Tydligare ansvarsfördelning
utvecklar järnvägen

Avreglerad marknad kräver ökad tydlighet
Järnvägsmarknaden i Sverige är avreglerad. För att kunna finansiera en utveckling
av järnvägssystemet behövs en tydlig avgränsning av olika aktörers ansvarsområden. Nu presenterar Trafikverket därför en principiell ansvarsfördelning för
järnvägssystemet. Den ger marknaden bättre möjligheter att utveckla bytespunkter, godsterminaler och depåer.
Den viktigaste principen för uppdelningen mellan Trafikverket och övriga aktörer
är begreppen huvudsystem som är Trafikverkets ansvar, respektive sidosystem som
är marknadens/andra aktörers ansvar. Trafikverket ska ha full rådighet över huvudsystemet och dess anslutningar till sidosystemet.
För att utveckla järnvägstrafiken krävs mer mark. Det finns en konflikt vad marken
runtom järnvägen ska användas till – speciellt i storstadsregionerna där behovet
också är som störst. Trafikverket tar nu fram planer för transportsektorns samlade
framtida markbehov tillsammans med branschen och kommunerna. Trafikverket
ska ha rådighet över mark för befintliga järnvägslinjer och för förutsebara om- och
utbyggnader av järnvägslinjer. Genom klassning som riksintresse ska mark också
säkras för nyanläggning och utbyggnad av bytespunkter, depåer och terminaler.

En viktig princip

Huvudsystem för järnvägstransporter: Den del av järnvägsnätet som är nödvändig för att säkerställa ett effektivt trafikflöde dvs tågfärd, tågbildning och resenärers på- och avstigning. Här ingår också omloppsnära fordonsuppställning.
Sidosystem för järnvägstransporter: Den del av systemet som innefattar anläggningar för lastning och lossning, underhåll och service av fordon, resenärsservice
utanför plattformarna samt långtidsuppställning av järnvägsfordon. Här ska även
ingå ytor för parkering m.m.

Bytespunkter (stationsbyggnad)
Byte av färdmedel ska ske på ett bekvämt och effektivt sätt. Miljön ska vara
attraktiv för resenärerna och därför ska driften samordnas mellan järnvägsföretag och stationshusägare respektive Trafikverket. Trafikverket ska ha inflytande
över hela passagesystemet. Väntsalar
och liknade ska upplåtas konkurrensneutralt och icke-diskriminerande till
både järnvägsföretag och busstrafikföretag. Järnvägslagen respektive lagen
om kollektivtrafik (väg) ger dock olika
förutsättningar.
Trafikverket ansvarar fullt ut för plattformar som en del av huvudsystemet med
anläggningar för tågfärd och tågbildning
samt för resenärers på- och avstigning.
Förbindelser till, från och mellan plattformar ska säkerställas genom ägande
eller avtal. Förbindelserna används ofta
som väntutrymmen, förbindelse mellan
stadsdelar etc.
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Godsterminaler
Godsterminaler ska – med undantag av anslutningarna – inte ägas av Trafikverket.
Om den inte är strategiskt viktig för Trafikverket ska den säljas.
Trafikverket äger och tillhandahåller
ett antal områden för vagnslasttrafik,
anslutningsväxlar till godsterminalerna samt säkerhetsanläggningar som
påverkar trafiken på huvudsystemet.
Trafikverket tar ett större ansvar för
anslutningar till centrala hamnar och
centrala kombiterminaler och ska äga
och förvalta anslutningsspår och överlämningsbangårdar för dessa utpekade
hamnar och terminaler. Terminalförvaltaren ska förvalta övriga järnvägsanläggningar i terminalen. Transportkedjornas effektivitet säkras genom avtal.

Depåer
Depåer ska ägas av särskilda depåförvaltare. Äger Trafikverket marken ska den
arrenderas ut eller säljas om den inte är strategiskt viktig. Depåer ska vara tillgängliga på icke-diskriminerande villkor för
alla järnvägsföretag som har tåglägen
i depåns närområde. Om möjligt ska
man kunna välja vem som ska serva ens
fordon.
Trafikverket ska äga anslutningsväxlar
och säkerhetsanläggningar som har påverkan på huvudsystemets trafik. Genom
avtal med depåförvaltaren säkras att fordonsfärder mellan tågens utgångs-/målpunkter och depån kan genomföras effektivt och utan störning av annan trafik.

Finansiering
Trafikverket finansierar huvudsystemet,
överlämningsbangårdar för utpekade
centrala hamnar och kombiterminaler.
För plattformsförbindelser finansierar
Trafikverket det som skulle behövas för enbart en förbindelse till och från
plattformar.
Anslutningsväxlar och säkerhetsanordningar ska ägas och förvaltas av Trafikverket
men bekostas av den ansvarige för terminal eller depå.
Arbete pågår med en översyn av Trafikverkets tjänsteutbud och avgiftssystem. Ett
mer differentierat banavgiftssystem är en viktig förutsättning för konkurrensneutralitet i en avreglerad marknad.
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