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Kvalitetsgranskning
Den engelska versionen av uppsatsen kommenterades vid flera tillfällen av redaktören för den slutliga
rapporten, Chris Nash. Forskningschef Mattias Haraldsson har granskat den svenska översättningen
och godkänt publikationen för publicering 7 mars 2017. De slutsatser och rekommendationer som
uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s
uppfattning.

Quality review
The English version of the paper was reviewed by the editor of the final, comprehensive review
document, Chris Nash. Mattias Haraldsson has examined and approved the Swedish version of the
report for publication on 7 March 2017. The conclusions and recommendations expressed are the
author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Konkurrens på och om marknaden för persontrafik med tåg: svenska erfarenheter
av Jan-Eric Nilsson (VTI)

I detta dokument redovisas information avseende den svenska marknaden för persontrafik med tåg.
Framställningen baseras på en uppsats som också beskrev marknaderna för persontrafik i Tyskland
och England; jfr. Nash et al (2013). Notatet innehåller en svensk översättning av det underlag som
tagits fram för Centre for Regulation in Europe (CERRE) och som – utöver de tre länder som beskrevs
i den ursprungliga rapporten – också karaktäriserar situationen i Frankrike. Slutrapporten,
Liberalisation of Rail Passenger Services, har sammanställts av Chris Nash och finns tillgänglig på
http://cerre.eu/publications/liberalisation-passenger-rail-service. Denna version innehåller några
kompletteringar av ursprungsversionen, framför allt vad avser referenser på svenska.
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Summary
Liberalisation of rail passenger services in Sweden
by Jan-Eric Nilsson (VTI)

A paper documenting the organisation of rail passenger services in England, Germany and Sweden
was published in 2013; cf. Nash et al (2013). During 2016, the Centre for Regulation in Europe
(CERRE) commissioned a follow-up study, examining the experience to date in these markets, and
identifying lessons to be learned from them which may be applied to markets yet to undergo
liberalization (such as France). The present paper was drafted to provide an update of Swedish data
and this note has translated the text to make it available to a broader domestic audience. The final
version, Liberalisation of Rail Passenger Services, is edited by Chris Nash and is available at
http://cerre.eu/publications/liberalisation-passenger-rail-services.
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1.

Inledning

I Sverige bedrivs två typer av persontrafik på järnväg. Sedan 2010 kan företag som uppfyller
grundläggande krav på ekonomisk solvens, godkänd rullande materiel etc. bedriva person- (och även
gods-) trafik på kommersiella villkor. Sådana företag konkurrerar i vissa fall på samma delmarknad
medan olika företag i andra fall bedriver trafik på olika linjer, dvs. utan att konkurrera om samma
resenärer. Den andra typen av trafik är inte företagsekonomiskt lönsam. I stället upphandlar Regionala
Trafikmyndigheter (RTM) genomförandet av både såväl sådan järnvägstrafik som lokal och regional
busstrafik.
År 2014 kördes 153 miljoner tågkilometer i Sverige. Därav avsåg 76 procent resandetåg. Eftersom
person- och godstrafik använder samma infrastruktur måste tidtabelläggningen hantera intressekonflikter mellan tre typer av trafik, dvs. mellan godståg, persontåg som körs i kommersiell regi och
persontågstrafik som upphandlas i konkurrens. Intressekonflikter av denna art är vanliga i några delar
av järnvägsnätet under vissa tider på dygnet medan konflikter i många andra delar av nätet är ovanliga.
I detta notat uppdateras vissa delar av den information avseende svenska förhållanden som redovisats i
Nash et al (2013), en forskningsuppsats som också beskrev marknaderna för persontrafik i Tyskland
och England. Det till svenska översatta notatet ingår i en rapport som tagits fram av Centre for
Regulation in Europe (CERRE) och som – utöver de tre länder som beskrevs i den ursprungliga
rapporten – också redovisar situationen i Frankrike.1 I den fullständiga rapporttexten har de olika
ländernas erfarenheter vävts samman under några av de följande huvudrubrikerna.
Framställningen inleds med att i avsnitt 2–4 behandla den upphandlade trafiken medan avsnitt 5
beskriver den trafik som bedrivs på kommersiell grund. Avsnitt 6 redovisar några aspekter på
interaktionen mellan de företag som bedriver trafik och de myndigheter som med olika uppdrag
representerar staten, dvs. Trafikverket och Transportstyrelsen. I avsnitt 7 diskuteras några aspekter av
relevans för bedömningen av hur väl den svenska modellen fungerar medan avsnitt 8 sammanfattar
genomgången.

av och som – utöver de tre länder som beskrevs i den ursprungliga rapporten – också karaktäriserar situationen
i Frankrike. Slutrapporten, Liberalisation of Rail Passenger Services, har sammanställts av Chris Nash och finns
tillgänglig på http://cerre.eu/publications/liberalisation-passenger-rail-service
1

VTI notat 9–2017

11

2.

