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Sammanfattning  
 
Prissättning av kapacitet är centralt i Trafikverkets banavgiftsstruktur. Den 
differentierade tåglägesavgiften, passageavgiften och bokningsavgiften är de 
inslag i denna struktur som vi idag använder för att främja en effektiv 
kapacitetsanvändning. 

Möjligheterna att vidareutveckla avgiftssystemet i syfte att åstadkomma ett 
samhällsekonomiskt effektivt kapacitetsutnyttjande är goda, men effekterna är 
svårmätbara.  

En extra avgift skulle komplettera de prioriteringskriterier som vi använder vid 
intressekonflikter. Vår bedömning är att extra avgifter i enskilda fall skulle 
kunna bidra till ett mer effektivt utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen. Det kan 
ske genom att transporter av större värde ges företräde framför transporter av 
mindre värde i konflikter där prioriteringskriterierna inte nödvändigtvis ger 
samma resultat.  

Som infrastrukturförvaltare är vi skyldiga att beakta den ekonomiska effekten på 
sökandes verksamhet när vi tar fram en tågplan. Användandet av en extra avgift 
kan vara ett sätt att bättre uppfylla detta krav. Det kan vara en effektiv åtgärd 
som minskar transaktionskostnader, särskilt om alternativet är att inhämta och 
värdera stora mängder företagsinformation. Men transaktionskostnaderna kan 
också öka på grund av fler överväganden och arbetsmoment. Det är även 
tänkbart att avgiften kan medföra en ny typ av osäkerhet om utfallet av tvister, 
som på sikt kan leda till fler konflikter.  

En extra avgift behöver inte nödvändigtvis vara utformad för att lösa en konflikt, 
men för att den ska bli ett verkningsfullt styrmedel krävs troligen någon form av 
budgivning på sikt. En sådan utveckling är i linje med uttalade mål om ett 
effektivt kapacitetsutnyttjande. På kort sikt, och i avsaknad av budgivning, 
bedömer vi att merintäkterna från en extra avgift skulle bli mycket begränsade. 

Om vi ser till banavgifterna och prissättningen mer generellt, så vet vi att många 
godstransporter är relativt priskänsliga. Samtidigt behöver banavgifterna för 
godstransporter höjas för att nå den lagstadgade miniminivån. Målet är att 
denna anpassning ska vara genomförd senast vid utgången av planperioden.  

Om godstransporter överförs från järnväg till väg ger de upphov till högre 
samhällsekonomiska kostnader. Kostnaderna för klimateffekter tillhör de som 
ökar mest. För att nå klimatmålen behöver särskilt godstransporter på järnväg 
därför öka.  

Ett mer aktivt främjande av godstransporter via ekonomiska styrmedel kräver 
antingen någon form av stödåtgärd eller bonussystem. I möjligaste mån bör 
sådana eventuella åtgärder vara utformade så att de bidrar till att stärka 
järnvägens konkurrenskraft.  
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1 Uppdraget 

1.1 Omfattning 

Regeringen gav den 22 december 2016 Trafikverket i uppdrag att inom ramen 
för gällande EU-rätt redovisa förutsättningarna för att utveckla avgiftssystemet 
på järnväg för att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt kapacitets-
utnyttjande. Det ska ske ur ett gods- respektive persontransportperspektiv och 
som ett medel för att på ett bättre sätt bidra till att nå klimatmålen.  

I uppdraget ingår att Trafikverket ska analysera förutsättningarna för- och 
effekterna av att använda extra avgifter för utnyttjandet av överbelastad 
infrastruktur. 

Uppdraget bifogas i bilaga 1. 

1.2 Inriktning och arbetssätt 

Utgångspunkten för vår redovisning och analys är den långsiktiga plan som vi 
den 16 maj 2014 redovisade till regeringen1. 

I det nu aktuella uppdraget uppdaterar vi den nämnda planen i de delar som är 
särskilt relevanta i fråga om prissättning av kapacitet, med betoning på 
förutsättningarna för att använda extra avgifter. 

1.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat uppdraget till de avgifter och avgiftsincitament, nu gällande 
eller presumtiva, som har en direkt koppling till hur infrastrukturkapaciteten 
nyttjas. Förutom extra avgifter handlar det närmast om tågläges- och 
passageavgiften, bokningsavgiften samt användningen av rabatter. 

I rapporten har vi endast beaktat prissättningen av befintlig 
järnvägsinfrastruktur. Prissättning av ny infrastruktur och dess koppling till 
samhällsekonomisk effektivitet och övergripande mål, inklusive klimatmål, 
omfattas därmed inte.      

  

1 Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta. Publikation 2014:074 
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2 Nuläge 

2.1 Utvecklingen av banavgifter i stort 

I tabell 1 visas hur banavgifterna har utvecklats under senare år. Grunderna för 
de olika avgifterna beskrivs närmare i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning 
(JNB). 

Tabell 1. Avgifter för minimipaketet av tillträdestjänster (kronor per enhet i löpande priser) 

Avgifter Enhet 2014 2015 2016 2017 2018 

Spåravgift Bruttoton-
km 

0,0045 0,005 – 
0,014 

0,0062 –
0,0074 (G) 

0,0140 – 
0,0154 (P)  

0,0056 –
0,0084 (G) 

0,0140 – 
0,0154 (P)  

0,0062 –
0,0094 (G) 

0,0146 – 
0,0160 (P)  

Särskild avgift persontrafik Bruttoton-
km 

0,0090 Utgår - - - 

Driftsavgift Tåg-km 0,18 Utgår - - - 

Olycksavgift Tåg-km 0,88 Utgår - - - 

Tåglägesavgift 

- Hög 

- Mellan 

- Bas 

Tåg-km 

4,29 6,00 6,30 7,50 7,80 

0,60 2,30 2,30 2,30 2,30 

0,20 1,90 1,90 0,50 0,50 

Passageavgift storstad 
kl. 07.00 – 09.00 
kl. 16.00 – 18.00 

Passage 260 260 416 416 433 

Emissionsavgift Liter 0,66 – 
1,50 

1,11 – 
2,50 

1,11 – 
2,50 

1,42 – 
3,20 

1,42 – 
3,20 

Passageavgift Öresund 2 Passage 2 950 2 980 2 980 2 980 2 980 

 

Antalet avgiftskomponenter har blivit färre genom att vissa har utgått, men de 
kvarvarande komponenterna har differentierats alltmer. Emissionsavgiften och 
tåglägesavgiften är sedan tidigare differentierade. Den särskilda avgiften för 
persontrafik upphörde 2015, men motsvaras av en högre spåravgift för 

2 Avser godstrafik. Några andra avgifter tas inte ut för den trafik som omfattas av 
passageavgift för trafik över den svenska delen av Öresundsförbindelsen (men däremot 
emissionsavgift i förekommande fall). 
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persontåg. Från 2016 är spåravgiften differentierad mellan person (P) - och 
godståg (G) samt inom dessa huvudsegment. 

Fakturering och redovisning 

Intäkterna från banavgifter under 2016 var drygt 1,6 miljarder kronor. 
Avgifterna faktureras retroaktivt en gång per månad och baseras på uppgifter i 
tågplanen tillsammans med inrapporterade uppgifter om vikt och axellast. Vissa 
avgifter bygger på självdeklaration, exempelvis förbrukad diesel.  

Moms tillkommer på samtliga banavgifter.  

Banavgifter för olika järnvägstransporter 

I tabell 2 redovisas hur banavgifterna har utvecklats för ett antal typtransporter 
2014–2018, med vissa antaganden om avstånd och bruttovikt3. Trafikverkets 
intäkter av banavgifter under samma period beräknas öka med i genomsnitt 10 
procent per år. En mindre del av ökningen är hänförlig till ökade volymer. 
Under planperioden ökar intäkterna mest i början och avtar sedan.  

Tabell 2. Banavgifter per typ av transport och sträcka (kronor per transport i löpande priser) 

Typ av transport 
 
Sträcka 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Persontrafik       

Snabbtåg, X2 Sthlm C – Göteborg  4 321  4 685 4 820 5 392 5 616 

Fjärrtrafik, nattåg  Malmö – Storlien 

Göteborg – Luleå 

11 062 12 174 12 411 12 860 13 032 

13 331 

Pendeltåg storstäder  Uppl.Väsby – Tumba 315 348 362 419 4334 

Regionaltåg  Kristianstad – Ystad 1 212 1 351 1 499 1 639 1 737 

Godstrafik       

Vagnslasttåg fjärr  Boden – Borlänge 6 943 8 034 9 492 9 957 10 862 

Systemtåg (posttåg) Tomteboda – Malmö 6 834 7 630 8 719 9 872 10 663 

Malmtåg  Kiruna – Luleå 6 385 7 114 9 786 11 167 12 210 

Systemtåg (stålpendel) Boden – Borlänge  7 176 8 293 9 812 10 304 11 250 

Kombitåg  Laxå – Kristinehamn 405 479 804 911 983 

3 För godstransporter kan avgiften variera avsevärt beroende på viktförhållanden. I 
tabell 2 förutsätts att transporterna har maximal lastvikt. 
4 I högtrafik kan passageavgiften ge total avgift om 1 299 kr. 
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Vilka kostnader ska banavgifterna täcka? 

Kraven på kostnadstäckning via banavgifterna beskrivs i avsnitt 3. I korthet 
handlar det om att avgifterna minst ska täcka de kostnader som uppstår som en 
direkt följd av trafiken, vilket i svensk praxis betyder marginalkostnaderna. 
Dessa kostnader framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Järnvägstrafikens marginalkostnader för infrastruktur 

Infrastrukturförvaltning Källa Marginalkostnad enligt 
ASEK 6.0 
2014 års prisnivå 

Marginalkostnad 
2017 års prisnivå 

Drift 
(kr. per tåg-km) 

ASEK 6.0 
(tabell 6.11) 

0,5250 

 

0,5387 

Underhåll 
(kr. per bruttoton-km) 

0,0090 

 

0,0092 

Reinvesteringar 
(kr. per bruttoton-km) 

0,0100 

 

0,0103 

 

Eftersom avgifterna i tabell 1 inte direkt speglar kostnaderna såsom de är 
skattade är det svårt att utifrån dessa tabeller visuellt bedöma huruvida 
avgifterna täcker dessa kostnader. I tabellerna 4 och 5 redovisar vi 
kostnadstäckningsgraden, som visar hur avgifterna förhåller sig till lagens 
minimikrav. 

De senaste skattningarna av de kostnader som uppstår som en direkt följd av 
järnvägstrafiken indikerar att marginalkostnaden för reinvesteringar kan vara 
högre än vad som anges i tabell 3.5 

I tabell 4 visas persontrafikens kostnadstäckningsgrad, beräknat som avgifterna 
i förhållande till trafikens marginalkostnader för drift, underhåll och 
reinvesteringar.  

Tabell 4. Kostnadsansvar persontrafik 2017 

Persontåg Kostnadstäckningsgrad 

Snabbtåg 1,6 

Långväga Intercity 1,5 

Pendeltåg storstäder 2,6 

Regionaltåg 2,1 

Totalt  2,0 

5 VTI rapport 914. Samkost 2, sid. 33 
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I tabell 5 visas godstrafikens kostnadstäckningsgrad beräknat på motsvarande 
sätt som för persontrafiken. Som framgår betalar godstrafiken cirka 60 procent 
av  vad järnvägslagen (och EU-rätten) stadgar som minimikrav. 

Tabell 5. Kostnadsansvar godstrafik 2017 

Godståg Kostnadstäckningsgrad 

Fjärrtåg 0,6 

Lokala tåg 0,8 

Systemtåg 0,6 

Malmtåg 0,5 

Kombitåg 0,6 

Totalt  0,6 

 

2.2 Kapacitetstilldelning 

2.2.1 Tågplaneprocessen 

Den 11 december 2016 började tidtabellen för 2017 att gälla. Tågplanen omfattar 
ungefär 1,5 miljoner tåglägen, varav drygt 1,2 miljoner avser persontåg och 
resten godståg. 

Enligt 5 kap. 3 § järnvägförordningen (2004:526) ska en infrastrukturförvaltare 
upprätta en tågplan en gång per kalenderår. Det tar nästan ett år att ta fram en 
tågplan. Då har Trafikverket först gjort en järnvägsnätsbeskrivning (JNB) där vi 
anger förutsättningarna, inklusive avgifter, för att bedriva tågtrafik och ansöka 
om att få använda kapacitet i järnvägsnätet.  

Under januari och februari bjuder vi in sökande till dialog om förutsättningarna 
inför tågplanen. Därutöver har vi även strategiska dialoger som har ett flerårigt 
tidsperspektiv. 

Från februari till april går det att ansöka om tåglägen i den kommande 
tågplanen. Sökande är järnvägsföretag, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, 
industrier, försvaret, museiverksamheter (turism), entreprenörer i 
järnvägsbranschen med flera. Under ansökningsperioden ansöker även 
Trafikverket om tider för banarbeten. 

När ansökningsperioden är slut bjuder vi in sökande till samrådsmöten. 
Ambitionen är att så långt det är möjligt tillmötesgå sökandes önskemål, men vi 
måste även se till helheten så att den färdiga tågplanen är robust och medger 
god punktlighet. 
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Ibland är sökandes önskemål oförenliga. I första hand försöker vi då justera 
tidtabellen genom samordning. Om det inte fungerar kan sökande begära 
tvistlösning. Om inte heller det leder till en lösning så förklarar vi den berörda 
sträckan överbelastad och avgör konflikten genom att använda 
prioriteringskriterier. Hur dessa kriterier fungerar beskriver vi i avsnitt 2.2.3.  

