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Samråd om Järnvägsnätbeskrivning (JNB) 2021 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder 

lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. 

Årligen görs mer än 1,6 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % 

av landets busstrafik och 91 % av landets persontågstrafik. 

I samrådsunderlaget om Järnvägsnätbeskrivning (JNB) 2021 föreslår Trafikverket höjda 

tåglägesavgifter med stöd i järnvägslagen. Avgiften är kilometerbaserad och förslaget innebär 

en förändrad indelning av det svenska järnvägsnätet från nuvarande tre nivåer; låg, mellan 

och hög till endast två nivåer; hög och bas, där låg och mellan sammanslås till bas. 

Motiveringen grundas på att avgiften i basnivå ska avspegla den genomsnittliga direkta 

kostnaden som uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon. 

Tåglägesavgiften hög baseras utöver bas av ett påslag som tas ut på sträckor med hög 

belastning. De banor som klassas för hög tåglägesavgift är Södra- och Västra stambanan, del 

av Västkustbanan samt del av Ostkustbanan och Värmlandsbanan. Övriga banor ingår i 

kategori bas. Avgifterna i nuvarande tre nivåer är; låg = 1,90 kr/km, mellan = 3,50 kr/km 

och hög 8 kr/km. Den nya indelningen innebär att avgiften för basnivå är 3,60 kr/km och hög 

uppgår till 8 kr/km. 

Konsekvensen av förslaget innebär att de lägre trafikerade banorna, ofta trafikerade av 

kortare och lättare järnvägsfordon, får en samlade tåglägesavgift som stiger oproportionerligt 

i den mer perifera infrastrukturen medan de högbelastade järnvägsbanorna har en oförändrad 

avgift. Eftersom underhållet på högtrafikerade banor ökar och prioriteras högt bör 

avgiftsuttaget i så fall även öka i proportion till detta. Istället för att bara de banor som har 

mindre turtät trafik och därmed även ett mindre slitage på järnvägsanläggningen möts av 

avgiftshöjningar, de banor som i princip i den nationella planen fram till 2029 redan har lägre 

prioriterat underhåll. Dessa banor trafikeras i huvudsak avseende persontrafiken av den 

samhällsupphandlade regionala tågtrafiken samt långväga tåg i båda fallen inom delar av 

Småland, Dalarna och Norrland. 

Svensk Kollektivtrafik konstaterar att förslaget innebär att nuvarande differentiering med tre 

nivåer upphör. Förslaget innebär en betydande förändring genom att nivåindelningen 

reduceras samt att avgiften kraftigt höjs för de lägre prioriterade banorna i järnvägsnätet. 

Förslaget innebär oförändrade avgifter på stamnät och huvudbanor. Förslaget saknar en tydlig 

konsekvensbeskrivning både vad gäller Trafikverkets tillkommande intäkter, vad intäkterna 

avses användas till samt Järnvägsföretagens tillkommande kostnader och de förväntade 

effekter det kommer att ha på utbud och biljettpris mot resenärerna. 

Obalans i avgiftsstrukturen ger därmed negativt utfall för främst den regionala trafiken. Det 

innebär i praktiken ett ensidigt gynnande av trafik på de nationella stambanorna, och då i 

huvudsak de långväga tågsystemen i kommersiell regi.  

Svensk Kollektivtrafik avstyrker därför denna del av förändringen för JNB 2021 jämfört med 

motsvarande reglering i JNB 2020. 
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