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Konsekvensutredning av Transportstyrelsens 
föreskrifter om tillträde till 
järnvägsinfrastruktur och tjänster 

Transportstyrelsens förslag: 

Att nya grundföreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster 

ska beslutas och att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2017:99) om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur ska upphävas. De 

nya föreskrifterna ska vara anpassade efter den kommande 

järnvägsmarknadslagen och dess bemyndiganden. 

I förhållande till TSFS 2017:99 föreslår Transportstyrelsen att ta bort 

dubbelregleringar med anledning av genomförandeförordning (EU) 

2017/2177 om tjänster samt delegerat beslut (EU) 2017/2075 om tidsplan 

för kapacitetstilldelningsförfarandet. Slutligen föreslås regler tas bort som är 

felaktiga eller av andra anledningar onödiga.  

A. Allmänt

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1.1 Ny järnvägsmarknadslag 

Den främsta anledningen till att Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2017:99) om tillträde till tjänster och 

järnvägsinfrastruktur behöver ändras är omarbetningen av järnvägslagen 

(2004:519). I Promemoria Fjärde järnvägspaketet1 lämnas förslag på fyra 

nya lagar som ska ersätta befintlig järnvägslag. Transportstyrelsens 

föreskrifter om tillträde till tjänster och infrastruktur kommer, om nya lagar 

antas i enlighet med förslaget i promemorian, att stödjas av den kommande 

järnvägsmarknadslagen. Föreskrifterna behöver därför justeras för att 

anpassas till den nya lagstiftningen. Dessa justeringar kan vara både av 

redaktionell karaktär men kan också bestå av större ändringar.  

1.2 Genomförandeförordning (EU) 2017/2177 om tillträde till 
anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster 

Sedan TSFS 2017:99 trädde i kraft har ny EU-reglering om tillträde till 

tjänster tillkommit. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2017/2177 om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade 

1 Infrastrukturdepartementet 2019-07-22 
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tjänster fastställer närmare bestämmelser om det förfarande och de kriterier 

som ska följas för tillträde till de tjänster som förtecknas i punkterna 2, 3 

och 4 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU. Detta innebär att det för 

närvarande finns dubbelreglering i 2 kap. 10–11 §§ och 5 kap. TSFS 

2017:99 vilket bör åtgärdas. 

1.3 Delegerat beslut (EU) 2017/2075 om ersättning av bilaga VII 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om 
inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde 

Sedan TSFS 2017:99 trädde i kraft har ny EU-reglering tillkommit i form av 

kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/2075 av den 4 september 2017 

om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. 

Det delegerade beslutet innehåller direkt tillämpliga bestämmelser om såväl 

tidsplan för kapacitetstilldelningen som tidsangivelser och krav på 

publicering och samråd för kapacitetsbegränsningar. Beslutet ger en 

gemensam kravbild inom EU och är framtaget med syftet att förfarandena 

för tilldelning av kapacitet bör vara transparenta, samtidigt som hänsyn tas 

till effektiviteten i tilldelningsförfarandet samt de operativa intressena hos 

alla som berörs av järnvägsinfrastrukturens användning och underhåll. I 

skälen till beslutet anges vidare att sökande bör få tidig information om 

kommande kapacitetsbegränsningar som gör det möjligt för dem att anpassa 

sin verksamhet och sina transportbehov. Genom beslutets införande uppstod 

dubbelreglering med föreskrifterna som bör åtgärdas. 

1.4 Reglerna behöver en översyn 

Reglerna om tillträde till infrastruktur och tjänster föreskrevs första gången 

2005 under Järnvägsstyrelsens tid och TSFS 2017:99 baseras på samma 

struktur och tankesätt som reglerna gjorde 2005. Sedan dess har mycket 

hänt. Tillträdesrätten till infrastrukturen är öppen för all järnvägstrafik och 

den europeiska järnvägsmarknadslagstiftningen har utvecklats med det 

fjärde järnvägspaketet som senaste tillskott. Den Europeiska kommissionen 

har i SERA-direktiven2 fått befogenheter att anta rättsakter som i mångt och 

mycket ersätter nationella föreskrifter. Transportstyrelsen har också sedan 

järnvägslagens tillkomst 2004 tagit både tillsynsbeslut och beslut i tvister 

som har inneburit utveckling av praxis på området. En total översyn av 

föreskrifterna är därför nödvändig. Detta är dock inte realistiskt att göra utan 

en beslutad järnvägsmarknadslag och -förordning, utan det kräver mer 

                                                 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om 

inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) och 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om 

ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik 

på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen 
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förutsägbarhet innan ett sådant arbete påbörjas. Vår målsättning i dagsläget 

är att göra en konsekvensanalys så snart lag och förordning är på plats som 

kan ligga till grund för en sådan översyn.  