När en sträcka förklarats överbelastad har vi möjlighet att låta den som betalar 
en extra avgift få företräde till den överbelastade infrastrukturen. Vi använder 
emellertid inte den möjligheten idag. I en nyligen avgjord tvist mellan 
Trafikverket och järnvägsföretaget MTR har Transportstyrelsen bedömt att 
Trafikverket inte beaktar den ekonomiska effekten på sökandes verksamhet i 
den utsträckning som järnvägslagen kräver6. En extra avgift kan eventuellt vara 
ett (av flera) sätt att göra detta. Förutsättningarna för att använda extra avgift 
analyserar vi i avsnitt 6.2. I bild 7 i avsnitt 6.2.3 visas också var någonstans i 
tågplaneprocessen som en extra avgift skulle komma in. 

I september fattar vi beslut om tågplanen. Den nya tidtabellen för tågen och 
tidplanen för banarbeten startar klockan 24.00 andra lördagen i december. När 
tågplanen är fastställd är alla beslut om tilldelning i den långsiktiga planeringen 
fattade och alla konflikter behandlade. I bild 1 framgår schematiskt de olika 
stegen i tågplaneprocessen. 

Bild 1. Det årliga tågplanearbetet 

 

2.2.2 Marknadsanpassad kapacitetsplanering (MPK) 

Tågplaneprocessen rymmer vissa inneboende svagheter. Det handlar dels om 
den långa framförhållningen dels om det slutliga resultatet, vilket är en mycket 
detaljerad plan med varje tågläge fastställt på minutnivå. 

6 TRV 2016/33628 

11 
 

                                                        

http://www.trafikverket.se/contentassets/b88badeae70b4073b1c77046362397ed/arsklocka_tagplan_2016_160916_for_ppt.png


I synnerhet för den som söker tågläge för godstransporter är det svårt att förutse 
det kommande behovet så exakt som tågplaneprocessen förutsätter.  

Vi avser införa ett mer marknadsanpassat system för kapacitetsplanering, MPK. 
MPK ska bland annat innebära mer självservice för sökande, förkortade 
handläggningstider och en mer transparent spegling av vilken kapacitet som 
finns tillgänglig momentant. En del av MPK är successiv planering av 
kapacitetstilldelning, vilket i princip innebär att tågplanens detaljeringsgrad 
löses upp och vi får en mer dynamisk tågplan. Detta ger bland annat möjlighet 
att begränsa den ”skogstid” som framförallt drabbar godståg (se avsnitt 2.4). 

Enligt en bedömning från KTH kan successiv planering leda till en ökning av 
antal körda tåg med 5 procent på kort sikt och 10 procent på lång sikt  
(Nelldal, 2016). 

2.2.3 Intressekonflikter och prioriteringskriterier 

Som framgått i avsnitt 2.2.1 gäller att om intressekonflikter inte kan hanteras 
genom tvistlösning så förklarar Trafikverket den berörda sträckan och tiden för 
överbelastad. Det kan vi göra även utan begäran om tvistlösning om det finns 
olösta konflikter. Det innebär att vi tillämpar prioriteringskriterier för att 
bedöma vilken trafiklösning som ska gälla. Hur detta fungerar redovisar vi i vår 
järnvägsnätsbeskrivning (JNB 2017, bilaga 4 b).  

Grunden för prioriteringskriterierna är att olika lösningar på intressekonflikter 
jämförs. Den grundläggande principen är att vi väljer den lösning av konflikter 
mellan sökande som ger den största samhällsekonomiska nyttan. 
Beräkningsmodellen ger en totalkostnad som är summan av olika delkostnader, 
som bland annat avser transportavstånd och transporttid. Det lösningsalternativ 
som ger den lägsta kostnaden ska väljas före de alternativ som ger en högre 
kostnad. 

För att beräkningsmodellen ska fungera måste vissa uppgifter från de sökande 
lämnas in och databehandlas i samband med ansökan om kapacitet. Det handlar 
bland annat om grundläggande uppgifter om gångtider för tåguppdraget och 
prioriteringskategori enligt i JNB förutbestämda regler. Även kostnaderna är 
förutbestämda i beräkningsmodellen. 

Den sökande ska själv ange den prioriteringskategori som varje tågläge är 
hänförligt till. Bedömningen ska vara objektiv och sanningsenlig och utgå från 
de identifieringsvillkor som finns i JNB-bilagans avsnitt 4.3–4.6.  

Trafikverket kan granska de inlämnade uppgifterna och i tveksamma fall begära 
en verifiering av uppgifterna för att säkerställa att rätt prioriteringskategori sätts 
för ett tågläge. 

Under senare tid har Trafikverket sett över tillämpningen av prioriterings-
kriterierna. Det handlar bland annat om de kostnadsparametrar som anges i 
JNB-bilagans avsnitt 5. Vi har också förbättrat spårbarheten och transparensen 
så att sökande lättare kan förstå grunderna för de beslut som tas efter 
tillämpning av prioriteringskriterier.  
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För att prioriteringskriterierna ska kunna resultera i ett samhällsekonomiskt 
effektivt utfall krävs att kapacitetstilldelningen inte innebär förändringar i 
efterfrågan. Om exempelvis ett utfall innebär att tåg får en avgångstid som leder 
till minskat resande så fångas inte de företagsekonomiska effekterna av detta i 
beräkningsmodellen. 

2.2.4 Vad är ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av 
infrastrukturen? 

I uppdraget (bilaga 1) ligger att analysera huruvida avgiftssystemet kan 
utvecklas för att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt 
kapacitetsutnyttjande ur ett gods- respektive persontransportsperspektiv. Den 
innebörd vi lägger i detta är att avgiftssystemet ska medverka till att de 
järnvägstransporter kommer till utförande som har störst värde för resenärer 
och godstransportköpare, och att de utförs till lägst möjliga kostnad. Därigenom 
maximeras nyttan för medborgare och näringsliv. 

Att ta ut en extra avgift för tåglägen för att därigenom avgöra vem som ska få 
sina önskemål tillgodosedda, kan bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt 
nyttjande. Det kan ske genom att den transport som har det högsta värdet i en 
intressekonflikt också blir den transport som utförs, om vi antar att det högre 
värdet återspeglas i betalningsviljan för den extra avgiften. 

Som framgått ovan är prioriteringskriterierna utformade för att spegla den 
samhällsekonomiska nyttan. Problemet är att beräkningsmodellen med 
nödvändighet bygger på en rad förenklingar och schabloner, vilket även framgår 
av JNB-bilagans avsnitt 2. Det innebär att det, i enskilda fall, inte är givet att 
kriteriernas lösningsförslag ger det samhällsekonomiskt mest effektiva 
utnyttjandet.  

En extra avgift som prövar betalningsviljan för ett tågläge i en intressekonflikt 
skulle innebära att vi tar ökad hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för 
berörda parter. Den som är beredd att betala en extra avgift skulle ha en 
manifesterad betalningsvilja som kan ses som ett uttryck för att transporten i 
fråga har ett visst värde. Den som inte har samma betalningsvilja kommer att 
avstå sina anspråk på kapacitet eller acceptera en annan lösning, vilket får ses 
som ett uttryck för att den transporten har ett mindre värde.  

2.3 Kapacitetsutnyttjande 

Den statliga järnvägsinfrastrukturen består av 247 linjedelar7. Exakt antal kan 
variera över tid beroende på förändrad trafik eller infrastruktur. 
Kapacitetsutnyttjandet visar hur stor del av tiden som en linjedel är belagd med 
tåg. Beräkningen av utnyttjandet utgår från en internationell standard, UIC 406. 

Vi beräknar utnyttjandet dels för ett genomsnittligt vardagsdygn, dels för den 
mest trafikerade tvåtimmarsperioden. Denna begränsning ligger inte i 
standarden som sådan utan är Trafikverkets egen begränsning i praktisk 

7 Sträcka med liknande trafikmängd och infrastruktur enligt handbok UIC 406 
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tillämpning. Det är alltså möjligt att i princip mäta utnyttjandet timme för 
timme eller i olika tidsintervall, även om detta kräver utveckling. Det är också 
möjligt att mäta utnyttjandet efter såväl planerad som utförd trafik. 

Vi redovisar resultatet av mätningen i tre nivåer beroende på hur mycket av 
kapaciteten som används:  

• 81–100 % (mycket hög belastning)  
• 61–80 % (hög belastning)  
• 60 % och lägre (låg till medelhög belastning). 

 

Linjedelarna i den högsta nivån (över 80 procent) anses vara så högt belastade 
att de i princip är fullbelagda. Här är det mycket svårt att tillgodose önskemål 
om tågläge.  

Som framgår av tabell 6 var belastningen under 2016 mycket hög på 19 
linjedelar under ett genomsnittligt vardagsdygn och på hela 92 linjedelar under 
den mest trafikerade tvåtimmarsperioden.  

Tabell 6. Kapacitetsutnyttjandet i järnvägsinfrastrukturen 2016 

Antal linjedelar med belastning Vardagsdygn Tvåtimmarsperiod 

81–100 % 19 92 

61–80 % 40 56 

< 60 % 185 96 

Avstängda 3 3 

Totalt antal linjedelar 247 247 

 

Bild 2 visar kapacitetsbegränsningarna hösten 2016. Betydande 
begränsningar finns i storstadsområdena. Detsamma gäller delar av Södra 
stambanan, Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. 

I avsnitt 5 redovisar vi klimatmålen och kostnaderna för klimateffekter. I ett 
klimatscenario som innebär att transportarbetet på järnväg ökar kraftigt så 
kommer också kapacitetsutnyttjandet att öka. Begränsningarna kommer då att 
bli betydligt större än de som nu återspeglas i bild 2. Ett klimatscenario 
förstärker alltså behovet av kapacitetshöjande åtgärder.8  

 

  

8 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/14441/RelatedFiles/2016_112_klimatscenario_jarnvagskapacitet_2.pdf 
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Bild 2. Kapacitetsbegränsningarna 2016 för dygnet som helhet 

 
 

En del i den åtgärdsbank som vi använder för att hushålla med kapaciteten i 
järnvägssystemet är prissättningen. Förutsättningarna för denna prissättning 
beskriver vi närmare i avsnitt 6. 

  

15 
 



2.4 Skogstid 

2.4.1 Begreppet ”skogstid” 

När vi planerar järnvägstransporter är transporternas längd och vikt ett par 
viktiga parametrar som bland annat styr hastighet samt acceleration- och 
retardationstid. Av naturliga skäl uppvisar godstransporter mycket större 
variation än persontransporter i detta hänseende, eftersom transportköpares 
behov kan vara snabbt föränderliga.  

Som framgår av bild 1 ovan så ska anspråken på kapacitet avseende 
nästkommande tågplan göras under det första kalenderkvartalet, åtskilliga 
månader innan transporterna ska utföras. Det gör att det blir svårt för 
godstransportföretag att framställa sina anspråk på ett sätt som motsvarar de 
verkliga behoven. 

I praktiken innebär dessa planeringsförutsättningar att godståg relativt ofta 
tvingas flytta tåglägen vilket gör att de får betydande ”skogstid”. Med ”skogstid” 
avses enkelt uttryckt planerad mötestid eller förbigång. Det kan handla om två 
tåg med olika antal gångdagar som möter varandra på en sträcka. Om det ena 
tåget går 5 dagar i veckan och det andra 3 dagar i veckan så finns det 2 dagar där 
onödig skogstid kan uppstå. Det handlar om planerad mötestid trots att inget 
möte kommer att äga rum. 

Skogstid kan jämföras med ledtid i fabrikslager.  I ”vanlig” produktion söker 
man minimera denna lagerhållning genom exempelvis ”LEAN”-koncept. I 
Trafikverkets projekt MPK söker vi på motsvarande sätt minimera dessa 
kostnader i tid och pengar. Vi söker också fastställa en definition av begreppet 
”skogstid”. 

Godstågen står alltså för den helt förhärskande delen av skogstiden. Det innebär 
att godståg inte får sina primära önskemål om kapacitet tillgodosedda i samma 
utsträckning som persontåg.  

2.4.2 Omfattningen och det ekonomiska värdet av skogstid 

Den planerade skogstiden ger inget mervärde för den som berörs, utan binder 
resurser och ökar transportkostnaden, bland annat genom ökad energiåtgång. 
Däremot kan skogstiden kanske användas för ad hoc lägen, men nyttan av det 
tillfaller inte nödvändigtvis den som drabbas av den planerade skogstiden.  

Enligt Trafikanalys9 är den förlängda körtiden i Tågplan 2016 totalt beräknad 
till 56 000 timmar för alla godståg, vilket i genomsnitt motsvarar 16 minuter per 
tåg i genomsnitt. Dessa tal handlar om förskjutningar i tidtabellen och är alltså 
inte ett uttryck för förseningar. För persontåg är dessa förskjutningar 
jämförelsevis mycket begränsade.  

Om man lägger till förseningar jämfört med tidtabell så drabbar även dessa 
godståg i större utsträckning än persontåg. 