Upphandlad trafik

År 1988 publicerade trafikhuvudmannen i Jönköpings län det förfrågningsunderlag som inledde
processen med upphandling av icke-kommersiell järnvägstrafik. Beslut om att ett nystartat företag,
inte affärsverket SJ, tilldelades kontraktet fattades 1989. Successivt kom allt fler regionala huvudmän
att upphandla länens buss- och järnvägstrafik i konkurrens. Mellan 1999 och 2010 upphandlade
dessutom Rikstrafiken den kommersiellt olönsamma trafik som passerar regionala gränser som
bedömdes vara av betydelse för samhället som helhet. I Rikstrafikens ansvar ingick både färje- och
järnvägstrafik liksom några finansiellt olönsamma flyglinjer. Efter 2011 övergick Rikstrafikens ansvar
till Trafikverket.
Ett av de motiv som angavs för att slå samman tre oberoende myndigheter (Rikstrafiken, Vägverket
och Banverket) till en enda (Trafikverket) var att kunna tillgodogöra sig synergier i planering och
genomförande av väg- och järnvägsinvesteringar liksom i underhåll av infrastrukturen.
Omstruktureringen var också en del av den då sittande regeringens ambition att minska antalet statliga
myndigheter. Ett kompletterande motiv var att ökningen av bidrag till färjetrafik till Gotland kom att
minska det ekonomiska utrymmet för att subventionera annan olönsam trafik mellan regioner.
Tabell 1 sammanfattar merparten av den upphandlade tågtrafiken i Sverige. Flera av kontrakten avser
trafik som bedrivs i ett enda län eller region och som därför hanteras av respektive Regionala
Kollektivtrafikhuvudman (RKM). För Stockholm representerar de tre första raderna i tabellen sådan
trafik. Både Roslagsbanan och Saltsjöbanan är dessutom avskilda från järnvägsnätet i övrigt. Den
tredje typen av upphandlad tågtrafik i Stockholm avser pendeltåg som konkurrerar om tillgång till
järnvägsnätet med både den helt kommersiella långdistanta tågtrafiken, med upphandlad regional
tågtrafik samt i viss omfattning med godstrafik.
De efterföljande två raderna avser den trafik i Göteborg och Malmö som upphandlas av respektive
RKM. Nattågen är den enda upphandlade tågtrafik som fortfarande hanteras av staten i form av
Trafikverket. Därutöver ger Trafikverket finansiellt stöd till några av de avtal som avser trafik genom
två eller flera regioner. Detta inkluderar Norrtåg, Öresundståg, Mälab och Tåg i Bergslagen.
SJ AB bedriver kommersiell trafik i det täta järnvägsnätet i Mälardalen. I samband med att två stora
infrastrukturprojekt öppnades för trafik för ett 20-tal år sedan framförhandlades ett avtal mellan SJ AB
och Mälab, ett företag som ägs av de fem länen i regionen. Mot ersättning från Mälab kör SJ AB mer
frekvent trafik än vad som skulle ha skett under renodlat kommersiella förhållanden. Mälab betalar
också SJ AB en årlig avgift för att göra det möjligt för passagerare med regionala biljetter att använda
SJs tåg. Dessa olika tjänster marknadsförs som Tåg i Mälardalen (jfr tabell 1).
Under 2010 upphörde SJ ABs lagstadgade monopol på kommersiell trafik; jfr. prop. 2008/09:176.
Marknadsöppningen beskrivs närmare i avsnitt 5 nedan. År 2012 infördes också en lag som gjorde det
möjligt för kommersiella operatörer att bedriva trafik i konkurrens med den icke-kommersiella dvs.
upphandlade trafiken inom eller mellan länen; jfr. lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Avsikten var att
på detta sätt ge kommersiella aktörer möjlighet att komplettera eller konkurrera med den trafik som
regionerna bedriver. Bland annat skulle det på så sätt bli möjligt att upptäcka kommersiellt intressanta
luckor i det existerande utbudet och därmed att utöka trafiken.
En oväntad konsekvens av 2012 års marknadsöppning är att Mälab under 2016 beställde egen rullande
materiel. I stället för att som tidigare förhandla fram ett avtal med den dominerande operatören, dvs.
SJ AB, kommer Mälab att erbjuda resmöjligheter under eget varumärke. Man kommer därför att
konkurrera med den existerande kommersiella trafiken. Genom att komplettera intäkter från biljettförsäljningen med skattebidrag kan Mälab komma att erbjuda resor till lägre pris än på de biljetter som
saluförs av den kommersielle operatören. En möjlig konsekvens är att den tågtrafiken som tidigare
bedrivits på helt eller delvis kommersiella villkor kommer att gå med underskott. Medan avsikten med
den nya lagen var att öppna för etablering av ny kommersiell trafik blir resultatet i Mälardalen att
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RKM konkurrerar med kommersiella tjänsteutövare. Mälabs ägare motiverar den nya utbudspolitiken
med en önskan att öka tjänsteutbudet. Den nya policyn kan också ses som en ovilja att också
fortsättningsvis förhandla med den operatör som tidigare inte sett någon risk för att utmanas av (andra)
kommersiella operatörer i denna del av landet.
Tabell 1. Icke kommersiell järnvägstrafik i Sverige 2016.
Beteckning