Detta hindrar inte Transportstyrelsen från att redan nu ta bort regler som 

visar sig vara felaktiga eller av andra anledningar onödiga. Utgångspunkten 

är dock att det som ändras inte ska vara av sådan karaktär att det krävs större 

konsekvensutredning. I de fall utredning behövs väntar vi till den större 

översynen.  

2. Vad ska uppnås? 

Transportstyrelsens mål är att ta fram regler som är ändamålsenliga, 

korrekta och tydliga med syfte att ge järnvägsföretag och andra sökande 

icke-diskriminerande och konkurrensneutralt tillträde till 

järnvägsinfrastruktur och järnvägsrelaterade tjänster, som en del i strävan 

efter att uppnå ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.  

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 

Eftersom det i första hand handlar om att ändra reglerna med anledning av 

ny lagstiftning så krävs just reglering för att åstadkomma det. Om ingenting 

görs så kommer föreskrifterna att innebära dubbelreglering, vara otydliga, ej 

ändamålsenliga och i längden ogiltiga.  

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 

Det finns inga alternativ eftersom det är nödvändigt med reglering för att 

ändra och ta bort regler.  

3.3 Regleringsalternativ 

Nedan presenteras vilka ändringar av betydelse som kommer med de nya 

föreskrifterna. Även många små ändringar och justeringar har gjorts, vilka 

presenteras i den bifogade parallelluppställningen i bilaga 1. Vi föreslår att 

nya grundföreskrifter ska tas fram istället för ändringsföreskrifter. De nya 

föreskrifterna kommer att bygga på en ny järnvägsmarknadslag. Vidare är 

det många paragrafer i TSFS 2017:99 som berörs på något sätt. Därför 

bedömer vi att nya grundföreskrifter med en samlad reglering om tillträde 

till järnvägsinfrastruktur och tjänster innebär tydligare och mer 

användarvänliga föreskrifter än ändringsföreskrifter. 

Justeringar med anledning av ny järnvägsmarknadslag. 

Utöver att ändra så att hänvisningarna och bemyndigandena stämmer 

överens med den nya lagen, så anpassar vi oss även till att begrepp ändrats i 

järnvägsmarknadslagen. Även benämningar av tillstånd och intyg kopplat 
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till säkerhet har justerats för att stämma överens med 

järnvägssäkerhetslagen.  

I 1 kap. 3 § TSFS 2017:99 föreskrivs det om infrastrukturförvaltare som inte 

är berörda. Paragrafen handlar om att infrastrukturförvaltare får överlåta 

trafikledande uppgifter till någon annan och att denne då inte behöver 

tillämpa dessa föreskrifter. I järnvägsmarknadslagen finns inga 

bestämmelser om överlåtelse av trafikledande uppgifter. I 4 kap. 

järnvägsmarknadslagen finns däremot krav på oberoende hos en 

infrastrukturförvaltare som uppdrar åt någon annan att sköta driften av 

infrastrukturen. Eftersom föreskrifterna om tillträde till järnvägsinfrastruktur 

och tjänster inte berör trafikledning så finns ingen anledning att föreskriva 

att föreskrifterna inte gäller den som enbart trafikleder. Det finns dessutom 

en risk att föreskrifterna blandas ihop med kraven i 4 kap. 

järnvägsmarknadslagen, som handlar om infrastrukturförvaltares oberoende. 

Transportstyrelsen föreslår därför att 1 kap. 3 § TSFS 2017:99 tas bort. 