9 Trafikanalys. Tåglägen, gods och trängsel på spåren. PM 2016:10 

16 
 

                                                        



Skogstid kan inte helt elimineras, delvis på grund av den enkelspårstruktur som 
till övervägande del utmärker den svenska järnvägsinfrastrukturen. Men vår 
bedömning är att den kan reduceras. Det är inte i första hand genom att 
prissätta kapacitet som skogstiden kan reduceras, utan genom att förskjuta 
tidtabellen i en mer flexibel planeringsprocess än den traditionella.  

Även om MPK kan reducera den verkliga skogstiden så är en fastställd tågplan 
med planerad skogstid likväl negativ för den sökande som berörs, genom att 
tidsförskjutningen binder resurser och driver kostnader. En extra avgift kan 
eventuellt vara en del i en strävan att begränsa skogstiden för godstransporter. 
Förutsättningarna för en sådan avgift redovisas i avsnitt 6.2. 

2.5 Tidigare framförda branschsynpunkter  

I samband med regeringsuppdraget (N2011/153/TE) om utformningen av 
banavgifter som ett ekonomiskt styrmedel framfördes ett antal synpunkter till 
Trafikverket. 

Green Cargo såg differentierade banavgifter som ett positivt initiativ. Företaget 
nämnde bland annat möjligheten till differentiering i tid och rum, alltså att tåg 
som inte måste köras på sträckor med kapacitetsbrist kan välja andra billigare 
vägar. Förutsättningarna för detta behandlas i avsnitt 6.1.  

Green Cargo menade även att avgifter även bör kunna differentieras efter 
servicenivå, där servicenivån kan utgöras av högre kvalitet eller snabbare 
ledtider (mindre tidtabellspåslag i form av skogstid).  

I dåvarande Forum för innovation inom transportsektorn10 gjordes 
bedömningen att attraktiva tåglägen bör vara dyrare, men man föreslog också 
ett rabattsystem för att stimulera till ökad användning av lågtrafikerade banor 
och till trafik under andra tider på dygnet. Förutsättningarna för detta 
behandlas i avsnitt 6.4. 

Forumet övervägde även frågan om bokningsavgifter som ett incitament för att 
ansökta och beviljade tåglägen faktiskt används. Till och med Tågplan 2016 har 
det inte kostat någonting att boka eller avboka ett tågläge. Avsaknaden av 
bokningsavgift kan vara en orsak till planerad överbokning ”för säkerhets skull”, 
men kan också leda till att potentiella konkurrenter avskräcks eller får svårare 
att komma in för att alla tåglägen redan är uppbokade. Förutsättningarna för 
bokningsavgift behandlas i avsnitt 6.3. 

I forumet gjordes också överväganden om skillnaderna mellan olika 
marknadssegment. Ett förhållningssätt, menade forumet, kan vara att acceptera 
att skillnaderna är så stora att det krävs olika regelverk för olika delar av 
marknaden.   

10 En frivillig samverkan mellan myndigheter, industri och högskolor. I detta initiativ 
medverkar bland andra Green Cargo, Jernhusen, KTH, SL, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, VTI och Västra Götalandsregionen. 
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3 Rättsliga förutsättningar för banavgifter och 
kapacitetstilldelning 

3.1 Svenska författningar 

Trafikverkets bemyndigande att ta ut banavgifter finns i 6 kap. 2 § 
järnvägsförordningen (2004:526).  

I 6 kap. järnvägslagen (2004:519) finns bestämmelser om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet. I 3 § anges att en infrastrukturförvaltare ska bedöma 
behovet av att organisera tåglägen för olika typer av transporter, inklusive 
behovet av reservkapacitet.  

Enligt 9 § ska infrastrukturförvaltaren ta fram ett förslag till tågplan med 
utgångspunkt från de ansökningar som kommit in, och i så stor utsträckning 
som möjligt tillmötesgå alla ansökningar om infrastrukturkapacitet samt beakta 
den ekonomiska effekten på sökandes verksamhet och andra förhållanden av 
betydelse för sökande. 

Av 10 § följer att infrastrukturförvaltaren, genom samordning av ansökningarna, 
ska söka lösa de eventuella intressekonflikter som uppstår vid kapacitets-
tilldelningen. Infrastrukturförvaltaren får föreslå en sökande annan 
infrastrukturkapacitet än den begärda. 

Om en intressekonflikt mellan två eller flera sökande inte kan lösas, ska 
infrastrukturförvaltaren tillhandahålla ett förfarande för skyndsam tvistlösning. 
Om ansökningarna inte kan samordnas ska infrastrukturförvaltaren snarast 
förklara den del av infrastrukturen där ansökningarna är oförenliga som 
överbelastad och ange under vilka tider så är fallet.  

Om det är uppenbart att det kommer att bli en betydande kapacitetsbrist på en 
del av infrastrukturen inom kommande tågplaneperiod, får infrastruktur-
förvaltaren förklara denna del av infrastrukturen som överbelastad innan 
samordning inleds. Dessa bestämmelser anges i 6 kap. 12 och 13 §§. 

Om ansökningarna om infrastrukturkapacitet inte kan samordnas, ska 
förvaltaren tilldela kapacitet med hjälp av avgifter eller i enlighet med 
prioriteringskriterier som medför ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande 
av infrastrukturen. 

I 7 kap. 3 § anges att infrastrukturförvaltaren får ta ut en extra avgift för 
utnyttjandet av överbelastad infrastruktur. I 6 kap. 14 § står att den som betalar 
en sådan extra avgift har företräde vid tilldelningen av överbelastad 
infrastruktur. Vad ”företrädet” betyder i praktiken är inte närmare reglerat, men 
i författningskommentaren till bestämmelsen anges att om extra avgift används 
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så ska denna i första hand vara utslagsgivande för fördelningen av 
infrastrukturkapacitet11. 

Av 6 kap. 15 § följer att om möjligheten att ta ut en extra avgift inte används eller 
inte leder till att det avgörs vilken sökande som ska tilldelas infrastruktur-
kapacitet, ska infrastrukturförvaltaren tilldela kapacitet i enlighet med de 
prioriteringskriterier som anges i beskrivningen av järnvägsnätet. 

När järnvägsinfrastruktur har förklarats överbelastad ska infrastruktur-
förvaltaren, enligt 6 kap. 6 §, göra en kapacitetsanalys och en 
kapacitetsförstärkningsplan. Enligt 5 kap. 8 § järnvägsförordningen (2004:526) 
ska kapacitetsanalysen vara avslutad inom sex månader efter det att 
infrastrukturen har förklarats som överbelastad. Infrastrukturförvaltaren kan 
därefter ta maximalt ytterligare sex månader på sig för att presentera en 
kapacitetsförstärkningsplan, enligt förordningens 5 kap. 9 §. 

Både kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten. Om en kapacitetsförstärkningsplan inte tas fram får den 
extra avgiften inte tas ut utan tillsynsmyndighetens godkännande. Men om det 
finns en upprättad kapacitetsförstärkningsplan och denna plan håller på att 
genomföras behöver någon ny kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan 
inte göras.  

3.2 EU-rättsliga bestämmelser  

Järnvägslagen är anpassad till direktivet 2012/34/EU av den 21 november 2012 
om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (SERA-direktivet).  

EU:s lagstiftning på järnvägsområdet syftar till att reducera 
infrastrukturavgifterna och upprätthålla bästa möjliga kvalitet på 
infrastrukturen. Förfarandena för att beräkna direkta kostnader för användning 
av infrastruktur, vilka ligger till grund för minimipaketet av tillträdestjänster, 
har fastställts i den nya genomförandeförordningen (EU) 2015/909. Den är 
direkt bindande och tillämplig i medlemsstaterna. Förordningen syftar till 
harmonisera tillämpningen av artikel 31 (se nedan). 

Huvudregeln i EU-förordningen är, enkelt uttryckt, att avgifterna ska täcka 
skillnaden mellan infrastrukturförvaltarens självkostnader för att tillhandahålla 
tågläge och vissa kostnader som inte kan göras gällande. Dessa kostnader anges 
uttryckligen i förordningens artikel 4. Som alternativ metod får de kostnader 
som ska täckas med avgifter beräknas med ekonometrisk metod eller tekniska 
modeller, vilket framgår av artikel 6. Trafikverkets prissättning är i huvudsak 
baserad på ekonometrisk metod. 

Pristillägg ovanpå de obligatoriska avgifterna kan bara tas ut av de segment som 
kan betala sådana högre avgifter. Infrastrukturförvaltarna uppmanas att 

11 Prop. 2003/04:123, sid. 190 
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utnyttja incitament som återspeglar till exempel kapacitetsbrist för att optimera 
användningen av infrastrukturen.12  

Tjänster och avgifter behandlas i artiklarna 29–37 i SERA-direktivet. Vi 
framhåller här endast de bestämmelser som vi bedömer som relevanta för 
uppdraget. 

Artikel 31. Principer för fastställande och uttag av avgifter 

Avgiften för minimipaketet och tillträde till infrastruktur som förbinder 
anläggningar för tjänster ska fastställas till den kostnad som uppstår som en 
direkt följd av den tågtrafik som bedrivs. 

En extra avgift får inbegripas i de infrastrukturavgifter som avses i stycket ovan 
för att visa att det föreligger en brist på kapacitet i fråga om identifierbara delar 
av infrastrukturen under perioder av överbelastning. 

Artikel 33. Rabatter 

Infrastrukturförvaltarna får införa program som är tillgängliga för alla 
användare av infrastrukturen för bestämda trafikflöden, med tidsbegränsade 
rabatter för att främja utvecklingen av ny järnvägstrafik eller rabatter som 
uppmuntrar till användning av avsevärt underutnyttjade linjer (se avsnitt 6.4). 

Rabatter får endast gälla avgifter som tas ut för ett bestämt infrastrukturavsnitt. 
Likartade rabattsystem ska tillämpas för likartade tjänster. Rabattsystem ska 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt på alla järnvägsföretag. 

Artikel 36. Bokningsavgifter 

Infrastrukturförvaltare får ta ut en avgift för kapacitet som är tilldelad men inte 
utnyttjad. Detta är en ändring i förhållande till nuvarande reglering som tillåter 
att en avgift får tas ut för sökt men inte utnyttjad kapacitet (se avsnitt 6.3).  

Om infrastrukturförvaltaren tar ut en bokningsavgift ska den vara obligatorisk 
för den som regelbundet underlåter att utnyttja tågläget eller delar av detta. I 
järnvägsnätsbeskrivningen ska infrastrukturförvaltaren offentliggöra de 
kriterier som denne bestämt sig för att använda för att fastställa när det finns ett 
sådant underutnyttjande. Regleringsorganet ska kontrollera kriterierna.  

Artikel 45. Tågplaneprocess 

Infrastrukturförvaltaren ska i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå alla 
ansökningar om infrastrukturkapacitet, inklusive sådana ansökningar om 
tåglägen som går genom fler än ett järnvägsnät, och i så stor utsträckning som 
möjligt ta hänsyn till alla förhållanden av betydelse för sökande, inklusive den 
ekonomiska effekten på deras verksamhet. 

12 Kommissionen. Femte rapporten om övervakning av utvecklingen på 
järnvägsmarknaden. COM(2016) 780 final.  
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Artikel 46. Samordningsprocess 

Om intressekonflikter uppstår under den tågplaneprocess som avses i artikel 45 
ska infrastrukturförvaltaren genom en samordning av ansökningarna sträva 
efter att finna bästa möjliga lösning på alla önskemål. 

Om det uppstår en situation som kräver samordning ska infrastruktur-
förvaltaren inom rimliga gränser ha rätt att föreslå en annan 
infrastrukturkapacitet än den som har begärts. 

Artikel 47. Överbelastad infrastruktur 

Om det efter samordning av begärda tåglägen och efter samråd med sökande 
inte är möjligt att helt tillgodose alla ansökningar om infrastrukturkapacitet, ska 
infrastrukturförvaltaren omedelbart förklara den del av infrastrukturen där 
detta har inträffat som överbelastad. Detta ska även gälla infrastruktur där 
kapacitetsbrist kan förväntas inom en nära framtid. 

Om infrastruktur har förklarats som överbelastad ska infrastrukturförvaltaren 
göra en kapacitetsanalys, såvida inte en kapacitetsförstärkningsplan redan håller 
på att genomföras. 

Om extra avgifter enligt artikel 31 inte har tagits ut eller gett ett tillfredsställande 
resultat och infrastrukturen har förklarats vara överbelastad får infrastruktur-
förvaltaren dessutom använda prioriteringskriterier för att tilldela 
infrastrukturkapacitet. 

Artikel 50 och 51. Kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan 

En kapacitetsanalys ska vara avslutad inom sex månader efter det att 
infrastrukturen har förklarats överbelastad. Senast sex månader efter det att 
kapacitetsanalysen har avslutats ska infrastrukturförvaltaren lägga fram en 
kapacitetsförstärkningsplan. 

En infrastrukturförvaltare ska upphöra att ta ut avgifter för den aktuella 
infrastrukturen enligt artikel 31.4 i fall när  
a) infrastrukturförvaltaren inte lägger fram en kapacitetsförstärkningsplan, eller 
b) infrastrukturförvaltaren inte lyckas genomföra de åtgärder som anges i 
kapacitetsförstärkningsplanen.  

