt eller delvis drivs i SJs regi t ex Göteborg - Borås och
Vänersborg - Trollhättan - Göteborg.

Indelningen i stom- och länsjärnvägar är enligt SJ P Västs bedömning inte helt
logisk i Västsverige. Exempelvis finns det lika mycket regional trafik på
stomjvg Uddevalla - Herrljunga - Borås som på länsjvg (Herrljunga -)
Håkantorp - Gärdsjö (- Hallsberg), den s k Kinnekullebanan. Från THM-häll
har också framhållits som orimligt att staten stöder regional trafik på länsjvg
Borås - Varberg men inte på stomjvg Borås - Göteborg som måste betraktas ha
betydligt större utvecklingsmöjligheter.

Vad gäller gränsdragningen mellan BV och SJ anser SJ P Väst att det fungerar
förhållandevis friktionsfritt, mycket tack vare gOda relationer mellan de två
organisationerna. För vissa spår på stationer kan det dock vara en
förhandlingsfråga om de skall ses som uppställningsspär och tillhöra BVs
infrastruktur eller ses som entreprenörens d v s 813 egendom. Vidare pågår en
allmän "rensning" av gamla spår som inte används, det kan här i vissa fall bli en
stötesten huruvida BV eller SI skall betala för detta arbete.

Gränsdragningen mellan läns- och stomjärnvägar är rent fysiskt inte ett problem
för SJ. Däremot har vid beräkningen av statsbidraget till Kinnekullebanan rått
vissa tveksamheter eftersom banan rent fysiskt begränsas till Gärdsjö -

Håkantorp medan trafiken i praktiken fungerar den längre sträckan Herrljunga -
Hallsberg.
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I den dagliga trafiken har man i avtal SJ/THM fastställt hur prioriteringen
mellan olika slag av trafik skall göras. Detta gäller såväl mellan gods- och
persontrafik på länsjvg som då THM-tåg trafikerar stomnätet t ex på sträckan
Gårdsjö - Håkantorp. Ett problem i sammanhanget är den långa framförhållning
som krävs vid fastställande av tågplanerna.

Länsjärnvägarnas biljettsystem kan idag sägas fungera "dubbelt". För en resa
som omfattar både stom- och länsjvg (t ex Örebro - Kinna) köper kunden idag
en SJ-biljett som gäller både på stomnätet Örebro - Borås och på
länsjärnvägssträckan Borås - Kinna. Den som reser enbart på länsjärnvägen
köper däremot en biljett eller periodkort enligt THMs taxa. För en resa Borås -
Varberg, d v 3 över länsgränsen krävs dock två THM-biljetter/periodkort. För
regionala resor på stomnätet gäller som regel endast THMs periodkort, undantag
i Västsverige år Göteborg - Alingsås där även THMs förköpskuponger kan
användas för resor med lokaltågen.

Regler för anslutningar mellan 815 interregionala trafik på stomnätet och THMS
trafik på länsjvg finns avtalade mellan SJ och THM. Reglerna är emellertid
olika utformade för de olika' länsjvg allt efter resp. THMs önskemål.
Exempelvis föreskriver avtalet för bohusbanan Göteborg - Strömstad att dessa

tåg inte alls inväntar andra tåg i Göteborg, samma gäller i omvänd riktning.
Anledningen till detta är att det regionala resandet helt prioriteras. Information
om dessa nya regler finns f 11 spridd i regionen men ännu inte i övriga Sverige i
tex "Restider".

(Se vidare avsnitt 3.4 Taxe- och informationssystem)

Trañkledningen har som en följd av ökad trafik i THM-regi fått utökas på t ex
länsjvg Borås-Varberg. Enligt den ansvarsfördelning mellan BV/SI som
fastställts i regeringsbeslut 1988-06-09 svarar SJ för trañkledningen men då SJ
anser att det här rör sig om en väsentlig utökning av trañkledningsarbetet

jämfört med fördelningen enligt regeringsbeslutet får BV stå för de här aktuella
tillkommande kostnaderna.

SJ P Väst anser också att trañkledningen även fortsättningsvis bör skötas av SI.
Enligt 8] är åtminstone Göteborgsregionens lokaltrafik intresserade av en hög
punktlighet (vilket är ett faktum beträffande regionaltågstrafiken Göteborg -

Alingsås) men inte av vem som sköter själva trañkledningen. Vidare är
trañkledningen nära förknippad med tågplanearbetet som enligt SJ P Västs
bedömning är nära förknippat med 813 förmåga som affärsföretag att kunna
presentera en attraktiv tågprodukt.

(Se vidare avsnitt 3.1 Trañkledningen)
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De ratignaliseringsinsatser som SI P Väst ser som angelägna är modernare
fordon som kräver mindre underhåll än dagens och som kan utnyttjas intensivare
i trafiken. Det finns också behov av ett modernare trañkledningssystem med
större flexibilitet än dagens.

Framtidsbedömningen för länsjärnvägarna blir olika beroende på vilken bana det
gäller eftersom förutsättningarna är mycket olika. Kinnekullebanans, Herrljunga
- Hallsberg, sträckning är egentligen befolkningsgeograñskt hopplös medan
Viskadalsbanan Borås - Varberg har en bra marknadsposition med mycket
resande i vad man närmast kan likna vid en spärvagnstrañk. Bohusbanan,
Göteborg - Strömstad, har säkert bäst potential bland länsjärnvägarna i västra
Sverige men här krävs också stora infrastrukturförbättringar.
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2.6 BK Tåg AB

Intervjuperson: VD Tord Hult.

Som berörts i bl a avsnitt 2.3 Transportrådet har THM frihet att välja om
trafiken på en länsjärnväg skall utföras med buss eller tåg och även frihet att
välja vilken entreprenör som skall anlitas. Den första och hittills enda privata
entreprenören är BK Tåg AB (BK) som sedan maj 1990 är entreprenör ät
berörda THM på länsjvg Nässjö - Oskarshamn, Nässjö - Åseda, Jönköping -
Vaggeryd, Halmstad - Nässjö och Torup - Hyltebruk.