Ändringar i förhållande till 2 och 5 kap. TSFS 2017:99 med anledning av 

genomförandeförordning (EU) 2017/2177 om tjänster 

Genomförandeförordning (EU) 2017/2177 ställer krav på vilken information 

en tjänsteleverantör ska ha om tillträde till och avgifter för tjänster, samt hur 

informationen ska tillgängliggöras. Därmed innebär kraven i 5 kap. 2 § 

TSFS 2017:99 dubbelreglering och Transportstyrelsen föreslår således att 

kraven tas bort. Kraven i genomförandeförordningen gäller även 

infrastrukturförvaltare som har tjänsteanläggningar, det vill säga krav på den 

information om tjänster som en infrastrukturförvaltare ska inkludera i sin 

järnvägsnätsbeskrivning. Därmed innebär kraven i 2 kap. 10 § TSFS 

2017:99 dubbelreglering och Transportstyrelsen föreslår således att kraven 

tas bort. 

Vidare ställs krav i artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2017/2177 på 

infrastrukturförvaltare att ta emot anläggningsbeskrivningar från 

tjänsteleverantörer som är knutna till deras nät. Därmed innebär kraven i 2 

kap. 11 § TSFS 2017:99 dubbelreglering och Transportstyrelsen föreslår 

således att kraven tas bort. 

I 5 kap. 1 § TSFS 2017:99 föreskrivs att den tidsfrist inom vilken 

tjänsteleverantörer ska besvara en ansökan om grundläggande tjänst är 30 

dagar. Vidare föreskrivs att om en tjänsteleverantör tillämpar samma datum 

för ansökan om grundläggande tjänst som för ansökan om tågläge avseende 

nästföljande tågplaneperiod, så ska tidsfristen räknas från det datum som 

tågplanen för infrastrukturen fastställs. Kravet på att Transportstyrelsen ska 

föreskriva om en tidsfrist finns både i SERA-direktivet och i den kommande 

järnvägsmarknadslagen. Vi föreslår därför att tidsfristen ligger kvar på 30 
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dagar. Däremot finns det i genomförandeförordning (EU) 2017/2177 krav 

på samarbete mellan tjänsteleverantörer och infrastrukturförvaltare samt 

krav gällande vilken hänsyn tjänsteleverantörer behöver ta till tidsfrister och 

prioriteringskriterier som fastställs av infrastrukturförvaltare för 

tågplaneprocessen. Därmed riskerar nuvarande skrivning i 5 kap. 1 § andra 

stycket om tidsfristen i förhållande till tågplaneprocessen att vara överflödig 

eller till och med stå i strid med det förfarande som föreskrivs i 

genomförandeförordningen. Transportstyrelsen föreslår således att andra 

stycket tas bort.  

Med anledning av ovan nämnda ändringsförslag föreslår Transportstyrelsen 

att i 1 kap. 1 § upplysa om att Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde 

till järnvägsinfrastruktur och tjänster kompletterar genomförandeförordning 

(EU) 2017/2177.  

Ändringar i förhållande till 2 kap. TSFS 2017:99 Innehåll i beskrivning 

av järnvägsnät 

Kapitlet tydliggör och kompletterar regelverket genom att precisera vad som 

behöver framgå av järnvägsnätsbeskrivningen. Ansatsen har i det här arbetet 

varit att identifiera dubbelreglering och liknande för att föreskrifterna ska 

överensstämma med befintligt och kommande regelverk. 

Med detta som grund föreslår Transportstyrelsen att 2 kap. 17 § tas bort. 

Första delen av paragrafen anger att uppgifter om prioriteringskriterierna 

ska framgå av beskrivningen av järnvägsnätet och detta finns redan reglerat 

i järnvägsmarknadslagen. Andra delen anger att det ska beskrivas hur 

kriterierna rangordnas och det är Transportstyrelsens bedömning att detta är 

ett krav som är irrelevant utifrån prioriteringskriteriernas befintliga 

utformning och principiellt styr alltför mycket till att kriterierna ska ha en 

viss utformning som kräver rangordning. Det är inte en nödvändighet att ett 

sådant förfarande utformas på det sättet. 