3.3 Överväganden 

Vi bedömer att EU-rätten inte ger andra möjligheter än svensk nationell 
lagstiftning när det gäller extra avgift, men att det finns smärre skillnader som vi 
behöver beakta vid ett eventuellt införande. Det handlar exempelvis om kravet i 
järnvägslagen på företräde för den som betalar extra avgift.  
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4 Banavgifter i andra länder 

4.1 Övergripande drag 

I ett internationellt perspektiv är de svenska banavgifterna låga, vilket framgår 
av bild 3.  

Bild 3. Genomsnittliga banavgifter i EU-länder 2016, euro/tåg-km (Källa: RMMS, 2016) 

 

 

Länderna i den vänstra uppsättningen av staplar utmärks av att avgifterna är 
högre för godstransporter än för persontransporter. För länderna i den högra 
uppsättningen staplar gäller det omvända förhållandet. I Österrike, Italien, 
Sverige och Danmark finns det antingen inte några stora skillnader eller så är 
resultaten blandade. För svensk del anges att avgifterna för ett godståg och ett 
persontåg (Intercity) är 1,2 euro per tågkilometer i båda fallen.  

Avgifterna för godståg är särskilt höga i de baltiska staterna, vilket i 
kommissionens RMMS-undersökning13 anses motiverat eftersom de tillåtna 
axellasterna är högre. 

Det finns en mängd skäl till att avgifterna skiljer sig åt mellan länderna. 
Skillnaderna kan i viss mån förklaras av faktiska skillnader i infrastrukturens 
kvalitet och trafikvolym, vilket resulterar i olika slitagekostnader. Samtidigt är 
det uppenbart att skillnaden i banavgiftsuttag också beror på andra faktorer, 
exempelvis benägenheten att finansiera åtgärder med offentliga medel.  

13 Rail Market Monitoring. COM(2016) 780 final.   
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4.2 Kapacitet och hanteringen av överbelastad infrastruktur  

Enligt kommissionens RMMS-undersökning (a.a.) är utnyttjandegraden av 
järnvägsnäten i Storbritannien, Luxemburg, Danmark, Österrike, Belgien och 
Tyskland cirka 60 procent högre än genomsnittet i EU. I Nederländerna är 
kapacitetsutnyttjandet ojämförligt störst med cirka 50 000 tågkilometer per 
linjekilometer om året. 

Bild 4. Järnvägens utnyttjandegrad i EU-länder, tusentals tåg-km per linje-km 2014 (Källa: RMMS, 
2016) 

 

 

Enligt RMMS-uppgifterna för 2014 anser 10 medlemsstater att delar av deras 
nät är överbelastade. För att hantera stor belastning av järnvägsnätet så 
prissätter infrastrukturförvaltarna kapaciteten och använder prioriteringsregler.  

I avsnitt 6 beskriver vi de svenska förutsättningarna för de avgifter respektive 
incitament som är eller kan vara inslag i en prissättning av järnvägens kapacitet. 
Nedan ger vi övergripande exempel på hur prissättning av kapacitet sker i andra 
länder.  

Tåglägesavgift eller motsvarande 

Trafikverkets tågläges- och passageavgift är differentierad så att den tas ut med 
högre belopp på högtrafikerade stråk och omvänt. Denna typ av differentiering 
är relativt vanlig också i andra länder. 

Infrabel (Belgien) tillämpar påslag med faktor 1 till 4 baserat på trafikintensitet. 
Även RFF (Frankrike) tillämpar påslag med faktor 0,5 i lågtrafik till 1,5 i 
högtrafik, vilket gäller under ett visst antal timmar och kan variera mellan 
person- och godstrafik. Network Rail (Storbritannien) har också avgifter som 
beror av utnyttjandegraden. 
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SBB (Schweiz) har förhöjda avgifter på särskilt högfrekventerade banor under 
helgfria vardagar under några morgon- respektive eftermiddagstimmar. I så 
motto liknar detta inslag vår passageavgift. Även ÖBB (Österrike) använder en 
förhöjd avgift på sträckor och under tider där kapacitetsutnyttjandet överstiger 
80 procent.  

Extra avgifter och andra monetära mekanismer för att lösa intressekonflikter 

Det är ovanligt att extra avgifter används för att lösa intressekonflikter. I 
Nederländerna och Österrike finns emellertid sådana avgifter. Enligt ÖBB:s 
(Österrike) järnvägsnätsbeskrivning för 2017 tas en extra avgift ut på sträckan 
Mödling–Wien Meidling som förklarats överbelastad på förhand. Avgiften gäller 
kl. 05:00–09:00 och 15:00–19:00 och uppgår till 1,298 euro per tågkilometer. 
Avståndet är cirka 20 kilometer. Den extra avgiften motsvarar därmed cirka 250 
kronor för den som trafikerar sträckan. 

Av ProRail:s (Nederländerna) järnvägsnätsbeskrivning för 2017 framgår att en 
extra avgift kan tillämpas om ingen överenskommelse kan nås i en 
intressekonflikt. En explicit tanke med avgiften är att främja samordnade 
överenskommelser. Varje tågläge som tilldelas kapacitet på en 
överbelastningsförklarad sträcka får betala en förutbestämd avgift på 100 euro, 
dvs. i storleksordningen 1 000 kronor. På Trafikverkets förfrågan uppger dock 
ProRail att avgiften i praktiken aldrig kommit till användning, utan att 
konflikter löses på annat sätt. 

I Infrabels (Belgien) järnvägsnätsbeskrivning kan utläsas att när 
prioriteringskriterier inte kan avgöra tvisten till någons fördel tilldelar Infrabel 
kapaciteten till den part vars ansökan beräknas generera de högsta intäkterna. 
Detta kan förvisso ses som en monetär princip som adresserar frågan om hur 
tilldelning ska ske när inte heller prioriteringskriterier förslår, men det är inte 
fråga om extra avgifter i SERA-direktivets mening. 

Rabatt 

Rabatter förekommer i Tyskland där DB-Netz använder 10 procent rabatt på 
ordinarie priser på lågfrekventerade linjer. Network Rail använder rabatter för 
viss typ av trafik under helger när kapacitetsutnyttjandet är lägre. ÖBB har 
korridorspecifika rabatter på två stråk med det uttryckliga syftet att värna 
godstrafikens konkurrenskraft. 

Bokningsavgift 

Infrabel har bokningsavgift som innebär att avbokning mellan 24 timmar och 60 
dagar räknat från avgångstid innebär att banavgifter helt eller delvis ska betalas. 
DB-Netz har en liknande struktur. Principen är jämförbar med den som vi 
tillämpar (se avsnitt 6.3).  

ProRail har en konstruktion med en fast bokningsavgift på 10 euro per tågläge 
för varje dag som tågläget inte nyttjas.   
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5 Klimatmål och kostnader för klimateffekter 

5.1 Klimatmål 

Enligt det transportpolitiska hänsynsmålet ska transportsektorn bidra till bland 
annat det nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan. En av 
hänsynsmålets fem preciseringar anger att: ”Transportsektorn bidrar till att 
miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 
energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. 
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.” 
Regering och riksdag har även beslutat om följande mål för 2020: 

• 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser  
• 10 procent förnybar energi inom transportsektorn  
• 20 procent effektivare energianvändning.  

 
I propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat” (prop. 
2008/09:162) presenterar regeringen visionen om att Sverige år 2050 ska ha en 
hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. Visionen innebär att transportsektorns utsläpp bör 
vara nära noll år 2050.  

I mars 2016 lämnade Miljömålsberedningen sitt delbetänkande med förslag till 
klimatpolitiskt ramverk inklusive ett förslag till långsiktigt klimatmål. Enligt 
förslaget ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. Målet är att minst 85 procent av utsläppsminskningen ska ske i 
Sverige.  

Regeringens inriktning är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. I juni 2016 redovisade också Miljömålsberedningen sitt 
delbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”. I delbetänkandet 
ges bland annat förslag på ett mål om att utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. 
Beredningen föreslår vidare att gång, cykel och kollektivtrafik blir normgivande i 
planeringen i större tätorter samt att resor med buss och tåg underlättas vid 
planering av infrastruktur mellan tätorterna.  

Miljömålsberedningen ger också förslag på ett mål att kollektivtrafik, cykel och 
gång ska stå för 25 procent av resandet i Sverige senast 2025. Andelen idag är 
cirka 20 procent och nuvarande persontransportprognos från Trafikverket pekar 
på att andelen kommer vara oförändrad till 2025, utan ytterligare åtgärder.  

Trafikverket presenterade i juni 2016 ett regeringsuppdrag om åtgärder för att 
minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser14. I rapporten redovisas tre 
scenarier som klarar att minska utsläppen med 80 procent och därmed 
Miljömålsberedningens förslag till mål om att minska utsläppen från inrikes 

14 Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett 
regeringsuppdrag, Trafikverket 2016:111 
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transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. I ett av dessa ökar 
transportarbetet på järnväg kraftigt. Trafikverket har därför låtit göra 
kapacitetsanalyser för 2030 och för dessa räknat på åtgärder som skulle behövas 
för att motverka kapacitetsbristerna15. Dessa pekar på åtgärdsbehov 
motsvarande 90–150 miljarder kronor.  

Infrastrukturen för bland annat vägar och järnvägar står för en betydande del av 
transportsektorns utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Lägger 
man ihop klimatpåverkan från trafiken och infrastrukturen står byggande och 
underhåll av infrastrukturen för 5–10 procent av denna klimatpåverkan. Sedan 
februari 2016 ställer Trafikverket klimatkrav på leverantörer i investerings- och 
underhållsprojekt. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de material 
som används och framtida underhåll.  

Under slutet av 2016 genomfördes också en upphandling av järnvägssliper för 
de kommande 20 åren där krav ställdes på reducerad klimatpåverkan jämfört 
med föregående kontraktsperiod. 

5.2 Kostnader för klimateffekter 

De globala miljöeffekterna av transporter beror framförallt på trafikens utsläpp 
av växthusgasen koldioxid som bildas vid förbränning av kolföreningar i fossila 
bränslen. Koldioxid är emellertid inte den enda klimatpåverkande gasen utan 
det finns även andra, exempelvis metan. Värderingen av utsläpp av sådana gaser 
görs som regel schablonmässigt med koppling till mätning och värdering av 
koldioxid, det vill säga i termer av koldioxidekvivalenter. 

I tabellerna 7 och 8 visas värderingar som har gjorts avseende kostnaden för 
klimateffekter som uppstår som en direkt följd av gods- respektive 
persontransporter på väg och järnväg.  

Tabell 7. Kostnader för godstrafikens klimatkostnader 

Koldioxid  
(kr. per tonkilometer) 

Källa Marginalkostnad  

Tunga lastbilar med släp 

Trafikanalys 2016:2 
tabell 1.5 och 2.4 

0,052 

Godståg  
 

0,0018 

 

Kostnaden för klimateffekter är alltså nästan 30 gånger högre per tonkilometer 
för en tung lastbil med släp än för ett godståg som ger utsläpp av koldioxid.  

  

15 Klimatscenario järnvägskapacitet, Trafikverket rapport 2016:112 
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För persontransporten är motsvarande förhållande 9 gånger högre kostnad per 
personkilometer för vägtransporten jämfört med järnvägstransporten. För att nå 
klimatmålen kan det därför hävdas att andelen gods- och persontransporter på 
järnväg behöver öka16. 

Tabell 8. Kostnader för persontrafikens klimatkostnader 

Koldioxid  
(kr. per personkilometer) 

Källa Marginalkostnad  

Personbil, bensin 

Trafikanalys 2016:2 
tabell 1.5 och 2.4 

0,136 

Persontåg  
 

0,015 

 

  

16 http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2016-06/fyra-scenarier-for-
minskade-utslapp-av-vaxthusgaser/  
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6 Prissättning av järnvägens kapacitet 

6.1 Tågläges- och passageavgift 

Tågläges- och passageavgiften bidrar till att täcka de kostnader som uppstår som 
direkt följd av trafiken. De speglar geografiska och tidsmässiga skillnader i 
utnyttjandegrad. Passageavgiften speglar tydliga toppar i efterfrågan under vissa 
tider på dygnet. Tillsammans bidrar de till ett effektivare kapacitetsutnyttjande 
genom att fördela trafikarbete och minska temporära anhopningar. 

6.1.1 Nuläge 

Järnvägen är högt belastad under vissa tider och på vissa platser. Det ökar 
risken för störningar, särskilt vid yttre påfrestningar. Kapaciteten nyttjas i 
mycket varierad grad, och vi tar ut en differentierad tåglägesavgift för att spegla 
detta (se tabell 1 och bild 5). Avgiften har tre nivåer som beror på 
kapacitetsutnyttjandet (se avsnitt 2.3).  

Bild 5. Tåglägesnivå per sträcka 

 

Om man jämför bild 5 ovan med bild 2 i avsnitt 2.3 så kan man se att 
avgiftsnivåerna inte direkt speglar kapacitetsutnyttjandet såsom det är beräknat. 
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Det beror på att beräkningsmetoden är kvantitativ, medan avgiftsnivån också 
bygger på kvalitativa bedömningar av kommande förändringar när det gäller 
trafikering eller infrastruktur som påverkar kapacitetsutnyttjandet. Dessutom 
eftersträvar vi ännu så länge att avgiftsnivåerna tas ut i längre sammanhängande 
stråk, bland annat av transparensskäl och administrativa enkelhetsskäl.  