Företaget ingår i KarlssonGruppen AB som varit verksamt i Småland inom
transportsektorn sedan flera decennier, bl a har busstrafik bedrivits av företag
inom gruppen sedan 1926. Den kompetens som tidigare fanns på
transportområdet har vid utvidgningen till tågtrafik utökats med personal som
huvudsakligen rekryterats från SJ men man har också anlitat konsulter. För
service och mindre reparationer av fordonen (som ägs av THM) har en tåghall
byggs i Vetlanda där BK också har sitt kontor.

BK upplever idag inga gränsdragningsvårigheter mellan BK och BV. Tvärtom
upplever man samarbetet som bra och man har rett ut vem som ansvarar för

vad. BK betalar t ex BV för uppvärmning av uppställda fordon medan däremot
BV som infrastrukturansvarig sköter snöröjning. BK upplever sig överhuvud-
taget bli respekterade av BV som ett fullvärdigt tågtrafikföretag.

BK anser det vara viktigt med en samordning av THMs och 813 tidtabeller så att
anslutningar fungerar främst i Nässjö. Efter vissa svårigheter dä THM tog över
trafiken med BK som entreprenör fungerar detta nu enligt BKs uppfattning rätt
bra, man har gjort upp hur länge man skall vänta på varandras tåg. Information
om vilka regler som gäller har spritts hos THM och SJ men BK är tveksamma
till om information faktiskt bör spridas till allmänheten - det kan finnas en viss
risk att falska förhoppningar sprids.

I den tågtrafik som nu bedrivs i THM-regi sköts tratikledningen av SI.
Jönköpings Läns Trafik AB (JLT) har här skött diskussionerna om bemanning
m m. BK anser dock principiellt att trafikledningen skall ligga på BV som

neutral part gentemot olika tågtrafikföretag.

BK anser att det inte behövs så stora overheadkostnader för att driva en
förhållandevis enkel verksamhet som tåg i regionaltrañk. Personalen kan
utnyttjas bättre i ett mindre företag. Exempelvis sköter förarna även mindre
städning och tankning av fordonen. BK arbetar med vidare rationaliseringar på
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verkstadssidan där man skulle kunna få vissa samordningsvinster om man hade
en något större trañk- och fordonsvolym än idag. Vidare skulle med starkare
motorer i fordonen restiderna kunna minskas alternativt fler uppehåll läggas in.

BK har idag inga konkreta planer på att engagera sig inom godstrañk på länsjvg
men om SJ upphör med denna på någon sträcka är man beredda att ta upp en
diskussion med berörda industrier och kommuner. BKs framtidsbedömning för
persontrafiken blir avhängig om man verkligen kan locka folk att resa med tåg.
Modemiseringar av fordonen - inte bara vad gäller motorerna utan även vad
gäller komfort för resenärerna - är då nödvändiga men det krävs nog en billigare
ombyggnad än vad som föreslagits i TPB-projektet. Ett enkelt och enhetligt
biljettsystem och en bättre marknadsföring från THMs sida krävs också.
Sammanfattningsvis måste kunderna kunna erbjudas komfort, service, punkt-
lighet och säkerhet.
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2.7 SJ godstransportdivision

Intervjuperson: Stig Petersén, marknadscontroller vid SJ godstransportdivision,

affärsområde syd.

1988 års trañkpolitiska beslut gav som inledningsvis nämnts SJ fortsatt
trañkeringsrätt för godstransporter på länsjämvägarna. Volymen och karaktären
på dessa transporter skiljer sig markant mellan norra och södra Sverige. I norr
finns flera länsjvg med mycket tung godstrañk, främst skogsråvara, medan
länsjvg i söder visar en mera splittrad bild med allt från flera tunga tåg dagligen
till enstaka vagnar några dagar i veckan.

SJ godstransportdivison är organiserad i fyra geografiska affärsområden samt tre
funktionella affärsområden, Malmbanan, k0ntinent och kombi. Affärsområde
syd omfattar geografiskt hela sydöstra Sverige med flera länsjvg av den karaktär
som beskrivits ovan. Det bedömdes därför intressant att belysa länsjämvägarna
ur affärsområde syds (SJ G Syd) perspektiv.

SJ G Syd anser inte att det finns några större gränsdragningsproblem mellan SJ
och BV I samband med uppdelningen mellan SJ och BV gjordes en nyttig
genomgång av vilka anläggningar som användes till olika ändamål och det finns
idag kartor över bangårdar och industrispår där det framgår vem som ansvarar
för vad. Detta arbete revideras fortlöpande.

 

Ur SJ G Syds synvinkel spelar indelningen i läns- respektive stomjvg mindre
roll för den direkta trafikeringen. SJ Gs kunder bryr sig ju heller inte om
huruvida deras gods transporteras på en läns- eller stomjvg. Eftersom s k
systemtransporter (heltåg, höga axeltryck etc.) kräver en högre standard än vad
många järnvägar idag har är däremot investeringar i länsjvg, t ex förbättringar
såsom elektriñering och högre axeltryck, av stor vikt. T ex skulle en
elektriñering Älmhult - Olofström ge en betydande rationaliseringsvinst då i så
fall de omfattande transporterna Olofström - Göteborg endast skulle kräva en
loktyp i stället för två.

Upprustningarna av länsjvg Kristianstad - Karlskrona och Malmö - Ystad
kommer även godstrañken till del och det är viktigt för SJ G Syd att bevaka att
sådana upprustningar prioriteras i länens LTA-planering. Det kan emellertid
vara svårt att hävda godstrañkens intressen gentemot THMs persontrafik i detta

arbete, t ex är den senare betydligt mer massmedialt och politiskt bevakad. Det
bör också betonas att godsterminalerna tillhör SJ och därmed ligger utanför
LTA-området.
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SJ G Syd deltar i LTA-beredningsgrupperna, ett arbete som man hittills
upplever ha fungerat tillfredsställande även om man hos SJ upplever sig något
ovana i dessa sammanhang. VVs beräkningsgrunder som i stor utsräckning styr
prioriteringarna är också svåra för SJ att ifrågasätta och BV synes ännu sakna
tillräcklig erfarenhet av samhällsekonomiska kalkyler. Planeringsarbetet upplevs
överhuvudtaget som en väl stor apparat med tanke på hur lite pengar det rör sig
om.