I 2 kap. 25 § finns krav på att järnvägsnätsbeskrivningen ska innehålla 

information om förfarandet för att medge undantag från språkkraven enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:60) om förarutbildning m.m. 

enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. TSFS 2011:60 är 

numera upphävd. Istället finns ett direkt gällande krav i artikel 1.3 a) i 

kommissionens förordning (EU) 2019/5543 på att infrastrukturförvaltare ska 

inkludera förfarande för undantagsansökan i järnvägsnätsbeskrivningen. 

Generellt kan också sägas att all relevant information som behövs för 

tilldelning av infrastrukturkapacitet ska finnas med i 

                                                 
3 Kommissionens förordning (EU) 2019/554 av den 5 april 2019 om ändring av bilaga VI 

till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av 

lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen 
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järnvägsnätsbeskrivningen, enligt 2 kap. 26 § TSFS 2017:99. Sökanden 

behöver få denna information för att kunna ansöka om tågläge. 

Transportstyrelsen föreslår således att ta bort 2 kap. 25 § men att istället 

upplysa i 1 kap. 1 § om att det finns direkt gällande regler i förordning (EU) 

2019/554. 

Ändringar i förhållande till 3 kap. TSFS 2017:99 Förfaranden och 

tidsgränser för beskrivning av järnvägsnätet 

Kapitlet tydliggör och kompletterar det övriga regelverket genom att 

precisera hur vissa förfaranden som återges i järnvägsnätsbeskrivningen ska 

utformas eller kommuniceras. 

Transportstyrelsen föreslår att kapitlets 2 § ändras genom att den första 

satsen, som säger att prioriteringskriterierna ska vara utformade så att de 

medger ett effektivt nyttjande av infrastrukturen, tas bort. Detta då samma 

kravbild återfinns i järnvägsmarknadslagen. Den andra satsen i 2 § anger att 

kriterierna ska vara utformade på ett sådant sätt att snabba godstransporter 

särskilt beaktas. Detta återspeglar enligt vår mening inte fullt ut innehållet i 

artikel 47.5 i SERA-direktivet, som är den bestämmelse som ligger till 

grund för 2 §. Transportstyrelsen föreslår därför att 2 § omformuleras så att 

prioriteringskriterierna i tillräcklig grad beaktar betydelsen av 

godstransporttjänster och särskilt internationella sådana. 

Ändringar i förhållande till 4 kap. TSFS 2017:99 Tilldelning av 

infrastrukturkapacitet  

Kapitlet tydliggör och kompletterar det övriga regelverket genom att 

utveckla krav på förfaranden, dokumentation och kommunikation rörande 

tilldelning av järnvägskapacitet. De ändringar som Transportstyrelsen 

föreslår i kapitel 4 beror i huvudsak på att reglering av 

kapacitetsbegränsningar nu hanteras i kommissionens beslut (EU) 

2017/2075. Transportstyrelsen föreslår även mer redaktionella ändringar för 

att öka tydligheten och uppdatera föreskrifterna för att bättre återspegla 

samhällets utveckling mot en mer digital hantering av information. 

Transportstyrelsen föreslår följande ändringar i kapitel 4 i TSFS 2017:99: 

I 3 § förslag till tågplan: 

 En punkt läggs till som anger att förslaget ska innehålla de planerade 

tåglägena för internationell trafik för att förtydliga att även de 

tåglägen som är planerade för den här typen av trafik ska vara 

inkluderade. 

 Texten ”nationella som internationella” tas bort från punkt 1 och 3, 

då begreppet ”tåglägen” bedöms innefatta både nationella och 

internationella tåglägen. 
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 Punkt 4 tas bort som anger att förslaget ska innehålla behovet av 

reservkapacitet som inte kan bokas i planeringsprocessen, då detta 

bedöms vara i strid med den planeringsprocess för 

kapacitetsbegränsningar som anges i beslut (EU) 2017/2075. 

 Punkt 5 tas bort som anger att förslaget ska innehålla behovet av 

reservkapacitet för transporter av arbetsfordon, då detta bedöms vara 

i strid med den planeringsprocess för kapacitetsbegränsningar som 

anges i beslut (EU) 2017/2075. 