Vi tar också ut en enhetlig passageavgift som idag är det enda tidsstyrda inslaget 
i avgiftsstrukturen (se tabell 1 och bild 6). Den tas ut för tåg som passerar 
förutbestämda områden i ett tidsintervall då belastningen är mycket hög. För 
närvarande tas avgiften ut 06.00–09.00 och 15.00–18.00 i alla 
passageområden.  

Från Tågplan 2018 kommer passageområdena i Stockholm att förändras med 
anledning av Citybanan och dess påverkan på kapacitetsutnyttjandet. 

Bild 6. Passageavgift per område 

 

6.1.2 Förutsättningar 

Svensk rätt 

Avgifter för användning av järnvägsinfrastrukturen ska motsvara den kostnad 
som uppstår som en direkt följd av trafiken. Detta följer av 7 kap. 2 § 
järnvägslagen.  

Enligt 7 kap. 4 § samma lag får infrastrukturförvaltaren ta ut högre avgifter än 
som följer av 7 kap. 2 §. 
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EU-rätt 

Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/90917 avses med 
direkt kostnad den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik 
som bedrivs. Denna kostnad får uttryckas i någon av enheterna tågkilometer, 
fordonskilometer, bruttotonkilometer eller en kombination av dessa. 

Av skäl 43 i SERA-direktivet framgår att avgiftssystemen bör uppmuntra 
järnvägsinfrastrukturförvaltare till en optimal användning av infrastrukturen.  

6.1.3 Överväganden 

I KTH:s rapport om banavgifterna och järnvägsmarknaden18 så anges att det 
bästa sättet att styra trafiken i högt belastade avsnitt är att differentiera 
tågkilometeravgiften i tid och rum. Då styr man både mot kapacitetsstarka tåg 
samt mot att tåglägena kan förskjutas i tiden och mot att godståg ibland kan ta 
andra vägar. På lång sikt kan en sådan utveckling styra mot ökad kapacitet per 
vagn och tåg, exempelvis genom bredare tåg eller tvåvåningståg. 

Tåglägesavgiften 

Tåglägesavgiftens utveckling framgår av tabell 1. Differentieringen har gradvis 
ökat för att ge starkare incitament. När Trafikverket inledde sin verksamhet 
2010 fanns ingen differentiering alls. Inte heller var det kapacitetsutnyttjandet 
som allena var grunden för den differentiering som därefter påbörjades, utan 
hänsyn togs även till andra förhållanden såsom anläggningskvalitet. I den 
nuvarande planen för banavgifter har syftet med tåglägesavgiften renodlats så 
att prissättningen enbart avser kapacitet, för att öka transparensen, 
mätbarheten och förstärka incitamenten.  

Utvecklingen av tåglägesavgiften har inneburit att många sträckor har fått en 
annan avgiftsnivå än när anläggningskvaliteten var det avgiftsgrundande 
förhållandet. Såväl till Tågplan 2017 som Tågplan 2018 har ett trettiotal sträckor 
fått en annan avgiftsnivå än tidigare, för att spegla kapacitetsutnyttjandet. Vi 
eftersträvar samtidigt att de förändringar vi genomför av tåglägesnivåerna är 
beständiga så att en och samma sträcka inte förändras redan efter kort tid, 
eftersom det skulle försvåra eventuella anpassningar från de sökandes sida. Vi 
har nu väsentligen genomfört de förändringar i hela järnvägsinfrastrukturen 
som den nya inriktningen innebär. 

En tåglägesavgift som differentieras efter kapacitetsutnyttjande kan påverka 
järnvägsföretag att välja framför allt tider och i vissa fall banor som är mindre 
belastade. Det frigör kapacitet som kan användas för tillkommande trafikarbete 
på järnväg eller för bättre leveranskvalitet i befintlig tågföring. På så sätt kan 
man utnyttja kapaciteten effektivare.  

17 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/909 av den 12 juni 2015 om 
förfarandena för beräkning av den kostnad som uppstår som en direkt följd av den 
tågtrafik som bedrivs. 
18 Järnvägens marknad och banavgifterna - Utvecklingen av järnvägssektorn och 
uppföljning av fordonsbestånd och kapacitetsutnyttjande. Rapport 2016.  
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Intäkterna från tåglägesavgifterna uppgick 2016 till cirka 775 miljoner kronor, 
varav 85 procent avsåg tåglägesnivån Hög. 

Kan tåglägesavgiften spegla nyttan av tåglägestjänsten? 

Dagens tåglägesavgift är lika för alla marknadssegment och endast beroende av 
vilken sträcka som trafikeras. Person- och godståg betalar således samma 
tåglägesavgift för trafikering på en och samma sträcka. Samtidigt kan vi inte 
tillgodose allas önskemål om tågläge fullt ut. Generellt sett får godstransporter 
stå tillbaka för persontransporter, vilket kan yttra sig i ”skogstid” (se avsnitt 
2.4).  

I vår rapport Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta (a.a. sid. 50 f.) 
beskrev vi att det är tänkbart att tåglägesavgiften kan utformas med koppling till 
prioriteringen i kapacitetstilldelningen. Det betyder att sökande som tillhör en 
högre prioriteringskategori får betala en högre tåglägesavgift och omvänt. Vi 
beskrev även ett alternativ som innebär att vissa tåglägen förses med mervärde, 
exempelvis i form av framkomlighetsgaranti, som kan efterfrågas av sökande 
med sådant behov. 

Om tåglägesavgiften skulle utvecklas enligt någon av nämnda principer är det 
viktigt att det sker utan påverkan på den redan gällande principen. Det är också 
viktigt att den grundprincip som avgiftsuttaget vilar på är robust. Att exempelvis 
koppla tåglägesavgiften till skogstid är inte en robust princip, bland annat 
eftersom det ännu inte finns en entydig definition av vare sig begreppet eller 
fenomenet. 

Ytterligare en aspekt är att en eventuell knytning mellan avgift och 
prioriteringskategori bör ske så att inte oönskade låsningar sker som begränsar 
utvecklingen av antingen avgiften eller prioriteringskategorierna. 

Slutligen bedömer vi att det i dagsläget är för tidigt att låta tåglägesavgiften 
spegla nyttan av tågläget, eftersom kostnadsansvaret bärs i väldigt varierad 
utsträckning om man jämför person- och godstransporter på järnväg (se tabell 4 
och 5 i avsnitt 2.1). Som kostnadsansvaret ser ut skulle en lägre tåglägesavgift 
för godstransporter motverka anpassningen av banavgifterna till den 
miniminivå som lagen stadgar. Det är spåravgiften (se tabell 1) som gör att 
kostnadsansvaret ser ut på detta sätt. När den är anpassad till rätt nivå (se tabell 
3) så är det tänkbart att tåglägesavgiften kan utvecklas för att spegla nyttan av 
tjänsten. 

Vi kan alltså konstatera att skogstid och lägre prioritering i högre utsträckning 
drabbar godstransporter, men också att banavgifterna från dessa ännu inte 
täcker de direkta kostnaderna i lagens mening.  

Passageavgiften 

Passageavgiften är det enda tidsstyrda inslaget i avgiftsstrukturen. Som framgår 
av tabell 1 tas den ut i enheten kronor per passage. Samtidigt anger 
genomförandeförordningen (EU) 2015/909 uttömmande i vilka enheter den 
direkta kostnaden – och den därmed sammanhängande avgiften – får uttryckas. 
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Som framgår ovan får den exempelvis uttryckas i tågkilometer. Vår bedömning 
är att passageavgiften kan ses som en form av tåglägesavgift eftersom varje 
passage har en viss geografisk utbredning i antal kilometer och en fast avgift, 
vilket innebär att den låter sig omräknas och uttryckas i kronor per 
tågkilometer. Den utformning vi har valt är endast ett sätt att synliggöra 
avgiften. 

Om passageavgiften inte kan ses som en avgift som bidrar till att täcka den 
direkta kostnaden återstår att betrakta den som en uppräkning (eng. ”mark-
up”). För sådana avgifter gäller inte genomförandeförordningens begränsningar 
i fråga om uttagsenheter.  

Intäkterna från passageavgifterna (Öresundsbron undantaget) uppgick 2016 till 
knappt 127 miljoner kronor. 

Att betrakta passageavgifterna som en extra avgift kan ligga nära till hands med 
tanke på utformningen. I avsnitt 4.2 framgår exempelvis att Österrike har en 
extra avgift på en cirka 20 kilometer lång sträcka under vissa tidpunkter, vilket 
innebär att avgiften överensstämmer väl med våra passageavgifter. Skillnaden är 
att sträckan i Österrike har förklarats överbelastad på förhand, och då baserat på 
antagande om kapacitetsbrist. De rättsliga förutsättningarna för det berörs i 
avsnitt 3. 

Vi har valt att se passageavgiften som del i en eskaleringskedja där avgiften 
gradvis höjs med tilltagande kapacitetsbrist. I en sådan eskaleringskedja 
uttrycker passageavgiften en betydande kapacitetsbrist, dock utan 
överbelastning. Att överbelastningsförklara infrastruktur ser vi som det yttersta 
uttrycket för kapacitetsbrist.  

6.2 Extra avgift för överbelastad infrastruktur 

6.2.1 Nuläge 

 
Trafikverket har hittills aldrig använt sig av möjligheten att ta ut extra avgift för 
överbelastad infrastruktur. Intressekonflikter som leder till överbelastnings-
förklaringar måste därför lösas endast med prioriteringskriterier.  

6.2.2 Förutsättningar 

Svensk rätt 

Infrastrukturförvaltaren får ta ut en extra avgift för utnyttjandet av överbelastad 
infrastruktur för att åstadkomma ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande 
av järnvägsinfrastrukturen, enligt 7 kap. 3 § järnvägslagen. I 6 kap. 13 § framgår 
att om ansökningarna inte kan samordnas ska infrastruktur-förvaltaren snarast 
förklara den delen av infrastrukturen som överbelastad.  
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Om det är uppenbart att det kommer att bli en betydande kapacitetsbrist på en 
del av infrastrukturen inom kommande tågplaneperiod, får infrastruktur-
förvaltaren förklara denna del av infrastrukturen som överbelastad. Enligt  
6 kap. 14 § har den som betalar en extra avgift företräde vid tilldelningen av 
överbelastad infrastruktur. 

I lagens förarbete (prop. 2003/04:123, s. 137) gjorde regeringen bedömningen 
att sådana avgifter kan bidra till att höja effektiviteten i järnvägssystemet. 

EU-rätt 

En extra avgift får tas ut för att visa att det är brist på kapacitet på identifierbara 
delar av infrastrukturen, när dessa är överbelastade (SERA-direktivet, artikel 
31.4). En sträcka ska förklaras som överbelastad om det efter samråd inte har 
varit möjligt att helt tillgodose alla ansökningar (SERA-direktivet, artikel 47). 
Samma sak gäller om kapacitetsbrist kan förväntas. 

I skäl 58 i SERA-direktivet anges vidare att man i avgiftssystemet bör ta hänsyn 
till effekten av ökande användning av infrastrukturkapacitet och i sista hand 
kapacitetsbrist. 

6.2.3 Överväganden 

I det följande redovisar vi våra överväganden om förutsättningarna för att 
använda en extra avgift som en ytterligare del i Trafikverkets prissättning av 
kapacitet. Dessa överväganden behöver dock prövas i ett fördjupat analysarbete 
innan en tillämpning kan komma i fråga. 

De flesta intressekonflikter har hittills kunnat lösas genom att sökande anpassar 
sina önskemål i samordningsprocessen. Kvar blir därför i praktiken bara ett fåtal 
olösliga konflikter som leder till överbelastningsförklaringar. Som framgår av 
tabell 9 har antalet varierat mellan 0 och 9 med ett genomsnitt på 4 mellan 
Tågplan 2007 och Tågplan 2017.  

Tabell 9. Antal överbelastningsförklaringar 2007–2017 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S:a 

3 0 1 7 3 9 6 4 5 4 6 48 

 

Vissa av dessa överbelastningar har avsett sträckningar som inte alls präglas av 
kapacitetsbrist generellt sett, men där samordningen inte har resulterat i en 
lösning. Samtidigt kan kapacitetsbristen vara påtaglig på många sträckor där 
samrådet ger resultat endast genom att många sökande är beredda att justera 
sina önskemål. I vissa fall kan justering ske på ett sätt som försämrar 
tågföringen, exempelvis genom omotiverade tågstopp som ger skogstid. 

I Trafikverkets rapport Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta  
(a.a. sid. 53) bedömde vi att det bör vara möjligt att redan i 
järnvägsnätsbeskrivningen ange hur avgiften kommer att förändras om 
Trafikverket tvingas förklara en sträcka som överbelastad under en viss tid. Det 
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bör då kunna anges att en extra avgift tas ut för varje delsträcka och tid som 
överbelastningsförklaringen avser. Då är villkoren förutsebara för de sökande 
som blir föremål för samordningsprocess och tvist. En extra avgift kommer 
därmed att fungera som incitament under den processen (jämför exemplet 
Nederländerna i avsnitt 4.2). 