Några särskilda banupplåtelseavtal mellan SJ G Syd och BV finns inte, detta
regleras mellan SJ persontrañkdivision som svarar för trañkledningen.

Vad gäller planering och prioritering av godstrañken finns inom ramen för det
mera långsiktiga tågplanearbetet särskilda planer för t ex hur gemensamma
resurser som lok skall utnyttjas och det finns även regler för hur trañkstörningar
skall hanteras i den dagliga trañkledningen. Av tradition har oftast godstrañken
fått stå tillbaka i dessa sammanhang men en förändring sker nu genom ett mera
affärsmässigt synsätt, ett godståg kan ju vara mer lönsamt än ett persontåg.

Det kan emellertid vara svårt att i en vidare krets få förståelseför att SJ inte
bara sysslar med persontrañk. Det gäller för SJ G att " sälja sig " då THM vill
prioritera insatser som berör persontrañken och det gäller också att få
resenärerna att förstå att det också finns godståg som måste få plats i den dagliga
trafiken.

Trañkledningens placering på SJ eller BV har SJ G Syd egentligen inga

synpunkter på. Huvudsaken är att det fungerar - det finns idag vissa
trängselproblem på länsjvg inom SJ G Syds område beroende på den ökade
THM-trafiken kombinerad med bristen på tågmötesmöjligheter. (Se vidare
avsnitt 3.1 Trafikledningen).

SI G Syds framtidsbedömning är huvudsakligen positiv förutsatt att
trañkeringskostnaderna kan reduceras. I sydsverige finns flera stora och
intressanta godskunder men de är tyvärr glest placerade, ibland vid
länsjärnvägar av låg standard, vilket ger höga trañkeringskostnader. SJ G Syd är
emellertid angelägna om att här, såväl som på andra områden, reducera
kostnaderna genom att införa nya tekniska hjälpmedel inom t ex vagnväxling
och containerhantering. F n provas s k tvåvågsfordon (Unimog) som kan köra
både på spår och väg. I stället för att att använda godstågsloket för vagnväxling

hos en godskund på en mindre station kan_ ett tvåvågsfordon användas för att
sedan på väg förflyttas till en annan station som kanske är belägen på en annan
järnväg. Härigenom sparas framförallt godstågslok, men eftersom
växlingsarbetet går snabbare sparas även linjekapacitet vilket kan vara väsentligt
på länsjärnvägarna med det ålderdomliga trañkledningssystem dessa har. (Se
vidare avsnitt 3.1 Trañkledningen).
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Ett samarbete med privata "småjärnvägar" (se avsnitt 2.8 Österlentäg AB) kan
kanske i andra fall vara en lösning och det är Överhuvudtaget Önskvärt att med
hänsyn till kund- och trañkstrukturen inom SJ G Syds område ñnna småskaliga
lösningar under förutsättning att de aktuella transporterna är lönsamma för SJ.

Arne Plyme vid SJ godstransportdivisions organisationsstab har önskat göra
nedanstående tillägg:

Av stor vikt är också att länsjärnvägarna tillåter samma axeltryck som

stomnätet. Det är viktigt att godstransporterna får det utrymme ( i planerings-
och trañkeringshänseende) som de utifrån ekonomiska kriterier är berättigade
till.
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2.8 Österlentåg AB

Intervjupersoner: Ian Björk, en av initiativtagarna till företaget och
Ian Karlsson, konsultföretaget Envitrak.

1988 års trañkpolitiska beslut har inneburit hårdare lönsamhetskrav på S]
godstransportdivision (SJ G). Som ett led i en därav följande rationaliserings-
process koncentrerar SJ G alltmer sin verksamhet till större godsströmmar och
kunder även om, som nämnts ovan, småskaliga lösningar sökes. SI G kommer

från januari 1991 inte att bedriva någon godstrañk på sträckan Tomelilla -
Simrishamn i sydöstra Skåne. Persontrafiken på sträckan bedrivs av THM i
Kristianstads och Malmöhus län med SJ som entreprenör.

För att bedriva fortsatt godstrañk till industrierna i denna region har Österlentåg
AB (ÖT) bildats. ÖT ägs av kommuner och företag i regionen samt av
järnvägsintresserade i hela landet, kommunerna innehar dock aktiemajoriteten.
ÖTs affärsidé är att transportera godsvagnar från industrierna i regionen till
Köpingebro alternativt Ystad där vagnarna överlämnas till SI G och inordnas i
S] Gs ordinarie transporter. Genom en liten, specialiserad och enkel
organisation avser man att hålla lägre transportkostnader än SJ G.

ÖT har av BV fått trañkeringsrätt för godstrañk Simrishamn - Tomelilla och,
parallellt med SJ, Tomelilla - Ystad fr 0 m 1991-01-01. ÖT mäste därefter bl a
träffa ett banupplåtelseavtal med BV och även ett avtal med SJ G som reglerar
affärsförhällandena mellan de olika aktörerna. Dessa avtal är under utarbetande.

Enligt järnvägssåkerhetslagen (SFS 1990:1157) krävs vidare tillstånd att bedriva
spårtrafik. Detta tillstånd, som meddelas av järnvägsinspektionen inom BV, har
dock f 11 (jan 1991) inte givits till ÖT. (Se även avsnitt 2.1.1 Järnvägs-
inspektionen).