(P)endel- eller (R)egionaltåg

År

Operatör

Kontraktlängd, år
8+4

1

Stockholm Roslagsbanan

P

2013

Arriva

2

Stockholm Saltsjöbanan

P

2012

Arriva

8+4

3

Stockholm Pendeltåg

P

2016

MTR Pendeltågen

10+4

4

Pågatågen (Malmö)

P/R

2007

Arriva

8+2

5

Västtågen (Göteborg)

P/R

2015

SJ Götalandståg

9+3

6

Upptåget

P/R

2011

DSB Uppland

7

Östgötapendeln

P/R

2015

Arriva

10+4

8

Tåg i Mälardalen (Mälab)

P/R

2017

SJ AB

4+2

9
10

Värmlands regionaltåg
Nattåg

R
R

2009
2013

Tågkompaniet
SJ Norrlandståg

9+2
5+2

11

Kustpilen

R

2013

Transdev

5+3

12

Krösatågen

R

2014

Transdev

5+3

13

X-tåget

R

2014

Tågkompaniet

10+5

14

Öresundståg

R

2015

Transdev

5+2

15

Kinnekulletågen

R

2016

SJ Götalandståg

16

Norrtåg

R

2016

Tågkompaniet

17

Tåg i Bergslagen

R

2016

SJ AB

10,5+0.5

8,5+3
9
10+1

Source: TED EU, Trafikanalys avtalsinsamling, pressreleaser från RKM

De nya tågen kommer inte att kunna tas i bruk förrän 2019. Vid den tiden kommer också ny
infrastruktur att ha öppnats för trafik. Detta minskar vissa av de kapacitetsbegränsningar som existerar
både i centrala delar av Stockholm och på de spår som leder till Stockholm från nordväst, dvs. från
Västerås. Detta kommer också att förändra förutsättningarna för att etablera trafik i regionen och det är
inte möjligt att på förhand bedöma hur den framtida konkurrensen kommer att se ut. SJ AB har
nyligen skrivit ett avtal med Mälab som innebär att man fortsätter att bedriva trafik enligt i huvudsak
nuvarande mönster till 2020.
Tabell 2 sammanfattar utbud av och resande med de olika typerna av trafik. Det största antalet
passagerare har Stockholms pendeltåg (nr. 3 i tabell 1, som betecknas SL i tabell 2). Denna trafik står
för nästan 50 procent av alla resor med upphandlad trafik.
Tabell 2. Efterfrågan på (antal resor) och utbud av (antal fordon och tågkilometer) avseende
upphandlade tjänster i Sverige. Source: Svensk Kollektivtrafik, Järnvägsnätverket 2016. Siffran inom
parentes avser den numrering som används i tabell 1.
Antal resor (*1 000 000)
År

2013

2014

2015

Antal fordon

Antal tågkm (*1000)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Pågatågen (4)

18

20

20

69

69

69

8 578

9 685

9685

Öresundstågen (14)

30

30

30

109

109

109

13 000

13 000

13 000
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Antal resor (*1 000 000)

Antal fordon

Antal tågkm (*1000)

Krösa Syd

-

1

0,5

-

6

6

-

950

950

KLT (Kustpilen) (11)

1

1

0,7

10

10

11

1 900

1 900

1720

Krösatågen (12)

1

1

1,2

17

17

17

2 565

2 429

2429

16

16

15,6

100

100

100

11 400

11 400

11400

Ötraf

3

3

3,4

16

22

15

2 943

3 260

3354

Värmlandstrafik (9)

1

1

1,1

13

13

14

1 680

1 799

1957

Mälab (SJ) (8)

15

15

15,2

60

60

60

12 400

11 900

11 900

SL (3)

85

87

90

134

134

134

10 257

10 352

10 352

UL (6)

3

3

3,6

11

12

12

3 332

3 410

3227

TiB (17)

3

3

3,1

23

25

25

5 661

5 667

5771

X-traf (13)