Hur kan en extra avgift bidra till effektivare kapacitetsutnyttjande? 

Sökande som utför transporter av större värde för samhället kan antas driva sina 
anspråk på kapacitet längre än sökande som kör transporter av mindre värde. 
Hur dessa förhållanden ser ut i det enskilda fallet kan blottläggas med hjälp av 
extra avgifter. Däremot kan det vara svårt att värdera enskilda tåg på ett korrekt 
sätt med hjälp av prioriteringskriterier, eftersom värdet av exempelvis en 
godstransport kan variera enormt.  

Det är den sökande som är bäst skickad att i det enskilda fallet värdera 
betydelsen av en transport, liksom av tidsförskjutningar eller bristande 
punktlighet för transporten.  

Antag att vi har två sökande, A och B, som båda efterfrågar kapacitet på ett sätt 
som är oförenligt. I exemplet kommer A med stor sannolikhet att ges företräde 
enligt de prioriteringskriterier som Trafikverket använder, och det vet såväl A 
som B. Av det skälet är det idag meningslöst för B att söka tågläget, även om 
detta specifika tågläge representerar ett mycket stort företagsekonomiskt värde 
för B, och betalningsviljan därför är högre än för ett ”ordinarie” tågläge.  

Eftersom B är beredd att betala en extra avgift för detta specifika tågläge finns 
inget att förlora på att pröva A:s betalningsvilja. Om A saknar betalningsvilja 
kommer A att acceptera ett förslag som innebär att B får sitt önskade läge. I 
annat fall blir ju sträckan överbelastningsförklarad och A måste betala den extra 
avgiften. Utfallet av konflikten blir därmed ett annat än om B hade avstått från 
att söka eller om prioriteringskriterier tillämpats. Avgiften har i detta fall 
fungerat som ett incitament till lösning av konflikten. 

Kan en extra avgift vara ett sätt att beakta den ekonomiska effekten och andra 
förhållandena av betydelse för sökandes verksamhet? 

Transportstyrelsen har i beslut den 14 december 2016 förelagt Trafikverket att 
vid konflikt, i kommande samordningsprocesser, beakta den ekonomiska 
effekten och andra förhållandena av betydelse för sökandes verksamhet. Att så 
ska ske följer av 6 kap. 9 § järnvägslagen. 

En sökande vars ekonomi och verksamhet påverkas avsevärt av hur konflikten 
löses kan antas ha en större betalningsvilja än den vars ekonomi och verksamhet 
endast påverkas i ringa utsträckning. Vår bedömning är därför att en extra 
avgift, rätt utformad, kan vara ett av flera sätt att beakta den ekonomiska 
effekten på sökandes verksamhet.  
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I vilka situationer bör en extra avgift tas ut?  

Som framgår i avsnitt 3.1 får vi överbelastningsförklara en sträcka redan om det 
är uppenbart att det kommer att bli en betydande kapacitetsbrist inom 
kommande tågplaneperiod. Det betyder i praktiken att vi beslutar om 
överbelastning senast i samband med utkastet till tågplan, dvs. innan 
samordningsprocessen vidtar (se bild 1).  

Det är möjligt att ta ut en extra avgift även för sträcka som förklarats 
överbelastad redan i detta skede, men då ställs sökande inför fullbordat faktum 
och har ingen möjlighet att förhålla sig till den extra avgiften i den fortsatta 
samordningsprocessen. Konsekvenserna av det behöver analyseras närmare.  

Vidare bedömer vi att ad hoc-trafik faller utanför en eventuell tillämpning, 
eftersom sådan trafik endast kan komma i fråga där kapacitet finns tillgänglig. 
Inte heller bör extra avgifter omfatta konflikter mellan tågläge och banarbete, 
eftersom banavgifter inte betalas av den som utför banarbete för Trafikverkets 
räkning. Bland de konflikter som anges i tabell 9 ovan finns enstaka som 
innefattade Trafikverkets anspråk på kapacitet.  

Var i tågplaneprocessen kommer en extra avgift in? 

Som framgår i avsnitt 3.1 kan en extra avgift endast tas ut för överbelastad 
infrastruktur och ett beslut om detta måste alltså ligga som grund. Vidare 
framgår att prioriteringskriterier ska användas om extra avgifter antingen inte 
används eller leder till ett avgörande. Av detta följer att den extra avgiften blir 
ett inslag mellan beslut om överbelastning och en eventuell tillämpning av 
prioriteringskriterier (se bild 7).  

Idag går vi direkt till prioriteringskriterierna för att kunna fatta beslut om en 
konfliktfri tågplan.  
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Bild 7. Extra avgift i tågplaneprocessen 

 

Som vi beskrivit i avsnitt 3.1 måste vi ta fram en kapacitetsförstärkningsplan för 
att kunna ta ut den extra avgiften. I annat fall krävs tillsynsmyndighetens 
godkännande. Vi har också beskrivit att järnvägsförordningens ledtider för 
framtagande av kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan medger att det 
får ta maximalt ett år från överbelastningsförklaring till färdig 
kapacitetsförstärkningsplan. 

Regelverket kan i denna del lätt uppfattas som ett cirkelresonemang. 
Infrastrukturförvaltaren får använda en extra avgift för att lösa en konflikt och 
få en ”körbar” tågplan. Men för detta krävs en kapacitetsförstärkningsplan som 
får ta ända upp till ett år att färdigställa räknat från överbelastningsförklaringen, 
och då lider samma tågplan mot sitt slut. I vårt exempel (bilaga 2) fattades 
beslutet om överbelastningsförklaring den 20 september 2016. 

För att syftet med den extra avgiften ska uppnås tolkar vi därför 
bestämmelserna på följande sätt. En extra avgift får tas ut efter en 
överbelastningsförklaring. Vi kan fakturera den extra avgiften fortlöpande 
såsom övriga banavgifter faktureras, även om kapacitetsförstärkningsplanen 
inte är färdig. För detta talar ordalydelser i SERA-direktivet, som säger att den 
extra avgiften får inbegripas i infrastrukturavgiften (se artikel 31.4) och att en 
infrastrukturförvaltare ska upphöra att ta ut avgifter i fall när 
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infrastrukturförvaltaren inte lägger fram en kapacitetsförstärkningsplan (se 
artikel 51.3). 

Syftet med att koppla den extra avgiften till framtagandet av dessa planer får 
därmed antas vara att infrastrukturförvaltaren inte varaktigt ska kunna ta ut 
extra avgifter utan att nämnda planer tas fram.  

Vem bör vara betalningsskyldig för den extra avgiften? 

När det gäller betalningsskyldigheten har vi övervägt följande alternativ. I 
samtliga fall gäller som allmän förutsättning att den betalningsskyldige faktiskt 
trafikerar den överbelastade infrastrukturen under den tid som 
överbelastningen gäller. 

1. Alla sökande som enligt fastställd tågplan trafikerar det överbelastade 
snittet (eventuellt begränsat till konflikter med absolut överbelastning) 

2. Endast sökande som inte har accepterat Trafikverkets lösningsförslag i 
samordningsprocessen 

3. De sökande som är parter i den primära konflikten 

4. Den sökande som kan anses få företräde i den primära konflikten.  

Alternativ 1 
Ett uttag enligt alternativ 1 omfattar samtliga sökande som tilldelas kapacitet på 
den överbelastade sträckan under den aktuella tiden. I vårt praktiska exempel 
(se bilaga 2) innebär det att alla fyra sökande, dvs. MTR, SJ, SL och Transdev, är 
betalningsskyldiga om de trafikerar det överbelastade snittet. Denna ”extensiva” 
lösning, som kan omfatta fler än de som primärt berörs, kan eventuellt få 
oönskade effekter om sökande ändrar sina anspråk för att undgå den extra 
avgiften. Det skulle kunna leda till oproportionerliga eller oavsiktliga 
”ruckningar” i sökandes anspråk, vilket kan stå i strid med strävan att 
tillmötesgå alla anspråk så långt det är möjligt.  

Som vi angett i avsnitt 3.1 gäller dessutom att den som betalar en extra avgift ska 
ha företräde vid tilldelningen. Man måste alltså i detta alternativ kunna hävda 
att samtliga som trafikerar det överbelastade snittet har fått företräde framför de 
som frånfallit tidigare i processen. Däremot görs ingen distinktion mellan de 
sökande som kvarstår i tvistlösningen och som sedan får ett tågläge i det 
överbelastade snittet.  

Om man begränsar tillämpningen till konflikter med absoluta överbelastningar, 
dvs. fall där antalet sökta tåglägen överstiger det tillgängliga antalet, kan 
avgiften användas för att avgöra vilka som ska bli föremål för slutlig tilldelning 
efter tillämpning av prioriteringskriterier. Det blir då tydligt att ”företrädet” 
gäller den som får slutlig tilldelning i förhållande till den som eventuellt 
frånfaller. I vårt exempel (bilaga 2) fanns 24 tåglägen enligt JNB den aktuella 
timmen, men antalet tåglägen i konflikten var 25. En fördel med denna 
begränsade tillämpning kan vara att man motverkar risken för oproportionerliga 
eller oavsiktliga ”ruckningar” i sökandes anspråk.  
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Alternativ 2 
Om vi begränsar avgiftsuttaget till sökande som inte har accepterat 
Trafikverkets lösningsförslag i samordningsprocessen, så blir det normalt ett 
färre antal betalningsskyldiga. I vårt exempel (bilaga 2) så är det bara MTR som 
skulle vara betalningsskyldig. För denna lösning talar det faktum att det ju är 
sökande som inte accepterar Trafikverkets lösningsförslag som orsakar 
överbelastningsförklaringen, och som därmed direkt utlöser den extra avgiften.  

Mot denna lösning kan anföras att sökande som inte accepterat Trafikverkets 
lösningsförslag kan anses drabbade av dubbla ”bakslag”, dels ett lösningsförslag 
som inte kan godtas dels en extra avgift. Samtidigt är utgångspunkten för 
Trafikverkets lösningsförslag att nå en robust och effektiv totallösning, där 
enskildas önskemål vägs in. Därför kan en eventuell uppfattning om dubbla 
”bakslag” betraktas som subjektiv.  

Enligt 6 kap. 14 § järnvägslagen ska den som betalar en extra avgift ha företräde 
till den överbelastade infrastrukturen. Vår uppfattning är att ”företräde” inte 
nödvändigtvis innebär att sökande får sin ansökan tillgodosedd fullt ut. Att få 
företräde kan innebära att en justering sker, men att den är mindre än för andra 
sökande. Samtidigt är det inte säkert att den som avvisar ett lösningsförslag 
nödvändigtvis är den som drabbas mest. Vår bedömning är sammantaget att 
detta alternativ i sig inte är tillräckligt för att uppfylla kravet på att den 
betalningsskyldige ges företräde. 

Alternativ 3 
En tredje möjlighet är att parterna i den primära konflikten är de 
betalningsskyldiga. Med primär konflikt avser vi endast de anspråk som är 
direkt oförenliga, dvs. som krockar på det sätt som bild 8 visar. I vårt exempel 
(se bilaga 2) skulle den principen innebära att MTR och SJ – men inte SL och 
Transdev – är betalningsskyldiga. 

Bild 8. Primär konflikt om tågläge 

sträcka 

 

 

 

 

  tid  
 

Mot denna lösning talar eventuellt att både SJ och MTR inte kan anses ha fått 
företräde framför SL och Transdev, eftersom de senare inte är del av den 
primära konflikten, utan endast potentiellt berörda.  
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Alternativ 4 
Det fjärde alternativet innebär att betalningsskyldigheten faller på den part i den 
primära konflikten som i störst utsträckning får sina önskemål tillgodosedda. 
Man kan då tänka sig att den vars önskemål justeras minst, mätt i antal minuter, 
är den part som kan anses få företräde. Detta alternativ skulle i vårt exempel 
innebära att SJ är betalningsskyldig. Det är också detta alternativ som kan anses 
ligga närmast bestämmelsen i järnvägslagens 6 kap. 14 §, nämligen att den som 
betalar en extra avgift ska ha företräde. Principen är enkel så länge endast en 
part kan anses får företräde, men i praktiken kan även en primär konflikt 
omfatta flera parter och då blir frågan om vem som kan anses ha fått företräde 
mer relativ.  

Principerna vad gäller betalningsskyldighet behöver närmare analyseras, såväl 
från rättsliga som administrativa och ekonomiska utgångspunkter. 

Vilka merintäkter skulle en extra avgift ge? 

Som framgår av tabell 9 finns det enskilda år då ingen intressekonflikt uppstår 
och då alltså inga merintäkter, dvs. intäkter utöver de planenliga, skulle 
genereras. Exemplet från Nederländerna, som dels har mycket högt 
kapacitetsutnyttjande dels en förutbestämd extra avgift, visar att 
intressekonflikter löses utan att den extra avgiften tillämpats (se avsnitt 4.2). 
Det följande räkneexemplet ska därför ses som mycket osäkert, men kan ge en 
grov uppfattning om vilka merintäkter en extra avgift skulle kunna ge.  

Vi antar att den extra avgiften är förutbestämt till 1 000 kronor per tåg och 
passage i det överbelastade snittet. Vi antar vidare att betalningsskyldigheten 
skulle avse parterna i den primära konflikten. I vårt exempel (bilaga 2) innebär 
det att SJ och MTR vardera ska betala 1 000 kronor per tåg som passerar. Det 
kör vardera ett tåg per dag under den tid som överbelastningen varar och 
förhållandet gäller helgfria vardagar under hela tågplanen.  