ÖT äger idag ett diesellok (typ T 23) som hyrs ut vissa timmar varje dag till
Köpingebro sockerbruk (den stora järnvägsgodskunden i regionen) för
vagnväxling inom brukets område. Man avser att köpa ytterligare ett lok och
använda de två loken för transporter till och från Köpingebro och eventuellt
Ystad. Inköp av godsvagnar övervägs men avsikten är att dessa i första hand
skall ägas av SJ eller godskunderna. Man avser överhuvudtaget att arbeta i så
liten skala som möjligt och med så lite bindningar i materiel, personal och
organisation som möjligt. Avtalen med godskunderna och med SJ avses
inledningsvis löpa på ett år med möjlighet till automatisk förlängning.
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ÖTs Ersonal kommer huvudsakligen att utgöras av f d SJ-anställda eller SJ-
anställda som extraarbetar hos ÖT. Även annan personal med av
jämvägsinspektionen godkänd utbildning kommer att anlitas, vidare räknar man
med att den nödvändiga vidareutbildningen i t ex säkerhetsfrågor ska erhållas
genom SJ.

Något samarbete med THM eller äkerier finns f n inte, man har dock diskuterat

att på sikt anskaffa en s k trañktraktor med enklare utrustning för
containerhantering för att på så sätt nå godskunder utan egen spåranslutning.

OTs framtidsbedömningar år medvetet försiktiga. Eftersom man ännu (dec
1990) inte startat någon egentlig trafik förutom växlingen inom Köpingebro
sockerbruk vill man avvakta utvecklingen. Man har haft planer på ett
återupptagande av godstrañken på den angränsande 'sträckan Kristianstad -
Gärsnäs där SJ G sedan några år inte bedriver någon trafik. Här har emellertid
BV avslagit ÖTs ansökan om trañkeringsrätt med hänsyn till att BV inte anser
det samhällsekonomiskt lönsamt att upprusta och underhålla banan.

VTI MEDDELANDE 652



34

2.9 Transportforskningsberedningen

Kontaktperson: Karl Kottenhoff, handläggare i projekt Regionaltåg.

Som berörts i avsnitt 2.3 Transporträdet har THM som valt att trafikera länsjvg

med tåg gratis fått överta viss rullande materiel, i huvudsak äldre motorvagnar,
från SJ. THM med tågtrafik på icke-elektrifierade banor har fått överta
dieselmotorvagnar typ Yl byggda 1979-81 medan THM med elektrifierade
banor har fått överta eldrivna motorvagnar typ X9 byggda 1960-63 och typ X20
byggda 1956-57. De eldrivna motorvagnarna har alltså idag uppnått en hög
ålder och viss kritik har även framförts mot Yl-fordonen vad gäller komfort,
milj öegenskaper och driftekonomi. Anskaffning av ett nytt fordon liksom
förbättringar av Yl-orna har därför bedömts som angeläget av flera THM och
av SJ.

I samband med det trafikpolitiska beslutet 1988 anslogs 100 miljoner kronor för
utvecklings- och demonstrationsproj ekt inom kollektivtrafiken, bland annat skall
fordon för lokal och regional trafik på läns- och stomjärnvägar tas fram.
Anslaget, varav 30 miljoner kronor hittills avsatts för projekt Regionaltåg,

disponeras av transportforskningsberedningen (TFB).

Projekt Regionaltåg har inte enbart arbetat med framtagning av ett nytt fordon
för lokal och regional trafik på läns- och stomjärnvägar. Delprojekten i
förstudiearbetet har i stor utsträckning även omfattat marknadsfrågor, samverkan
med annan trafik, spårtekniska förutsättningar samt trafikledningssystem.
Samtliga dessa frågor har haft betydelse för den kravspecifikation på nya
regionaltåg som utarbetats. Sammanfattande resultat från projektets etapp 1 har

redovisats i TPB-rapport 1990:3 "Nya förutsättningar för nya regionaltåg".

Inom delprojektet Marknad och trafikering har de marknadsstudier som
genomförts visat att ett fördubblat resande kan vara möjligt förutsatt att trafiken
snabbas upp och förtätas till minst entimmestrafik. För att kunna 'bli attraktiv för
alla stora kundkategorier måste trafikupplägget vara anpassat till de skiftande
krav som t ex affärsresenärer och gymnasieelever har på komfort, turtäthet,
pris, anslutningar m m.

Inom delprojektet Spårtekniska förutsättningar har studerats förutsättningarna för
att kunna köra fortare på befintlig bana. Med en mindre konventionell syn på.
gällande begränsningar borde det vara möjligt att öka regionaltågens
maxhastigheter pä befintlig bana. Eftersom investeringar i nytt eller avsevärt
upprustat spår är förhållandevis kostsamt är åtgärder för att öka hastigheten med
begränsade investeringar av största vikt.
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På många länsjärnvägar är trañkledning med s k tåganmälan fortfarande vanlig.
Detta trañkledningssystem kännetecknas av höga kostnader, låg flexibilitet och
låg säkerhet. Framtagning av ett nytt trañkledningssystem med flera av de
egenskaper som stomjärnvägarnas fjärrblockering har (men till avsevärt lägre
kostnad) är synnerligen angeläget för länsjärnvägarna. I ett av förstudiens

delprojekt har förutsättningarna för ett sådant system diskuterats. (Se vidare
avsnitt 3.1 Trañkledningen).

TFB har tillsammans med SJ våren 1990 begärt offerter dels på ett mindre
fordon för THMs lokala och regionala trañk (c:a 100 sittplatser), dels på ett
större fordon för 815 interregionala trañk (200-250 sittplatser). De båda
(eldrivna) fordonen förutsätts kunna utnyttja ett flertal gemensamma
komponenter för att härigenom kunna hålla kostnaderna nere. Avsikten är att
under 1991 utvärdera offerterna varefter THM och SJ har att ta ställning till
eventuella fordonsbeställningar.

Som ovan nämnts är dieselmotorvagnama av typ Yl endast c:a 10 är, deras
storlek och goda gångegenskaper är också faktorer som är viktiga i den typ av
regional trañk där fordonen används. Det har visat sig möjligt att till relativt
begränsade kostnader bygga om dem så att milj öegenskaper, acceleration och
komfort radikalt förbättras. Inom projektets ram har under 1990 en Y1 försetts
med ny inredning och nytt informationssystem och satts i trafik i Småland med
angränsande län. TFB har vidare i en särskild rapport (TPB-meddelande 143
"Ombyggnad av motorvagn Yl") lämnat förslag till mera omfattande

ombyggnader med bl a moderna avgasrenade bussmotorer.