1

1

1

6

6

6

1 823

1 872

1 965

Norrtåg (16)

1

1

1,4

19

19

19

4 800

5 100

4727

178

183

187

590

596

596

80 986

83 512

82 617

Västtrafik (5)

Total

Tabell 3 redovisar information om ägarförhållanden. Under de första åren efter övergången från att
subventionera det som då var affärsverket SJ till att upphandla trafiken i konkurrens vann SJ
merparten av alla kontrakt. Sedan dess har SJ i sin nya inkarnation, SJ AB, bytt strategi. Bland annat
lämnar man inte längre anbud i alla upphandlingar. Tabell 1 illustrerar också en annan strategiförskjutning i så måtto att SJ AB numera etablerar dotterbolag som bedriver trafiken i några av
avtalen. Ett exempel är Västtågen i Göteborg. Stockholms pendeltåg har drivits av Stockholmståg som
också var ett dotterbolag. I den senaste upphandlingen förlorade man detta kontrakt till MTR.
I den ursprungliga rapporten, dvs. Nash et al (2013), framgick att det fanns en privatägd operatör som i
ett tidigt skede av övergången till upphandling i konkurrens vann ett av avtalen för tjänster som inte
kunde bedrivas på kommersiella villkor. Idag bedriver ett enda privatägt företag, Tågab, järnvägstrafik. Man kör emellertid inte upphandlad och därmed subventionerad tågtrafik utan bedriver
kommersiell trafik från och till Göteborg via Kil och Ställdalen till Dalarna och Gävle. Detta är en typ
av trafik som tidigare bedrivits mellan dessa orter men som inte körts på många år innan Tågab åter
inledde trafiken.
En slutsats avseende den upphandlade trafiken är därför att inga privatägda företag idag utför sådan
trafik. En annan observation är att samtliga operatörer av denna typ av tåg idag ägs av olika europeiska
stater.
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Tabell 3. Ägarförhållanden för de operatörer som bedriver järnvägstrafik i Sverige. U – upphandlad
trafik; K – kommersiell trafik.
Operatör

Ägare 1

Arriva

Deutsche Bahn

DSB Uppland

DSB Sverige

DSB (danska staten)

K

MTR
Pendeltågen

MTR Nordic

MTR Corporation Ltd (Hong Kong)

U

MTR Express

MTR Nordic

MTR Corporation Ltd

K

SJ AB

Svenska staten

K/U

SJ Götalandståg

SJ AB

U

SJ Norrlandståg

SJ AB

U

Transdev

Veolia Environnement S.A
(Frankrike, 50%)

Tågkompaniet

NSB (norska staten)

U

Snälltåget

Transdev

K

TÅGAB

Privat ägare

K
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Ägare 2

Typ av trafik
U

Franska staten, 50%
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3.