Transportstyrelsen föreslår ta bort 10 § då det finns reglerat i den 

kommande järnvägsmarknadslagen att tågplanen ska fastställas om 

ansökningarna kan samordnas. Vår bedömning är att formuleringen att 

”fastställa tågplan när det inte längre råder kapacitetskonflikter” har samma 

innebörd och att det därmed är en dubbelreglering. 

Transportstyrelsens förslag till ändringar i 11 § tågplan: 

 Texten ”nationella som internationella” tas bort från punkt 1 och 3, 

då begreppet ”tåglägen” bedöms innefatta både nationella och 

internationella tåglägen. 

 Punkt 4 tas bort som anger att förslaget ska innehålla behovet av 

reservkapacitet som inte kan bokas i planeringsprocessen, då detta 

bedöms vara i strid med den planeringsprocess för 

kapacitetsbegränsningar som anges i beslut (EU) 2017/2075. 

 Punkt 5 tas bort som anger att förslaget ska innehålla behovet av 

reservkapacitet för transporter av arbetsfordon, då detta bedöms vara 

i strid med den planeringsprocess för kapacitetsbegränsningar som 

anges i beslut (EU) 2017/2075. 

I avsnittet om kapacitetsanalys föreslår Transportstyrelsen att det allmänna 

rådet tas bort till 15 § om att ”en kapacitetsanalys bör upprättas i de fall 

infrastrukturen har förklarats överbelastad, även om kapacitet senare har 

tilldelats med hjälp av en extra avgift eller prioriteringskriterier”. Detta då 

det är vår bedömning att rådet inte är ändamålsenligt. I 

järnvägsmarknadslagen finns kravet att en kapacitetsanalys ska upprättas 

när järnvägsinfrastrukturen förklaras överbelastad. Det är i linje med artikel 

47.2 i direktiv 2012/34/EU som säger att en kapacitetsanalys ska göras om 

infrastruktur har förklarats överbelastad, såvida inte en 

kapacitetsförstärkningsplan håller på att genomföras. 

I 20 § föreslår Transportstyrelsen att kravet på att 

kapacitetsförstärkningsplanen ska sträcka sig upp till maximalt 6 år tas bort. 

Det är vår bedömning att tidsbegränsningen inte stödjer 

kapacitetsförstärkningsplanernas syfte. I händelse av att banan förklaras 
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överbelastad ska den initiala kapacitetsanalysen omhänderta de åtgärder 

som är möjliga på den kortare sikten såsom 6 år. 

Kapacitetsförstärkningsplanen syftar därefter till att gå djupare i orsakerna 

till överbelastningen där även den framtida trafikutvecklingen och 

eventuella hinder räknas in när åtgärderna ska mejslas fram. Baserat på en 

kostnad-/nyttoanalys ska sedan möjliga åtgärder anges som stärker 

infrastrukturkapaciteten för att motverka framtida överbelastningar. För att 

möjliggöra en mer långsiktig planering för att förbättra infrastrukturens 

förutsättningar anser Transportstyrelsen att tidskravet behöver tas bort. Det 

ger även infrastrukturförvaltaren en större möjlighet att sammankoppla 

kapacitetsförstärkningsplanen med sitt övriga planeringsarbete för 

infrastrukturens utveckling. I Trafikverkets remissvar vid föreskriftens 

senaste ändring4 framgick att verket förordade 12 år istället för de 

föreslagna 6 åren, vilket bättre skulle stämma överens med den nationella 

planen. Det är i linje med en utveckling som Transportstyrelsen vill stödja. 

Samtidigt ser Transportstyrelsen inte något mervärde att ange en tidsgräns 

alls, utan anser det åligga infrastrukturförvaltaren att bedöma i varje fall av 

överbelastning vad som är en lämplig tidshorisont för de aktuella 

åtgärderna. 

I flera fall föreslår Transportstyrelsen ta bort krav på att inkomma med 

kopior till Transportstyrelsen eller andra berörda, då dessa anses överflödiga 

och obsoleta med de mer digitaliserade förfaranden för hantering av 

dokument som används idag. Det är även vår bedömning att informationen 

som skulle delges Transportstyrelsen snarare kan begäras av styrelsen själv i 

de fall det är aktuellt, med stöd i de tillsynsmandat som 

järnvägsmarknadslagen medger. Transportstyrelsens förslag gäller: 

 Kravet på att anteckna på en ansökan om tågläge när den kommit in 

tas bort (2 §). 