' Projekt Regionaltåg omfattar inte finansieringen av nya fordon, THM har dock
vissa möjligheter att från TPR få bidrag till bl a investeringar i rullande
materiel, se avsnitt 2.3.
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2.10 Svenska lokaltrafikföreningen

Intervjuperson: VD Olof Nordell. _

Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF) är den lokala och regionala

kollektivtrafikens intresseorganisation på riksplanet. SLTF arbetar med bl a
utredningar, utbildning och information inom kollektivtrafikområdet och

företräder branschens intressen gentemot statsmakterna, centrala myndigheter
och andra trafikföretag.

SLTF anser att den nu gällande indelningen i stom- och länsjvg byggde på en
princip där staten genom SJ och TPR skulle ansvara för interregional trafik på
stomjvg och THM (med statsbidrag) för regional trafik på länsjvg. Principen var
riktig m'en SLTF konstaterar nu att staten har minskat sitt ansvar för trafiken på
stomnätet. Uppdelningen av vilka järnvägar som skall vara stom- respektive
länsjvg kan därför diskuteras.

Enligt SLTFs uppfattning är det svårt att dra en skarp gräns mellan regional och
interregional trafik. Gränsen bör dock dras mot bakgrund av hur trafiken
fungerar utan hänsyn till administrativa gränser. SLTF upplever att statens
ställningstagande i denna fråga inte är helt konsekvent utan varierar från fall till
fall.

Statens stöd till länsjärnvägarna (se avsnitt 2.3 Transportrådet) anser SLTF vara
en bra konstruktion som ger THM möjlighet att själva välja färdmedel och
entreprenör. Inte minst med tanke på statens minskade engagemang i
stomnätstrafiken vore det emellertid rimligt med ett motsvarande statligt stöd till
regional trafik på stomnätet. Denna trafik är också i många fall av större
betydelse och har större utvecklingsmöjligheter än trafiken på länsjärnvägarna.

S k " rijärnvägar" med persontrafik utanför THMs eller SJs ansvarsområde tror
SLTF bara kan fungera som någon form av musei- eller turistjärnvägar, men
knappast för reguljär trafik. Spårvägslinjen "Ringlinien" i Göteborg och
smalspårsjärnvägen Växjö - Västervik är sådana exempel där frivilliga arbets-
insatser kombineras med särskilda insatser från samhällets sida. Emellertid är
infrastrukturfrågorna, som så ofta inom järnvägsområdet, av avgörande

betydelse.

Vad gäller gränsdragningen mellan olika aktörer har SLTF aldrig accepterat den
ansvarsfördelning mellan SJ och BV som gjordes av regeringen 1988-06-09.
SLTF anser att vägtrafikmodellen skall gälla fullt ut vilket innebär att
trafikledningen skall ligga på BV.
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SLTF anser att framtiden för länsjärnvägarna varierar beroende på skilda
förutsättningar på olika banor. Tåget är till skillnad från bussen ett
masskommunikationsmedel som förutsätter stora resmängder. Den fasta
kostnaden är hög medan marginalkostnaden för ytterligare turer är låg. En
offensiv linje är således att utveckla tågtrafik där det finns goda marknads-

förutsättningar och att avveckla tågtrafik där reseefterfrågan är alltför svag.

En fortsatt avreglering av den inrikes persontrañken kan få positiva effekter för
såväl resenärer som samhälle men de problem som följer i avregleringens
fotspår får inte negligeras. En utveckling med avreglerat inrikesflyg och
långväga busstrafik samt med fler aktörer inom persontrafik på järnväg kan ge
ett svåröverskådligt utbud för resenären vilket knappast gynnar kollektivtrafiken
totalt sett. Samarbetet mellan SJ och SLTF/THM beträffande rikstaxa,

rikstidtabell och gemensamma informationscentraler måste därför fortsätta och
utvidgas till att omfatta alla fårdmedel. Vi måste med gemensamma krafter sätta
kunden i centrum annars kommer knappast kollektivtrafiken att bli ett attraktivt
alternativ till bilen.
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2.11 Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet'

Intervjupersoner: Bengt Skagersjö, sekreterare vid Svenska kommunförbundets
(Kf) gatu- och trañksektion och Stig Wintzer, 1:e sekreterare vid landstingsför-
bundets (Lt) allmänna avdelning.

Som nämnts bl a i avsnitt 2.2 Trañkhuvudmännen är kommuner och landsting
THMs ägare och täcker med kommunal- och landstingsskattemedel cza hälften
av kostnaderna för THMs trañk - resten täcks av bilj ettintäkter. Även i flera
andra avseenden, bl a inom fysisk planering och regionalpolitik har kommuner
och landsting en viktig roll. Det bedömdes därför som intressant att med
företrädare för Kf och Lf diskutera vissa frågor med anknytning till läns-
järnvägarna. De båda intervjuade tjänstemännen bad att få understryka att de
uppfattningar som redovisas i det följande inte nödvändigtvis representerar
respektive förbunds officiella uppfattning, i de här aktuella frågorna hänvisas till
skrifterna "Den nya trañkpolitikens regionala konsekvenser" och "Utvärdering
av SLTF". (Se källförteckningen, bilaga 2).

Vad gäller den rådande indelningen i stom- och länsjärnvägar noterar Kf och Lf
att en liknande indelning sedan länge finns på vägsidan där den också vunnit
acceptans. På järnvägsområdet är det däremot viktigt att även diskutera frågan
om trafikeringsrätten - THMs trañkeringsrätt är f11 begränsad till länsjvg men
eftersom regional trafik i stor utsträckning förekommer även på stomjvg kan det
i- många fall vara lika viktigt för THM att få trafikeringsrätt på dessa. Lf anser
att trañkeringsrätten för gods på länsjvg också måste observeras, ansvars-
fördelningen mellan SJ och andra aktörer, däribland THM, bör därvid

diskuteras.