Utformningen av upphandlade kontrakt

En avsikt med Sveriges sätt att organisera tillhandahållandet av kollektivtrafik är att så långt som
möjligt delegera specificeringen av den trafik som ska upphandlas, av utformningen av kontrakten
osv. till lokal och i synnerhet regional nivå. Vissa kommuner och åtminstone en region bedriver
busstrafik i egen regi. Däremot hanteras samtliga avtal som avser järnvägstrafik som inte är
kommersiellt lönsam av respektive regional myndighet, dvs. av RTM.
Trafikanalys, en statlig myndighet med ansvar för övergripande aspekter på politiken inom transportsektorn, publicerar årligen uppgifter om den kollektivtrafik som bedrivs i varje region (www.trafa.se).
Eftersom det i varje region upphandlas flera kontrakt döljer den regionala informationen de skillnader
som finns mellan olika kontrakt med avseende på kostnader, resande etc. i respektive region. Till följd
av att ansvaret decentraliserats till regionerna finns inte heller något tryck på att redovisa information
för de olika trafikavtalen.
Från ett analytiskt perspektiv innebär RKM:s biljetter en ytterligare komplikation. I regioner med både
buss- och tågtrafik kan det månadskort resenärerna köper användas för båda typerna av resor. Det är
därför inte möjligt att hantera frågor som rör kostnadstäckning för bussar och tåg separat.
År 2015 uppgick biljettintäkterna från den icke-kommersiella buss- och järnvägstrafik som tillhandahålls av trafikhuvudmännen till 21 miljarder kronor. Samtidigt uppgick verksamhetens kostnader till
43 miljarder kronor. Skillnaden täcks av lokala och regionala skattemedel. Andelen kostnader som
täcks av skatteintäkterna har ökat under en följd av år.
Den tidigare rapporten, dvs. Nash et al (2013), baserades på manuellt insamlad information om många
kontrakt. Efter en insats av Trafikanalys att samla in kompletterande information om enskilda busskontrakt har kunskapen om sådan trafik förbättrats och bland annat resulterat i två forskningsrapporter;
jfr Vigren (2015) och Vigren (2016a). Liknande information finns för offererade järnvägstjänster, men
är inte lika tillförlitlig och som den för busstrafik.
Med detta förbehåll i åtanke framgår av Tabell 1 att kontrakt för järnvägstjänster omfattar mellan 4
och 11 år. De flesta avtal har en optionsklausul för ytterligare år som typiskt utlöses. Med undantag för
priset kan olika dimensioner av kvalitet också påverka reglerna för identifiering av vinnaren i en
tävling. Det har förekommit fall av överklaganden av tilldelningsbeslut. Bland annat har
tillvägagångssättet för att mäta kvalitet ifrågasatts.
Det har funnits några exempel med orealistiska bud i genomförda upphandlingar. Utöver de exempel
som redovisas i Nash et al (2013) upphandlades Öresundståg som kör mellan Själland och delar av
södra Sverige via Öresundsbron omkring 2008. Ett konsortium bestående av den statliga danska
operatören DSB och kommersiella FirstGroup, vann kontraktet. Kvalitén på den verksamhet som
bedrevs (tidtabellhållning, inställda tåg etc.) försämrades snabbt vilket kan tolkas som att det vinnande
anbudet var överoptimistiskt, dvs. att den avtalade ersättningen inte var tillräckligt stor för att täcka
kostnaderna. DSB First var nära konkurs, men den svenska och danska huvudmannen kunde i förtid
upphandla ett nytt och dyrare avtal. Veolia tog över ansvaret för trafiken i december 2011.
Det finns mycket begränsad information tillgänglig om detaljerna i det kontrakt som avslutades i
förtid. Det är exempelvis oklart om kontraktet baserades på netto- eller bruttoersättning för kostnader,
det saknas information om utformningen av uppsägningsklausuler etc. Eftersom DSB First var ett
aktiebolag med ansvar enbart för det riskkapital som lagts in i företaget, kan osäkerheten om
kontraktets egenskaper i själva verket ha mindre betydelse för att tolka det som hänt. Om ersättningen
– dvs. den betalning man krävde i det vinnande anbudet – låg på en för låg nivå kan skillnader i
kontraktsutformning vara av begränsad betydelse.
Den som vinner en upphandling måste etablera en egen organisation och rekrytera personal för att
driva trafik. I praktiken innebär detta vanligtvis att samma personal som arbetat för den tidigare
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operatören anlitas. Exempelvis är lokförare för närvarande en bristvara och det tar ca 18 månader att
utbilda nya förare.
De kontrakt som skrivs mellan parterna baseras på att en verksamhet som i detalj beskrivs i
förfrågningsunderlaget ska utföras av en kommersiell operatör efter upphandling. Eftersom de flesta
trafikhuvudmän tillhandahåller rullande materiel (se nedan), reglerar avtalet formerna för att bedriva
trafik. Operatören har normalt mycket begränsat utrymme för att anpassa trafiken till förändrade
förutsättningar. I synnerhet fastställs biljettpriser av beställaren. De huvudsakliga kostnaderna avser
löner för ombordpersonal (biljettkontroll och catering), backofficetjänster liksom fordonsunderhåll.
Ofta ligger emellertid det tyngre underhållet som en del av kostnaden för att tillhandahålla tågen.
Bedömningen i Nash et al (2013) var att bruttokostnadsersättningar är det vanligaste sättet att ersätta
utföraren för den trafik som bedrivs, dvs. beställaren behåller biljettintäkter och ersätter utföraren för
hela verksamhetskostnaden. Det finns skäl att tro att detta fortfarande är det dominerande formen för
ersättning. Alternativa ersättningsmodeller för att öka flexibiliteten i genomförande av trafiken har
diskuterats och det finns indikationer på att andra modeller har testats. Det har inte funnits utrymme att
inom ramen för denna studie samla information om dessa frågor.
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4.

Rullande materiel

Alla operatörer som bedriver persontrafik i egen regi äger den rullande materiel som trafiken kräver.
Tåg köps och körs på kommersiell grund. Även om en marknad för leasing av rullande materiel för
godstrafik tycks fungera saknas information om förekomsten av kommersiell leasing av passagerartåg.
Varje RTM var ursprungligen ägare av de fordon som krävs för att tillhandahålla den upphandlade
trafiken. År 1999 gick flertalet huvudmän samman och bildade ett gemensamt dotterbolag – Transitio
AB – för inköp och ägande av rullande materiel. Den vanligaste formen för tillhandahållande av
rullande material är idag att denna organisation hyr eller köper tåg för att därefter i sin tur ta ut en
ersättning av huvudmännen för de tåg som används. Huvudmännens betalning kan justeras om
villkoren för Transitios leasingförhållanden ändras. Med denna konstruktion kan huvudmännen dra
nytta av stordriftsfördelar i standardisering och inköp av fordon. Det finns sannolikt också stordriftsfördelar i upphandlingen av det tunga fordonsunderhållet liksom i tillhandahållande av reservdelar för
en fordonspark som fortfarande består av några få typer av tåg. Transitio har också ett par fordon av
varje märke som en backup. De lån som tas upp av Transitio garanteras av ägarna, dvs. av företrädare
för regioner och kommuner. Detta innebär att långivarna löper små risker i denna utlåning. Den ränta
som betalas är därför sannolikt låg.
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5.