 8 § tas bort då paragrafen anger att beslut om överbelastad 

infrastruktur genast ska ges in till Transportstyrelsen. 

 13 § tas bort då paragrafen anger att vissa dokument rörande tågplan 

ska skickas till Transportstyrelsen. 

 Kravet på att lämna in kapacitetsanalysen till Transportstyrelsen tas 

bort (16 §). 

 Kravet på att lämna in kapacitetsförstärkningsplanen till 

Transportstyrelsen tas bort (17 §). 

                                                 
4 Trafikverkets remissyttrande gällande TSF 2017-7, ”Remiss av Transportstyrelsens 

förslag till föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur”, TRV 2017/51646 

resp. TSF 2017-7, 2017-06-30 
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Eftersom Transportstyrelsen föreslår att ta bort punkt 5 i 4 kap. 3 § och 

punkt 5 i 4 kap. 11 § om reservkapacitet för arbetsfordon, så skulle 

definitionen av arbetsfordon i 1 kap. 2 § bli överflödig. Transportstyrelsen 

föreslår därför att definitionen tas bort. 

4. Vilka är berörda? 

Transportstyrelsens regler riktar sig till infrastrukturförvaltare och 

tjänsteleverantörer, men reglerna syftar till att ge järnvägsföretag och andra 

sökande icke-diskriminerande och konkurrensneutralt tillträde till 

järnvägsinfrastruktur och järnvägsrelaterade tjänster. I förlängningen berör 

reglerna järnvägsföretagens kunder, det vill säga transportköpare i egenskap 

av resenärer och varuägare. 

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 

( X ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 

I Sverige finns ca 5-105 infrastrukturförvaltare och 200-3006 

tjänsteleverantörer som berörs av regelverket. Utöver dessa finns 48 

järnvägsföretag7 som berörs indirekt av reglerna, eftersom det är de som får 

tillträde till järnvägsinfrastruktur och järnvägsrelaterade tjänster. Även 

andra sökande berörs, såsom trafikorganisatörer och speditörer. 

De regeländringar som föreslås handlar i mångt och mycket om att 

eliminera dubbelreglering. I dessa fall finns kraven kvar i annan lagstiftning 

och ändringarna får därmed inte någon större betydelse. Eftersom 

regeländringarna inte bedöms ha någon inverkan på marknaden så är också 

konsekvenserna av marginell betydelse. Om några konsekvenser finns så 

                                                 
5 Det finns en viss osäkerhet kring hur många av infrastrukturförvaltare med 

säkerhetstillstånd (de man vanligtvis kallar infrastrukturförvaltare) som faktiskt ska 

tillämpa regelverket för infrastrukturförvaltare enligt järnvägsmarknadslagen. Förmodligen 

färre än idag, och 5-10 är därmed en kvalificerad gissning.  
6 Även detta är en osäker siffra eftersom kollektivet av tjänsteleverantörer är okänt. Några 

av dessa skulle enligt järnvägslagen vara infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer, 

men med järnvägsmarknadslagen görs en tydligare uppdelning mellan förvaltning av 

järnvägsinfrastruktur och förvaltning av anläggning för tjänster. 
7 Den 22 september 2021 fanns 48 järnvägsföretag med säkerhetsintyg för passagerar- eller 

godstrafik. 
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går de i positiv riktning, det vill säga att det handlar om lättnader både i 

form av mindre reglering men också att komplexiteten i regelverket minskar 

när vi tar bort dubbelreglering, särkrav och regler som inte har något tydligt 

syfte. För de marknadsaktörer som direkt träffas av regelverket innebär 

ändringarna administrativa lättnader motsvarande 2-5 timmars arbetstid, då 

exempelvis underlag inte behöver skickas till Transportstyrelsen. 

5.2 Medborgare 

Medborgarna berörs i störst bemärkelse som resenärer i järnvägstrafiken. De 

berörs marginellt, även om en väl fungerande järnvägsmarknad med 

konkurrerande järnvägsföretag innebär bättre kvalitet av tjänster till ett 

bättre pris. Även som slutkund av gods som transporteras på järnvägen 

påverkas medborgarna marginellt men positivt av förbättrad reglering.  