Avgränsningen mellan interregional och regional trañk (som indelningen i stom-
och länsjvg bygger på) är svår att göra. Lf och Kf anser dock att man från
statens sida allt för mycket tillämpar en Ad hoc-metod allt efter vad som är
lämpligast (för staten) i det enskilda fallet. Det har också efterhand skett en

glidning så att mer och mer trafik har ansetts vara regional och därför utanför
statens ansvarsområde. Blekinge kustbana (Kristianstad - Karlskrona) förutsågs i
det trañkpolitiska arbetet hösten 1987 bli länsjvg, blev i det trafikpolitiska
beslutet våren 1988 stomjvg och omvandlades 1990-07-01 till länsjvg. En sådan
utVeckling skapar inga stabila planeringsförutsättningar för de regionala
aktörerna.
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Kf anser också att genom statens minskade köp av persontrañk på stomjvg har
en kostnadsövervältring skett från staten till THM, d v 3 kommuner och

landsting. Exempel på detta är trafiken på linjen Nässjö - Falköping.

Beträffande gränsdragningen mellan dagens aktörer anser Kf och Lf att de lokala
aktörerna har ett för litet inflytande på LTA-planeringen, både vad gäller bered-
ning och beslut. Det kan också vara svårt att Överhuvudtaget tränga in i VVs
(och BVs) sedan länge etablerade planeringsvärld. De lokala aktörerna, främst
kommunerna, har också haft för lite inflytande på statens upphandling av trafik
på stomnätet genom TPR, en upphandling som Kf/Lf ser som alltför kortsiktig.
Nedläggningen av TPR och överförandet av dess arbetsuppgifter till bl a VTI
och Kommunikationsdepartementet anser för övrigt Kf och Lf vara riktig. Vad
gäller ansvarsfördelningen BV/SJ anser Lf och Kf att en neutral lösning vore att
BV svarade för trañkledningen.

Den regionala indelningen är f n under diskussion. Länsgränserna upplevs idag
på vissa håll som svårmotiverade och Kf/Lf har gemensamt tillskrivit regeringen
och begärt en förutsättningslös utredning av den regionala indelningen. En
omorganisation av VV med färre regionala enheter i stället för länsvisa VF tror
Kf/Lf kan vara lämplig.

Kf ser THMs resurser för små för att klara av annat än det mera löpande arbetet
med trañkuppläggning, upphandling och liknande. Det krävs större och mer

långsiktiga perspektiv, inte minst med hänsyn till det tidsperspektiv som krävs

för investeringar i länsjvg. En ännu okänd faktor är hur de kommande
"kommunikationsenheterna" på länsstyrelserna kommer att se ut.

Vad gäller statens stöd till länsjärnvägar och regional trafik anser Kf/Lf att
investeringar i regionala kollektivtrañkanläggningar på stomjvg skall göras helt
och hållet över BVs budget i stället för över det otillräckliga LTA-anslaget. På
riksvägama svarar VV för kostnader för busshållplatser och motsvarande borde
då gälla på stomjvg. Dagens LTA-beredningsprocess upplevs överhuvudtaget
som för tungarbetad med hänsyn till hur lite pengar det rör sig om, c:a 1 000
MKr per år för hela riket. I LTA-sammanhanget anser vidare Kf/Lf att THM
bör ha möjlighet att till regeringen överklaga VVs fördelning av LTA-anslaget
på de olika länen.
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Som önskvärda utvecklingsinsatser inom området länsjärnvägar och regional
transportförsörjning ser Kf och Lf bl a en utveckling av de samhällsekonomiska
kalkylmodeller som ligger till grund för LTA-prioriteringarna. Milj öaspekter
och jämförelser mellan storstad och glesbygd är exempel på lämpliga
utvecklingsområden. Det vore intressant att belysa effekterna av infra-
struktursatsningar jämfört med satsningar på andra områden - kanske skulle
många av de andra regionalpolitiska stödformerna bli överflödiga med en bättre
infrastruktur? Det vore vidare intressant att belysa effekterna av den tidigare
nämnda kostnadsövervältringen från staten till landstingen och kommunerna.

Länsjärnvägarna har hittills främst uppmärksammats vad gäller persontrañken
men godstrañkens framtid på många länsjvg är av stor betydelse för den
regionala utvecklingen och här bör nya former med kanske andra aktörer kunna
prövas. Avslutningsvis bör kopplingen mellan bebyggelseplanering och trafik-
planering uppmärksammas, här finns idag många felaktigheter som bör undvikas
i framtiden.
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3 SÄRSKILDA FRÅGOR VÄRDA ATT BELYSA

I detta kapitel behandlas vissa frågor som VTI, delvis med anledning av vad
som framkommit vid intervjuer med de olika aktörerna, funnit anledning att
närmare belysa. Kapitlet skall ses som en synopsis - flera av frågorna är fn (jan
1991) under utredning och VTI har för avsikt att återkomma till dem i
kommande FoU-arbete.

3.1 Trafikledningen

Länsjärnvägarnas trañkledningssystem utgörs huvudsakligen av äldre manuella
system med s k tåganmälan per telefon mellan bevakade stationer. Detta system
präglas framförallt av bristande flexibilitet och höga personalkostnader. (För en
utförligare beskrivning hänvisas till TPB-rapport 1990:3 "Nya förutsättningar
för nya regionaltåg", avsnitt 4.2-1). Enligt ansvarsfördelningen mellan BV och
SJ tillhör själva trañkledningsanläggningarna BV medan trañklednings-
personalen tillhör SJ (Regeringsbeslut 1988-06-09). I SFS 1990:1166,
Förordning om ändring i förordningen (1988:1379) om statens späranlägg-
ningar, 13 § sägs också att SJ ansvarar för trañkledningen på statens spår-
anläggningar.

Vidare skall investeringar i nya trañkledningssystem på länsjvg finansieras över
LTA-anslaget medan vinsterna genom främst personalminskningar kommer att
tillfalla SJ. Även BV kommer dock att kunna tillgodogöra sig vissa vinster
genom att modernare system kan reducera underhållskostnadema. Denna
delning av ansvaret för trafikledningen minskar, enligt VTIs bedömning,
incitamenten till rationaliseringar.