Kommersiell trafik

Fram till år 2009 bedrev SJ AB kommersiell tågtrafik under ett lagstadgat monopol. Det första steget i
marknadsöppningen innebar att Transdev (tidigare Veolia) började köra helgtrafik mellan Stockholm
och Malmö. Året efter utvidgades trafiken och omfattar numera hela veckan. Tågen marknadsförs nu
som Snälltåget. Transdevs strategi tycks riktas mot den nedre delen av marknaden. Man använder
äldre rullande materiel, stannar vid fler stationer och tar ut ett lägre pris än SJ AB. En konsekvens är
att eventuella kapacitetskonflikter med andra (kommersiella och icke-kommersiella) tåg hanteras
genom att ge Snälltåget låg prioritet.
Tabell 4. Kommersiell tågtrafik i Sverige.
Sträcka

Operatör

Startår

Stockholm-Malmö

Snälltåget

2009

Göteborg-Karlstad

TÅGAB

2009

Falun-Karlstad-–Göteborg

TÅGAB

2012

Stockholm-Karlstad

TÅGAB

2015

MTR Express

2015

Stockholm- Göteborg

Som tidigare noterats är Tågab (Tågåkeriet i Bergslagen AB) den enda privatägda operatören av
persontrafik i landet. Däremot finns flera operatörer av godstrafik. Av dessa utför emellertid flera
matartransporter för Green Cargo, dvs. den del av det tidigare affärsverket SJ som idag fortfarande
dominerar marknaden för godstrafik på spår.
Medan den svenska marknaden för persontrafik varit öppen för nyetablering sedan 2010 är MTR
Express inträde i mars 2015 den största större utmaningen av den dominerande operatörens
kärntjänster. MTR Express driver tjänster med något längre restid än SJ AB tåg.
Även om det saknas offentlig information om lönsamheten i olika delar av SJ AB:s olika tjänster är
den allmänna uppfattningen att den ca tre timmar långa resan mellan Stockholm och Göteborg är
mycket lönsam. Sveriges version av höghastighetståg, dvs X2 lutande tåg som färdas i 200 km i
timmen på spår som endast marginellt uppgraderats för att höja hastigheten från 160 km/h, har en
mycket stark ställning inom detta marknadssegment, även mot inrikesflyget.
Vigren (2016b) använder biljettprisdata från både den dominerande operatörens och operatörens
webbsidor för att undersöka priseffekterna av marknadsinträdet. Figur 1 sammanfattar prisutvecklingen under mer än ett års tid för de två operatörerna. SJ ABs priser minskade med i genomsnitt cirka
13 procent mellan mars 2015 och juni 2016. MTR:s priser är lägre än SJ ABs priser som de såg ut
under månaderna före det att den nya trafiken etablerades. Prisskillnaden har därefter minskat.
Den största prissänkning procentuellt sett, finns på biljetter bokade tio dagar före avresa, medan
köparna av biljetter 31 dagar före avgång har dragit mindre fördel av etableringen. Som framgår av
figuren tycks den genomsnittliga prisnivån fortsätta att minska. Det innebär att en ytterligare
prissänkningar kan ske.
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Figur 1. Genomsnittligt pris per vecka för SJ AB och MTR på sträckan Stockholm–Göteborg från juni
2014 till juni 2016. Källa: sj.se och mtrexpress.se, redovisat i Vigren (2016b).
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6.

Relationen mellan trafikoperatörer och statens representanter

Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för Sveriges infrastruktur. Kommersiella och ickekommersiella operatörer betalar banavgifter för att använda spåren. Avgifternas struktur baseras på
idén om marginalkostnadsprissättning. Till grund för avgiftsnivå och -differentiering ligger följande
komponenter:


Kostnader för slitage av spår; per bruttotonkilometer.



Utsläppskostnader; per liter diesel.



Kostnader för olyckor etc.; per tåg km.



Tid- och platsspecifika avgifter.