Med dessa beräkningsförutsättningar skulle den extra avgiften ge merintäkter 
om 2 * 1 000 * 250 = 500 000 kronor på grund av denna konflikt. 

Som framgår av tabell 9 har vi i genomsnitt haft cirka fyra intressekonflikter per 
år de senaste elva åren. Om vi alltså antar att en tågplan i snitt ger upphov till 
fyra konflikter som var och en genererar samma merintäkt, så handlar det om 
totalt 2 miljoner kronor per år. Denna intäkt kan ställas i relation till de 
planenliga intäkter från banavgifter som för 2016 uppgick till drygt 1,6 miljarder 
kronor.  

Det finns i princip inget tak för den extra avgiften, så den kan naturligtvis sättas 
avsevärt högre. Ofta får man ett bra samhällsekonomiskt utfall om avgiften är i 
samma storleksordning som den externa kostnaden. I det här sammanhanget 
bör då den extra avgiften vara i nivå med skadan man åsamkar andra genom att 
ta kapacitet i anspråk vid en överbelastad tidpunkt. Initialt bedömer vi 
emellertid att en sådan princip inte kan hanteras praktiskt. 
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Som framgår av tabell 1 är Trafikverkets passageavgift i storstadsområden  
416 kronor, och det gäller under en tid som visserligen är ansträngd men som 
inte nödvändigtvis föranlett någon intressekonflikt. Sålunda kan en extra avgift 
på 1 000 kronor vara en såväl tydlig som rimlig eskalering i avgiftsstrukturen, 
när det gäller prissättning av kapacitet.  

Skulle en extraavgift minska eller öka antalet intressekonflikter? 

Det som talar för att en extra avgift skulle minska antalet konflikter är att 
sökande, genom att inte driva konflikter till sin spets, kan undvika en pålaga 
som annars skulle kunna vara en kännbar merkostnad för ett tågläge. 

Vi bedömer det emellertid som minst lika sannolikt att sökande, med en extra 
avgift, ser nya möjligheter att förvärva tågläge. Ibland hävdas att det kan finnas 
en dold efterfrågan på tågläge som aldrig manifesteras eftersom sökande har lärt 
sig hur tågplaneprocessen fungerar, inklusive prioriteringskriterierna19. Det 
skulle göra att sökande inte alltid uttrycker sina preferenser fullt ut. I den mån 
detta stämmer kan en extra avgift generera fler konflikter, eftersom den skulle 
kunna ge ett annat utfall än prioriteringskriterierna. Om detta sker kan 
transaktionskostnaderna för kapacitetstilldelningen öka.  

Transaktionskostnader består bland annat av de kostnader som sökande bär för 
nedlagd tid i kapacitetsansökan, men också de ”byråkratikostnader” som 
Trafikverket bär för att hantera konflikter och överbelastningsbeslut. Som en 
följd av överbelastningsförklaringar måste exempelvis kapacitetsanalyser och 
kapacitetsförstärkningsplaner tas fram.  

Det kan även finnas en risk för oönskade beteenden, såsom att sökande 
medvetet skapar en konflikt genom att söka tågläge utan verklig avsikt att nyttja 
det. Efter överbelastningsförklaring kan tågläget avbokas, medan de som har ett 
verkligt behov tvingas betala en extra avgift. Vid ett eventuellt införande av en 
extra avgift skulle vi därför behöva överväga hur god affärssed kan värnas. 

Hur kan Trafikverket rent praktiskt hantera och fakturera en extra avgift? 

Intressekonflikter som leder till tvist uppenbaras i ett ganska sent skede av 
tågplaneprocessen (se bild 1). I bilaga 2 fattades beslutet om överbelastning 
exempelvis den 20 september 2016. Det är generellt sett förenat med praktiska 
svårigheter att fakturera avgifter som inte i alla avseende är färdiga i detta skede 
av tågplaneprocessen.  

För att kunna fakturera extra avgifter krävs, i sin enklaste form, ett 
faktureringsunderlag med uppgift om tågidentifikation, utgångsdatum och 
sökande. Dessa uppgifter torde framkomma inom ramen för samordnings-
processen.  

Uttaget av den extra avgiften kan lämpligen ske i kronor per tåg. 

  

19 Trafikanalys. Tåglägen, gods och trängsel på spåren. PM 2016:10, sid. 14 
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Mot bakgrund av det begränsade antalet överbelastningsförklaringar så 
bedömer vi att extra avgifter bör kunna tas ut i särskild ordning, som inte 
inbegriper ordinarie IT-system. Det finns redan vissa avgifter som vi fakturerar 
utan dessa system. För det fall ytterligare datamängder krävs, kan emellertid ett 
utvecklat eller anpassat IT-stöd krävas. 

Hur ska avgiften redovisas och disponeras? 

Trafikverket ska varje år samråda med Ekonomistyrningsverket (ESV) om de 
avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut, enligt 7 § avgifts-
förordningen (1992:191). ESV får medge undantag från samrådsskyldigheten.  

En extra avgift ska alltså samrådas med ESV på samma sätt som vi samråder 
befintliga banavgifter. Hur intäkterna från en extra avgift ska redovisas och 
disponeras kan eventuellt behöva tydliggöras.  

Vilket utvecklingsarbete pågår i Trafikverket? 

Sedan en tid pågår ett FOI-projekt om samhällsekonomiskt effektiv tilldelning 
av järnvägskapacitet20. Bakgrunden är bland annat de svagheter som 
användningen av prioriteringskriterier uppvisar. I arbetet belyser man bland 
annat de skilda förutsättningarna för kommersiell persontrafik, upphandlad 
persontrafik och godstrafik samt betydelsen av detta för tillämpningen av 
prioriteringskriterier.  

Även om man principiellt kan hävda att en extra avgift kan effektivisera 
kapacitetsutnyttjandet och spegla nyttan av ett tågläge så är det inte givet att 
resenärernas nytta återspeglas i sökandes värdering av sitt tågläge. En 
kollektivtrafikmyndighet värderar kanske inte nyttan på samma sätt som ett 
privat företag hade gjort. Det är därför som man i utvecklingsarbetet bedömt att 
den samhällsköpta trafiken kan behöva hanteras på ett mer schablonmässigt 
sätt medan den kommersiella trafiken i större utsträckning kan hanteras med 
extra avgift. 

Studien syftar på lång sikt till att ersätta dagens prioriteringskriterier med en 
metod som fördelar kapacitet på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. På kort 
sikt kan projektet bidra till att förbättra nuvarande prioriteringskriterier. 

6.3 Bokningsavgift 

6.3.1 Nuläge 

Bokningsavgifter infördes i form av en rapporteringsstruktur under 2015. Några 
verkliga avgifter tog vi inledningsvis inte ut. Sedan 1 januari 2017 tas emellertid 
avgiften ut enligt principer som anges i tabell 10 nedan. 

20 CTS Working Paper 2014:4. Samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av 
järnvägskapacitet: Några synpunkter på Trafikverkets nuvarande process 
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6.3.2 Förutsättningar 

Svensk rätt 

Infrastrukturförvaltaren får ta ut hela eller delar av avgiften för tilldelad 
kapacitet som inte har utnyttjats (7 kap. 7 § järnvägslagen). En sådan avgift 
benämns bokningsavgift.  

EU-rätt 

Bokningsavgifter får tas ut enligt artikel 36 i SERA-direktivet (se avsnitt 3.2). 

6.3.3 Överväganden 

En bokningsavgift tas ut för tilldelad tåglägeskapacitet som avbokas av 
järnvägsföretag eller trafikorganisatörer. Bokningsavgiften baseras på uppgifter 
om tilldelad kapacitet, orsak till avbokning och registrerad tidpunkt för 
avbokning. Den tas endast ut för sådana orsaker som järnvägsföretaget är direkt 
ansvarigt för och som registrerats med kod ”Järnvägsföretag”. 

Den avbokade kapaciteten mäts i förhållande till det avtal som tecknats mellan 
Trafikverket och den sökande, inklusive kapacitet som tilldelas i ad hoc-
processen. Vid avbokning av tilldelad kapacitet för tågläge tas följande 
bokningsavgifter ut. 

Tabell 10. Bokningsavgift och kvalitetsavgift för akut inställda tåg 

Tidsperiod Persontrafik Godstrafik 

Mellan 48 dagar och 15 dagar före 
planerad avgångstid vid 
utgångsstation 

20 % av tåglägesavgiften 10 % av tåglägesavgiften 

Mellan 14 dagar och 24 timmar 
före planerad avgångstid vid 
utgångsstation 

40 % av tåglägesavgiften 20 % av tåglägesavgiften 

 

Bokningsavgifter beräknas på det planerade tåglägets avbokade sträcka. 
Tilldelad kapacitet kan inte avbokas i efterhand.  

På grund av den begränsade flexibiliteten i planering och tilldelning av kapacitet 
(se avsnitt 2) så beställer godstrafikoperatörer fler tåglägen än de behöver, för 
alla eventualiteter. I Tågplan 2015 ställdes drygt 20 procent av godstågens 
ansökta tåglägen in.  

Järnvägens marknadssegment har olika förutsättningar och möjlighet till 
framförhållning. Persontrafiken har relativt lång framförhållning medan 
godstrafiken har en kortare framförhållning. Av effektivitets- och 
konkurrensskäl är det samtidigt angeläget att järnvägens kapacitet kan 
tillvaratas. Som framgår av tabell 10 har vi därför marknadssegmenterat 
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bokningsavgiften för att beakta såväl godstrafikens speciella förutsättningar som 
vikten av effektivt kapacitetsutnyttjande. 

6.4 Rabatt  

6.4.1 Nuläge 

Idag används inte rabatt i prissättningen av kapacitet. Däremot finns det inslag i 
prissättningen som möjligen skulle kunna betraktas som rabatt (se avsnitt 6.4.3 
nedan). 

6.4.2 Förutsättningar 

Svensk rätt 

Infrastrukturförvaltaren får ge rabatt på avgifter för att främja utvecklingen av 
ny järnvägstrafik eller användningen av avsevärt underutnyttjade linjer, allt 
enligt 7 kap. 6 § järnvägslagen. Rabatten ska vara tidsbegränsad och tillgänglig 
på lika villkor för alla användare i viss trafik.  

EU-rätt 

Rabatt regleras i artikel 33 i SERA-direktivet (se avsnitt 3.2).  

6.4.3 Överväganden 

Som framgår i avsnitt 6.1 använder vi en kvantitativ metod för beräkning av 
kapacitetsutnyttjandet som utgångspunkt för tåglägesavgiften. Den ökade 
differentieringen under senare år har medfört att tåglägesavgiften på 
lågfrekventerade banor nu endast är 0,5 kronor per tågkilometer (se Tågläge Bas 
i tabell 1). En avgift på denna nivå täcker inte de kostnader som uppstår som en 
direkt följd av trafiken, ens efter sammanvägning med alla övriga avgifts-
komponenter i avgiftsstrukturen. De sträckor som prissätts med Tågläge Bas 
skulle därför i princip kunna betraktas som rabatterade. 

Det är emellertid inte givet att de sträckor som prissätts med Tågläge Bas 
överensstämmer med sökandes behov. En lägre banavgift på ett stråk kan även 
innebära högre transportkostnader totalt sett, om färdvägen eller gångtiden 
samtidigt förlängs.   

När det gäller järnvägslagens krav på tidsbegränsning av rabatt kan det 
övervägas om tågplanens begränsning till ett år kan ses som en sådan 
begränsning. Vi mäter kapacitetsutnyttjandet varje år, och därmed omprövas 
även tåglägesnivåerna Hög, Mellan och Bas varje år, inklusive de avgifter som är 
kopplade till dessa nivåer. Det finns, enligt vår bedömning, ingen begränsning 
som säger att en sträcka som varit rabatterad en period inte skulle kunna 
rabatteras ännu en period.  
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7 Effekter av prissättningen 

7.1 Övergripande slutsatser  

7.1.1 Banavgifterna, kapacitetsutnyttjandet och klimatmålen 

Som framgått i avsnitten 3 och 6 så uppmuntrar EU-rätten 
infrastrukturförvaltare att använda avgiftssystemet för att optimera 
kapacitetsutnyttjandet. Vi har visat att flera infrastrukturförvaltare också gör 
det, inklusive Trafikverket. I det avseendet betraktar vi förutsättningarna för att 
utveckla avgiftssystemet i riktning mot ett effektivt kapacitetsutnyttjande som 
goda. 

När det gäller vilka konkreta effekter som en aktiv prissättning av kapaciteten 
kan ge så är det svårare att bedöma. Vi ser styrande banavgifter som en åtgärd 
enligt fyrstegsprincipens tidiga steg. En fördel med sådana åtgärder är att de 
ofta kan genomföras med en förhållandevis begränsad insats. Vi avser därför 
fortsätta att utveckla avgifterna enligt gällande plan, även om effekterna är 
svårmätbara. Därmed kan järnvägen som transportsystem effektiviseras genom 
den potential som åtgärden trots allt rymmer. 

Vilka effekter får det planerade avgiftsuttaget på olika järnvägstransporter? 