Avsikten med införandet av vägtrañkmodellen var att ansvaret för
trañkledningen i sin helhet skulle ligga på BV och att trañkutövaren (THM
eller SJ) skulle betala för trañkledningen genom banavgifterna. Detta var också
en förutsättning i den principöverenskommelse angående lokal och regional
kollektivtrafik på järnväg som i samband med det trañkpolitiska beslutet
träffades mellan staten, landstingsförbundet, svenska kommunförbundet och
SLTF (Prop. 1987/88:50, Bil 1.19). Genom ovannämnda regeringsbeslut
1988-06-09 fastslogs dock den nu nämnda ansvarsfördelningen.

Sedan THM övertog ansvaret för persontrañken på länsjvg har en ökad trafik
krävt viss utökning av trañkledningspersonalen. För den Ökade trafiken betalar
THM ökade rörliga banavgifter men anser, med hänvisning till den ovan
nämnda principöverenskommelsen, att de inte skall betala för den utökade
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trañkledningen. S] i sin tur hävdar att de inte skall ätaga sig några kostnader för
trañkledningsarbete som går utöver den ansvars- och kostnadsfördelning som
fastställts i regeringsbeslutet 1988-06-09 och har därför krävt att BV ersätter SJ
för de Ökade kostnaderna.

Ansvarsförhällandena vad gäller trañkledningen är alltså ganska komplicerade
och, enligt VTIs bedömning, behäftade med vissa brister. Trañkledningens
organisation och framtida hemvist utreds emellertid f 11 (jan 1991) gemensamt av
SJ och BV.

3.2 Gränsdragningen SJ/BV i övrigt

Det trañkpolitiska beslutet innebar bl a att THM har möjlighet att fritt välja
entreprenör för persontrafik på länsjärnvägarna. I februari 1991 har regeringen
givit SI, BV, TPR och statens pris- och konkurrensverk i uppdrag att redovisa
konsekvenserna av och förutsättningarna för fri konkurrens på stomnätet. Frågor
som berör trañkledning, trafikplanering, tidtabellsarbete och nyttjande av
stationsfastigheterna bör därvid särskilt belysas och lösas.

I avvaktan på detta utredningsarbete, vars första etapp skall redovisas 14 juni
1991, lämnas gränsdragningen SJ/BV i detta meddelande utan vidare

kommentarer.
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3.3 Gränsdragningen underhåll/investeringar

I avsnitt 2.1 Banverket beskrivs den gällande ansvarsfördelningen vad gäller
investeringar i och underhåll av länsjärnvägarna. Investeringar finansieras Över
LTA-anslaget B 4 medan underhåll finansieras Över BVs anslag D 1. Denna
ordning medför enligt VTIs bedömning både för- och nackdelar. Fördelen är att
de regionala organen med hjälp av nytto/kostnadsanalyser (se avsnitt 2.4
Lst/VF) kan välja om man vill använda LTA-anslaget till väg- eller
jämvägsinvesteringar. En nackdel är att det inte finns någon exakt gräns för vad
som är investering och vad som är underhåll, praxis är också olika på väg- och

järnvägsomrädena. En annan nackdel är att en investering i t ex högre

spärstandard förvisso kan ge THM och entreprenörer fördelar i form av t ex
snabbare trafik, de får däremot fortsatt betala samma banavgifter trots att BVs

underhållskostnader minskar. '

Investeringar i länsjämvägar är kostsamma och konkurrerar med många andra
angelägna objekt i den regionala transportinfrastrukturen. VTI ser det därför
som angeläget att fördjupa kunskaperna om sambanden mellan spårstandard,
underhållskostnader, fordonsegenskaper och marginalkostnader/banavgifter pä
länsjärnvägarna.
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3.4 Taxe- och informationsfrågor

THMs övertagande av trafikeringsrätten för persontrafrken på länsjvg innebär
också att THM bestämmer vilken taxa som skall tillämpas. I flertalet län
tillämpas därför nu (jan 1991) för regionala resor samma taxa på länsjärn-
vägarna som i den regionala busstrafiken. THMs taxor är som regel avsevärt
lägre än SJs (verksamheten fmansieras endast till c:a 50% av taxeintåkter),
därför har på många håll avsevärda taxesänkningar blivit fallet. Biljetter och
periodkort säljes genom THMs vanliga försäljningskanaler - kiosker, post-
kontor, automater, buss- och lokförare och i vissa fall SJ försäljningställen. Det
bör observeras att för en resa över en länsgräns, t ex Borås - Varberg, krävs i
regel två THM-binetter eller periodkort. Det fmns dock vissa överlappnings-
regler, t ex gäller Hallands Länstrafiks taxa Varberg - Horred och Älvsborgs-
trañkens taxa Borås - Veddige.

Biljettsystemet kan emellertid idag sägas fungera "dubbelt". För en resa som
omfattar både stom- och länsjärnväg t ex Örebro - Kinna köper kunden idag en
SJ-biljett som gäller både på stomnätet Örebro - Borås och på länsjärnvägs-
sträckan Borås - Kinna. Sådana biljetter säljs normalt bara av SJ försäljnings-
ställen och vissa resebyråer men i vissa fall även av förarna.

Eftersom SJ svarar för trañkledningen (se avsnitt 3.1) är f 11 väntsalar och SJ

biljettexpeditioner tillgängliga på bl a ett tiotal orter längs länsjämvägarna i
Småland och angränsande landskap, detta gäller banor där såväl SJ som BK Tåg
är entreprenör. (Se avsnitt 2.2.3). Förhållandena varierar dock mellan länen - i

vissa fall har THM och SJ särskilt avtalat om väntsalsöppethållande, försäljning
av både S] och THM-biljetter, hantering av express- och bussgods och liknande.
Generellt år stationerna emellertid bemannade med anledning av det ålder-
domliga trafikledningssystem som används och då ett modernare system införs
kommer de troligen att avbemannas.