År 2016 betalade de operatörer som kör persontrafik 1083 miljoner kronor medan godstrafikoperatörerna betalade 519 miljoner i banavgifter, sammanlagt 1,6 miljarder kronor. Kostnader för
underhåll och drift av infrastruktur uppgår till cirka 9 miljarder. Dessutom investeras närmare 10
miljarder kronor i ny infrastruktur. Trafikverket får anslag från den statliga budgeten för att täcka
skillnaden mellan intäkter från banavgifter och verksamhetens kostnader.
Idag används inte någon form av långsiktiga trafikeringsavtal. I stället räknar operatörer av kommersiella tjänster med att också framledes kunna bedriva trafik med ungefär den frekvens och de ankomstoch avgångstider som krävs. Investeringar i ny rullande materiel görs mot en sådan implicit garanti. På
likartat sätt behöver de regionala huvudmännen lämna årliga önskemål om att få bedriva trafik. Inte
sällan bistås man i detta av den operatör som vid varje tillfälle har avtal på att bedriva trafik.
Delar av järnvägssystemet är hårt belastat, inte minst runt de större städerna. Kapacitetsbrister i och
runt Stockholm har också konsekvenser för trafiken i stora delar av landet. Anledningen är att
Stockholm är ett nav för en stor del av den långdistanta trafiken och för flera regionala system.
Dessutom bedrivs en tät pendeltågstrafik. Kapacitetsbristerna skapar problem med att öka utbudet av
pendeltåg trots att tågen är fullbelagda under högtrafik. En ny tunnel under centrala Stockholm som
öppnar under 2017 kommer att förbättra situationen men det finns fortfarande flaskhalsar vid stadens
infarter.
Trafikverket införde 2011 ett system med förseningsavgifter och avgiftsnivån har stegvis ökat. En del
av systemet innebär att operatörerna kompenseras av Trafikverket för de förseningar som beror på att
infrastrukturen inte fungerar på avsett sätt. Den andra delen baseras på principen att operatörerna ska
betala för de förseningar som de vållar varandra. Systemets utformning innebär emellertid att
operatörerna i praktiken betalar för förseningarna man förorsakar för sig själv. Konsekvensen är att
systemet inte skapar de incitament som är avsikten med systemet. Se vidare Nilsson 2016.
Transportstyrelsen har bland annat ansvar för säkerhetstillsyn och tekniska frågor i alla transportslag.
Inom järnvägssektorn ligger fokus på tekniska frågor och man hanterar också olika former av
överklaganden. Transportstyrelsens ansvar omfattar inte bedömningar av kostnadseffektiviteten i
infrastrukturförvaltarens verksamhet men däremot tillsyn över de principer som används i
Trafikverkets årliga arbete med att ta fram tidtabeller.
Ett föreläggande har skickats från regulatorn till Trafikverket under våren 2016 där det långsamma
införandet av systemet med kvalitetsavgifter behandlas. Man har också begärt in svar på ett antal
specifika frågor i avgiftssystemets utformning. Detta är ett första exempel på att tillsynsmyndigheten
har synpunkter på det sätt som infrastrukturmyndigheten arbetar, som sedermera kan få operationella
konsekvenser för verksamhetens utformning. Eventuellt kan föreläggandet ge uttryck för en attitydförändring. Däremot håller Transportstyrelsen fortfarande en låg profil i frågor som rör konkurrens på
och om järnvägsmarknaden.
VTI notat 9–2017

21

7.

Utvecklingen på den svenska järnvägsmarknaden

Tabell 5 kompletterar den bild av Trafikutvecklingen som redovisades i Nilsson (2011) genom att
förlänga den tidigare tidsserien. Förändringarna av den svenska järnvägssektorn inleddes med
separationen mellan trafik och infrastruktur 1988 och har sedermera kommit att innebära full
marknadsöppning. Som framgår av både tabellen och figur 2 är det uppenbart att den nya
organisatoriska modellen inte blockerat en snabb ökning av resandet.
Tabell 5. Genomsnittlig årlig trafikökning, procent. Källa: Information om väg- och järnvägstrafik hos
www.trafa.se.
Uppgifter i Nilsson (2009)