Vi har analyserat effekterna i transportsystemet och för samhället som helhet av 
att banavgifter tas ut enligt plan och på sätt som genererar totalt cirka 27 
miljarder kronor under åren 2018–2029. Detta förutsätter ett uttag år 2029 på 
cirka 2,5 miljarder kronor, vilket vi har jämfört med 2016 års avgifter som 
genererade cirka 1,6 miljarder kronor. Uttaget är beräknat så att avgifterna ska 
täcka relevanta marginalkostnader. 

Riksdagen har i december 2016 godkänt regeringens förslag om att avsätta 125 
miljarder kronor till drift, underhåll och reinvestering i den statliga 
järnvägsinfrastrukturen under planperioden 2018–2029. Med banavgifterna 
innebär det en genomsnittlig satsning på drygt 12 miljarder kronor per år, att 
jämföra med de cirka 9 miljarder kronor per år som gällt under planperioden 
2014–2025.  

Banavgifterna kommer därmed att stå för cirka 18 procent av den samlade 
satsningen på drift och underhållsåtgärder under planperioden 2018–2029, 
vilket är en något mindre andel än som gällt under planen 2014–2025. 
Samtidigt utökas den totala satsningsramen med nästan 40 procent. 

Godstransportarbetet minskar, enligt vår analys, med cirka 2,5 procent. 
Minskningen beror på att kostnadstäckningsgraden för godstransporter i 
utgångsläget är beräknad till cirka 60 procent av de kostnader som minst ska 
täckas, vilket framgår av tabell 5 (se avsnitt 2). Vi bedömer att detta förhållande 
är oförenligt med järnvägslagen och vi avser därför att balansera avgiftsuttaget 
så att kostnadstäckningsgraden närmar sig 100 procent senast vid 
planperiodens utgång. 
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Förändringen ska ställas mot ett godstransportarbete på 32 miljarder 
tonkilometer, enligt Trafikverkets basprognos21. Enligt samma basprognos 
bedöms den årliga tillväxten av godstransportarbetet vara cirka 1,3 procent.  

De beräknade effekterna av det planerade avgiftsuttaget måste förstås mot 
bakgrund av den historiska nivån, som varit låg såväl vid internationell 
jämförelse som i förhållande till gällande rätt. Vår analysmodell visar dessutom 
effekten av en momentan avgiftshöjning och kan därmed förstärka de negativa 
effekterna. I själva verket sker ju förändringen under loppet av en hel 
planperiod. Ju längre tid anpassningen får ta, desto mindre torde de negativa 
effekterna bli.  

På lång sikt bedömer vi att godstransporter kan gynnas mer än 
persontransporter av en ökad flexibilitet i kapacitetsplaneringen och en mer 
utvecklad prissättning av kapacitet. Att godstransporter generellt sker över 
längre avstånd och att anspråken på styv tidtabell är mindre gör att godståg kan 
dra större nytta av dessa utvecklingar än persontåg. 

Hur påverkar vår prissättning leveranskvaliteten kapacitet? 

Kapacitet handlar om transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym 
av resor och transporter.  

Ett av våra resultatmål avser använd kapacitet, där syftet är att beskriva 
användningen av olika delar av järnvägsnätet i förhållande till den användbara 
kapaciteten. Den använda kapaciteten definieras som linjedelarnas faktiska 
beläggning. Tågläges- och passageavgifterna, som beskrivs i avsnitt 6.1, är direkt 
relaterade till detta resultatmål. Genom prissättning av kapacitet bedömer vi att 
avgiftsstrukturen kan bidra till ökat transportarbete på järnväg, och därmed till 
resultatmålet. 

Ett annat av våra resultatmål är fyllnadsgrad i järnvägsfordon. Tåglägesavgiften 
bidrar positivt även till detta mål genom att järnvägsföretag ges incitament att 
begränsa antalet tågkilometer. 

Ytterligare ett resultatmål handlar om att den oanvända kapaciteten ska minska. 
Bokningsavgiften, som beskrivs i avsnitt 6.3, är ägnad att bidra till detta 
resultatmål. 

Hur vår påverkar vår prissättning leverenskvaliteten miljö och hälsa? 

Miljö och hälsa handlar om transportsystemets förmåga att minimera negativ 
påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva 
utvecklingen av dessa. Uppdragstiden medger inte en bredare analys av hur våra 
banavgifter påverkar leveranskvaliteten miljö och hälsa i stort. I uppdraget 
framhålls särskilt klimatmålen, som är en del av denna leveranskvalitet. Vi 
begränsar därför vår bedömning till att gälla klimatmålen.  

21 Trafikverket. Prognos för godstransporter 2030. Publikationsnummer 2015:051 
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Det finns inga resultatmål gällande klimat som är direkt kopplade till 
banavgifterna. Däremot mäter vi vägtrafikens klimatpåverkan i ton 
koldioxidekvivalenter22. Denna påverkan kommer att öka som en följd av höjda 
banavgifter. Förändringarna bedöms därför bidra negativt till denna 
leverenskvalitet.  

Från ett klimatperspektiv bedömer vi att den enskilt viktigaste åtgärden som kan 
vidtas med banavgifterna är att begränsa uttaget till det minimum som 
järnvägslagen stadgar, dvs. till de kostnader som uppstår som en direkt följd av 
trafiken. De intäkter som banavgifterna beräknas inbringa ligger redan på denna 
nivå och kan inte underskridas på grund av lagens minimikrav.  

7.1.2 Extra avgift för överbelastad infrastruktur 

Vi har analyserat förutsättningarna för att använda extra avgift i avsnitt 6.2. Vår 
bedömning är att en extra avgift visserligen kan bidra till ett effektivare 
utnyttjande men att den tänkbara effekten är mycket begränsad, särskilt på kort 
sikt. Den bedömningen gäller såväl de merintäkter som den extra avgiften skulle 
generera som den påverkan på utfallet av kapacitetstilldelningen som den skulle 
kunna ha. 

Det finns skäl att nyttja den potential som ändå ligger i användandet av en extra 
avgift. En eventuell begränsning av avgiftsuttaget till de kostnader som uppstår 
som en direkt följd av trafiken ska inte ses som ett hinder mot ett införande av 
extra avgifter. 

Formerna för en extra avgift måste närmare analyseras och ett eventuellt 
utvecklingsarbete vägas mot andra ambitioner kopplade till avgiftssystemet. 

7.2 Åtgärder för att motverka negativa effekter av 
prissättningen 

De negativa effekter som eventuellt kan uppstå på grund av lagens krav på 
kostnadstäckning kan inte motverkas med banavgifterna, utan det krävs någon 
annan form av incitament.  

Trafikverket redovisade den 30 november 2015 förutsättningarna för att 
miljökompensera transporter på järnväg genom införlivande av artikel 34 i 
SERA-direktivet23.  

Vi ser två andra frågor som har både aktualitet och betydelse för järnvägens 
konkurrenskraft och långsiktiga utveckling som transportsystem. Det handlar 
om dels signalsystemet ERTMS dels buller som orsakas av vissa godsvagnar. 

22 Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser som gör att det går att jämföra 
klimatpåverkan från olika växthusgaser.  
23 Trafikverket. Publikationsnummer 2015:158. TRV 2015/53912.  
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Särskilt godstransportföretag har idag svårt att ekonomiskt motivera och 
finansiera prototyper med den utrustning som ERTMS kräver. Det finns 
normalt en möjlighet att årligen söka EU-bidrag (CEF24) för bland annat detta 
syfte. Trafikverket har åtagit sig att koordinera sådana ansökningar. Det är 
emellertid inte säkert att sökta belopp beviljas och då riskerar åtgärden utebli. 

I fråga om buller finns en EU-förordning som är direkt bindande och tillämplig 
för medlemsstater som väljer att ta hänsyn till bullereffekter i sina 
avgiftssystem25. Det handlar om att främja byte av bromsblock i gjutjärn till 
bromsblock i komposit, vilket ger minskat buller. EU-förordningen är utformad 
så att den rymmer en obligatorisk bonus för modifierade vagnar och en valfri 
malus för järnvägsföretag som kör bullriga tåg.  

En närmare analys av förutsättningarna för att främja godstransporter utifrån 
någon av dessa två aspekter faller emellertid utanför detta uppdrag.  

Avslutningsvis vill vi nämna att det på vägsidan finns en modell för riktade 
satsningar på bärighetsåtgärder. Trafikverket kommer, inom ramen för arbetet 
med nationell åtgärdsplan, att undersöka förutsättningarna för en liknande 
modell avseende godstransporter på järnväg. En sådan modell kan komma att 
omfatta trimningsåtgärder, underhåll och reinvesteringar. 

 

 

 
 

  

24 Connecting Europe Facility 
25 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/429 av den 13 mars 2015 om 
fastställande av de förfaranden som ska följas vid tillämpningen av avgiftsuttag för 
kostnaden för bullereffekter 
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1(2) 2016-09-20

SJ AB
MTR Nordic AB
Transdev Sverige AB
Stockholms léns landsting, Trafikforvaltningen

Kopia: Transportstyrelsen

Beslut om 6verbelastad infrastruktur pé stréickan Jéirna-Gnesta i Tégplan
2017 (klockan 16:20-17:10 vardagar)

Beslut

Trafikverket forklarar striickan Jarm-Gnesta som overbelastad under mandag-fredag klockan 16:20-17:10 hela
tfigplanen.

Skéilen for beslut

SJ AB begarde 2016-09-05 tvistlosning for tag 467. Tvisten bestod i att tfiget tilldelats en annan korplan an ansokt,nfigot som inte accepterades. Trafikverket hade foreslagit avgangstiden klockan 15:55 fram till 2017-07-09 och
klockan 16:06 from 2017-0 7-10 istiillet for ansokt tid klockan 16:36 frfin Stockholm Central.
Tvistlosningen berorde samtliga sokande som sokt kapacitet mellan klockan 16:00-17:00 m5ndag-fredag hela
tfigplan T17 p5 str’éickan Stockholm Central-Stockholms dra. Aktuell timme tilldelas enligt JNB
(Jamvagsnastbeskrivningen) 24 tfigléigen, antal tfiglagen i konflikten var 25 stycken.
Sdkande timme klockan 16-17 var SJ AB, MTR Nordic AB, Transdev Sverige AB samt Stockholms liins landsting,
Trafikforvaltningen. Dessa kallades till tvistlosningsmotena.
Trafikverket har hallit samrfidsmoten med parterna den 7, 8, 12 och 14 september.
Kapacitetssituationen forandras i och med att Citybanan tas i bruk 2017-07-10, begransningen till 24 tfiglagen p5
strickan Stockholm Central-Stockholms Sodra upphor dérmed. Kapacitetstilldelningen utgér d5 frén beskrivet
avsténd mellan tfigl'agen frfin Stockholm Central och soderut (ref TRV20 16/831 Riktlinjer t'athct mellan tag).
P5 samrfidsmotena diskuterades tvfi huvudalternativ till losning, ett alternativ dar tag 467 tilldelades kapacitet nara
sokt avgiingstid med konsekvensen att ett annat tag inte skulle f5 plats aktuell timme samt att delar av ett
pendeltfigssystem inte kunde utforas del av strackan.
Det andra forslaget var att tilldela 25 tagléigen aktuell timme genom att justera nagra tfiglagen med tidspfislag i syfte
att skapa en mer homogen hastighetsprofil For alla inblandade tag. Darmed skulle forutsattningar skapas for att
tilldela kapacitet till samtliga sokande i aktuell timme.
Trafikverket meddelade att beslutsavsikten var att tilldela samtliga sokande kapacitet genom att justera
avgfingstiderna friin Stockholm Central utan att justera ankomsttiden till slutstation. Foljande forandringar
meddelades; tz'ig 441 avgéngstid andrades frfin klockan 16:10 till klockan 16:06, tag 641 avgfingstid andrades frfin
klockan 16:14 till klockan 16:10, tag 541 avgéingstid éindrades fran klockan 16:21 till klockan 16:14, tag 2041
avgfingstid andrades frfin klockan 16:26 till klockan 16:21 och tfig 467 avgfingstid andrades frfin klockan
15:55/16:05 till klockan 16:25.

Trafikverket Texttelefon: 0243-750 90 Jonas Westlund
Telefon: 0771 - 921 921 Trafik Kapaoitetsplaneringtrafikverket@trafikverket.se Direkt: 010-123 80 Q4
www.1rafikverket.se jonas.westlund@trafikverket.se
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[Motpartens érendelD NY] Jonas Wesllund
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SJ AB accepterade findringarna. MTR Nordic AB accepterade inte findringen.

P5 grund av detta har det inte varit méjligt att komma fram till en lijsning av tvisten.

Trafikverket finner att jfirnvfigsinfrastrukturen har betydande kapacitetsbrist med hfinsyn till inkomna ansékningar

varfdr str'zickan JErna-Guesta f6rklaras som 6verbelastad under vardagar klockan 16:20-17:10 hela tfigplanen.

‘MW WMmm?‘
Jonas Westlund

Chef Kapacitetsplanering

Trafikverket Texttelefon: 0243-750 90 Jonas Westlund
Telefon: 0771 - 921 921 Trafik Kapacitetsplanering
trafikverket@trafikverket,se Direkt: 010-123 30 04
www.trafikverket.se jonas.westlund@trafikverket.se
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 
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