1991-06-10 införs i samarbete mellan SJ och samtliga THM en rikstaxa. För
kunden innebär rikstaxan att han kan köpa en biljett med en enhetlig pris-
beräkning mellan c:a 1 000 taxepunkter. De senare utgörs som regel av orter i
Sverige men man gör ingen skillnad på om orten är belägen vid en stomjärnväg,
länsjärnväg eller vid en busslinje. Rikstaxebiljetter kommer att säljas genom SJ
biljettexpeditioner, THMs och 813 gemensamma informations- och försäljnings-
centraler, samt resebyråer. Vidare har särskilda telefonbeställningscentraler
inrättats i Tranås, Ånge och Falköping, dessa expedierar biljetter per post med
postgiroinbetalningskort.
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För närvarande provas ett system med satellitskrivare i ett tiotal orter, bl a Hjo.
Kunden ringer en telefonbeställningscentral och får ett kontrollnummer. Detta
nummer knappas sedan in på satelliten som är placerad hos taxi i Hjo varefter
kunden betalar till taxi och får sin biljett. Systemet bedöms av SI som mycket
intressant för bl a distribution av rikstaxebiljetter. - Ekonomisk avräkning
mellan THM, SJ, taxi m fl, fastställande av taxepunkter m m, är reglerat i 4

särskilda avtal.

Resor med THM-trafik inom ett län eller mellan två angränsande län kan dock
även fortsättningvis göras med THM-biljetter/kort på det sätt som beskrivits
ovan.

Nära förknippat med rikstaxan är införandet av en för THM och SJ gemensam
tidtabellsdatabas och en s k Rikstidtabell (arbetsnamn). I tidtabellsdatabasen
skall ingå all tågtrafik, interregional busstrafik och viss regional busstrafik.
Databasen kommer inledningsvis att användas av bl a de sälj ställen som säljer
rikstaxebilj etter men avses på sikt bli tillgänglig via text-TV och liknande
media. Rikstidtabellen, som avses utkomma fr 0 m 1992, kommer att ersätta

dagens publikation Restider. Den planeras innehålla inte som hittills tåg- och
bussavsnitt utan fjärr- och regionala avsnitt samt utförliga sökregister, kartor
och produktbeskrivningar. Syftet med både rikstaxan och rikstidtabellen är att
kunden på ett ställe skall kunna få information om 'och biljett till en genom-
gående resa. Det skall för kunden inte heller ha någon betydelse om resan görs
med buss eller tåg eller om bussen/tåget körs i THMs eller 815 regi.

Regler för anslutningar mellan 813 interregionala trafik på stomnätet och THMs
trafik på länsjämvägar finns avtalade mellan SJ och de olika THM. Reglerna är
emellertid olika utformade för de olika länsjärnvägarna allt efter respektive
THMs önskemål. Exempelvis föreskriver avtalet för Bohusbanan Göteborg -
Strömstad att dessa tåg inte alls inväntar andra tåg i Göteborg, samma gäller i
omvänd riktning. Anledningen till detta är att det regionala resandet helt
prioriteras. Information om dessa nya regler finns f 11 spridd i regionen men

ännu inte i övriga Sverige i t ex "Restider".

Inom ramen för rikstaxearbetet pågår emellertid en utveckling mot mer enhetliga
regler och rutiner beträffande anslutningar samt hur informationen om dessa
regler skall bli tillgänglig över hela landet. Bl a har krav ställts på att den

gemensamma tidtabellsdatabasen skall ta med information om anslutningsregler.
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Bilaga 2

Skriftliga källor

Prop. 1987/ 88:50 - Trañkpolitiken inför 90-talet

Prop. 1988/89: 154 - Om en sammordnad regional statlig förvaltning

Prop. 1990/91: 100 - Statsverkspropositionen

SFS 1978:438, senast ändrad 1988:264 - Lag om huvudmannaskap för viss
kollektiv persontrafik

SFS 1988: 1015 - Förordning om riksvägplan och planer för länstrañk-
anläggningar

SFS 1988:1017 - Förordning om statsbidrag till vissa vägar och kollektiv-
trañkanläggningar m m

SFS 1988:1179 - Förordning med instruktion för transporträdet

SFS 1988:1378, senast ändrad 1989:678 - Förordning av avgifter för trafik på
statens spåranläggningar

SFS 1988:1379, senast ändrad 1990: 1166 - Förordning om statens
späranläggningar

SFS 1990:1157 - Järnvägssäkerhetslag

TFB rapport 1990:3 "Nya förutsättningar för nya regionaltäg"

TFB meddelande 143 " Ombyggnad av motorvagn Y1"

Svenska kommunförbundet, Rapport nr 4 "Den nya trañkpolitikens regionala
konsekvenser"

"Utvärdering av SLTF", Stockhom mars 1989 (stencil)

Tidskriften Svensk Lokaltrañk, särskilt nr 6.90
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Intervjuade personer

Ian Andersson

Lars-Börje Bj Örtjäll
Ian Björk
Tord Hult

Juhan Ianusson

Jan Karlsson

Claes Norell

Olof Nordell

Stig Petersén
Bengt Skagersjö

Torvald Swahn

Åke Wermtun
Stig Wintzer
Lennart Wretman

Bilaga 2

Banverket, Region Väst

Hallands Länstrañk AB

Österlentäg AB
BK Tåg AB
SJ Persontrañkdivision, Affärsområde Väst

Envitrak AB
Länsstyrelsen i Hallands län
Svenska Lokaltrañkföreningen
SJ Godstransportdivision, Affärsområde Syd
Svenska kommunförbundet

SJ Persontrafikdivision, Affärsområde Väst

Järnvägsinspektionen
Landstingsförbundet
Järnvägsinspektionen

Brevledes kontaktade personer

Torn Andersson

Allan Bernhard

Lennart Danielsson

Karl Kottenhoff

Arne Plyme

Karl Sicking
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Transporträdet
SJ Stab säkerhet
SJ Persontrañkdivision, stab

Transportforskningsberedningen
SI Godstransportdivision, organisationsstab

Banverkets planeringsavdelning