Tåg

Bil

1980–2007

1990–2007

2008–2014

Totalt antal resandekilometer

1,5

2,6

1,4

- därav regional trafik

3,3

4,6

4,0

- därav långdistant trafik

0,6

1,6

-0,7

Fordonskilometer

1,3

0,9

0,3

Årlig ökning av BNP

2,3

2,3

0,9

Av tabell 5 framgår också att resande med bil mätt som fordonskilometer ökat långsammare än
resande i järnvägssektorn. Den snabba tillväxten i regionalt resande har dessutom varit mycket högre
än ökningen av BNP. Figur 2 illustrerar också att den snabba ökningen av det regionala resandet fått
till följd att denna del av järnvägsmarknaden nu är i det närmaste lika omfattande som resande med
långdistant trafik. Regional respektive långdistant trafik motsvarar väsentligen resande med
upphandlad respektive kommersiell trafik.
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Figur 2. Utveckling av regionalt och långdistant resande mellan 1990 and 2014, miljoner
resandekilometer. Källa: www.trafa.se.
Tabell 6 visar att priserna inom transportsektorn har ökat mycket snabbare än konsumentpriserna i
allmänhet. Framför allt har trafikhuvudmännen ökat biljettpriset. Trots detta har behovet av
subventioner ökat vilket ger ett perspektiv på den snabba kostnadsökningen i branschen.
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Tabell 6. Årliga genomsnittliga prisökningar, procent. Källor: Officiell information om KPI och om
prisökningar i transportsektorn från SCB. Bensinpriser från Bilismen i Sverige. i.u. – ingen uppgift.
1980–2007

1990–2007

2008–2014

Konsumentprisindex

4,0

3,1

0,6

- därav lokaltrafik (buss och pendeltåg)

7,8

5,5

5,3

- därav långdistant järnvägstrafik

5,7

3,2

3,5

- därav inrikes flygtrafik

6,3

5,7

i.u.

Bensinpris

5,2

3,7

1,9

Det är också uppenbart att priset på den lokala trafiken ökar snabbare än priset på den kommersiella
tågtrafiken. Trots detta framgick av tabell 5 att antalet resande ökar mycket snabbt i den subventionerade trafiken. Resandeökningen kan därför inte förklaras av den prisstrategi som RKM använder.
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8.

Slutsatser

1988 separerade Sverige infrastrukturen från tillhandahållandet av tågtrafiktjänster. Det senaste steget
i omstruktureringen av järnvägssektorn avslutades 2012 med ett fullständigt öppnande av hela
marknaden för persontrafik. Det är därmed idag möjligt för den operatör som så önskar att bedriva
både gods- och persontrafik utan större krav än att man är fit, willing and able, dvs. att man har
rullande materiel, att man uppfyller de krav som ställs på säkerhet och att man inte har skulder till
Skatteverket.
En första iakttagelse i promemorian är att både resande och trafik i det svenska järnvägsnätet hela
tiden ökar, särskilt i den del av marknaden som avser regional pendling. Denna till synes triviala
observation bör ställas mot de delvis dystra förväntningar som gjordes i samband med att förändringsprocessen inleddes, både inom Sverige och i flera andra länder.
En andra observation är att branschen är helt beroende av stöd från i första hand staten. De banavgifter
som trafikoperatörerna betalar för att få köra tåg står för en bråkdel av kostnaderna för underhåll av
infrastrukturen. Dessutom betalar företrädarna för olika regioner för att bedriva trafik som inte skulle
kunna köras på kommersiella villkor.
En konsekvens av 1988 års reform var att möjligheten att förklara de underskott som SJ redovisat
under en lång följd av år förbättrades tack vara att det nu gick att separatredovisa kostnader och
intäkter för trafik respektive infrastruktur. Det blev därmed också lättare att ta ställning till hur stort
stöd som krävdes till infrastruktur respektive för att betala för trafik som annars inte genomförts. Av
detta följer emellertid inte att de stora ökningar av kostnaderna för järnvägens infrastruktur och för
icke-kommersiell trafik beror på att hela branschen omstrukturerats. Den kontrafaktiska frågan, dvs.
hur mycket resurser samhället hade velat lägga på branschen i frånvaro av en omstrukturering, kan av
naturliga skäl inte besvaras.
En tredje iakttagelse som kan göras av den beskrivna utvecklingen är kopplad till två egenskaper hos
svensk offentlig sektor i stort. En observation är den begränsade uppmärksamhet som ges åt
uppföljningar och efterhandsanalyser. Regeringskansliet, i det här fallet Näringsdepartementet, liksom
de nationella myndigheterna som Trafikverket har ett starkt framåtblickande perspektiv. Intresset för
att följa upp konsekvenserna av utvecklingen och att dra slutsatser om vad som fungerat mer eller
mindre bra är av sekundärt intresse. I anslutning till detta kan man konstatera att staten, delvis av
mycket goda skäl, decentraliserat leveransen av tjänster -dvs. av trafik – till regionerna.
Kombinationen av dessa två förhållanden innebär att förståelsen av utvecklingen av trafik och
kostnader i regionaltrafiken är svag. Det tycks inte heller finnas något systematiskt intresse för att
kontinuerligt följa utvecklingen av kostnader och intäkter för att exempelvis konstatera vilka typer av
kontrakt mellan beställare och utförare som fungerar bättre än andra.
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