5.3 Staten, regioner eller kommuner 

Den största infrastrukturförvaltaren är också en statlig myndighet. Flera 

kommuner och regioner är förvaltare av järnvägsinfrastruktur och/eller 

anläggningar för tjänster. För alla aktörer får dessa ändringar marginell men 

positiv påverkan eftersom det blir enklare att följa regelverket. Se i övrigt 

effekter på företag. 

5.4 Externa effekter 

Eftersom dessa regeländringar väntas ge en marginell effekt på 

järnvägsmarknaden så gäller det även de externa effekterna.  

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Det finns inga alternativ till reglering. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

I dagsläget saknas bemyndiganden. Vi antar dock att Transportstyrelsen 

kommer att få nödvändiga bemyndiganden genom en ny 

järnvägsmarknadslag och järnvägsmarknadsförordning. Vi tror att 

bemyndigandena kommer att likna dagens bemyndiganden enligt 

järnvägslagen och järnvägsförordningen. Vissa delar av föreskrifterna 

kommer även att kunna meddelas i form av verkställighetsföreskrifter. 
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8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

Syftet med föreskrifterna är till mångt och mycket att införliva direktiv 

2012/34/EU i de delar de inte är införlivade i lag och förordning. Detta 

gäller framförallt bilaga IV till direktivet om innehållet i 

järnvägsnätsbeskrivningen. Föreskrifterna ska också förtydliga vad som 

krävs av aktörerna för att regler som finns i direktiv, lag och förordning ska 

följas. Ambitionen med detta arbete har varit att det inte ska finnas kvar 

gamla särkrav som går utöver syftet med den europeiska lagstiftningen. I 

vissa fall har det inte, utan omfattande utredning, gått att ta bort alla regler 

där Transportstyrelsen anar att mer anpassning behöver ske till den 

europeiska regleringen för att ta ytterligare steg mot en konkurrensneutral, 

icke-diskriminerande järnvägsmarknad. Av tidsmässiga skäl lämnar 

Transportstyrelsen dessa till kommande översyn. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Föreskrifterna bör träda i kraft samtidigt som järnvägsmarknadslagen och 

järnvägsmarknadsförordningen träder i kraft. 

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 

Reglerna syftar till att ge järnvägsföretag och andra sökande icke-

diskriminerande och konkurrensneutralt tillträde till järnvägsinfrastruktur 

och järnvägsrelaterade tjänster, vilket är en förutsättning för att 
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järnvägsföretagen ska kunna sälja attraktiva tjänster till sina kunder – 

resenärer och varuägare – och på så sätt bidra till en god tillgänglighet för 

gods och personer i hela landet.   

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 

Reglerna syftar till att uppnå en väl fungerande järnvägsmarknad vilket i sin 

tur är en förutsättning för att järnvägsmarknaden ska bli konkurrenskraftig 

gentemot andra trafikslag. Eftersom järnvägstransporter är relativt säkra och 

miljövänliga så bidrar detta till att uppnå hänsynsmålet.   

C. Företag 

12. Hur många företag berörs, i vilka branscher är de 
verksamma och hur stora är företagen? 

Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga 

konsekvenser för företag beskrivs därför under punkten 5.1. 

D. Sammanställning av konsekvenser 

Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 

Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Regellättnader  +  

Medborgare Indirekt effekt av 

regellättnader 

för företagen. 

 +  

Staten m.fl.   Regellättnader  +  

Externa effekter    =  

Totalt   + Små effekter 

 

E. Samråd 

Transportstyrelsen har inte haft något externt samråd under arbetets gång. 

 

 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 

synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 

 

Hanna Lindgren, gruppledare 

E-post: hanna.lindgren@transportstyrelsen.se 

mailto:hanna.lindgren@transportstyrelsen.se
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Susanna Angantyr, jurist 

E-post: susanna.angantyr@transportstyrelsen.se 

Anna Åslin, sakhandläggare 

E-post: anna.aslin@transportstyrelsen.se 

mailto:susanna.angantyr@transportstyrelsen.se
mailto:anna.aslin@transportstyrelsen.se

