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Tilldelning av tåglägen och 
prioritering av tågtrafik 

 

 Vilka tåg ska köra och var 
ska de stanna?  

 

 Vilka tåg är viktigast? 
- Arbetspendling, 

affärsresenärer eller gods? 

 

 



Tilldelning av tåglägen och 
prioritering av tågtrafik 

 Utredningen: Järnvägens 
organisation 

 Trafikverket uppdaterar 
kapacitetstilldelnings-
processen 

 Nationellt 
tågledningssystem införs 

 

 



SKL:s ställningstagande järnväg 
och kollektivtrafik 

 

 Regional tågtrafik är prioriterad 

 

 Nationell tågstrategi saknas 

 

 Säkerställa basutbud av tågtrafik ex. genom tåglägeskanaler 

 

 RKM följer kollektivtrafiklagen när de lägger allmän trafikplikt.  

 

 

 

 
SKL:s styrelse 2014-11-14 



SKL:s kongressbeslut om tågtrafik 

 

 att SKL verkar för att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att se 
över arbetsprocessen och tilldelningskriterierna för tåglägen. 

 

 att SKL verkar för att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att 
införa ett enhetligt arbetssätt för trafikledningarna samt att tåg i tid-
principen tillämpas konsekvent. 

 

SKL:s kongress 2015-11-12 



Finansiering av infrastruktur 

 

 Vem ska betala och för vad?  

 

 



Finansiering av infrastruktur 

 Nationell 
infrastrukturplanering  

 Sverigeförhandlingen  

 Utredningen: Järnvägens 
organisation 

 

 

 SKL: Medfinansiering i 
järnväg ska ge möjlighet till 
tågstopp 

 

 



Intressanta tidpunkter 

 30 november presenterar 
Trafikverket 
Inriktningsplaneringen  

 

 31 december presenteras 
slutbetänkandet: 
Utredningen om 
järnvägens effektivitet 

 

 

 

 



Intressanta tidpunkter 
Sverigeförhandingen 

September 
• Remiss Delrapport 1: 

Värdeåterföring 
• Rapporter presenteras (PWC): 

Finansieringsprinciper och 
Kommersiella förutsättningar 

Oktober  
• Nytto- och intressentanalyser 

från kommuner/regioner och 
landsting 

December 
• Delrapport 2: Kommersiella 

förutsättningar och 
finansieringsprinciper 

Februari 2016 
• Förhandlingarna startar! 

 



Tågen behövs! 



SKL tycker om 
Sverigeförhandlingen 

 

 Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga 
medel. Det är ny infrastruktur av stort nationellt intresse.  

 

 Sverigeförhandlingen ställer orimliga krav på kommuner, 
landsting och regioner då de förväntas finansiera nya 
höghastighetsbanor.  
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Sverigeförhandlingen - uppdrag 

 Nya höghastighetsjärnvägar 
Stockholm 
Göteborg/Malmö  

-  Principer för finansiering 

-  Strategi för utbyggnaden 
 som innehåller sträckningar, 
 utbyggnadsordning och 
 stopp 

 

 Förbättrad kollektivtrafik och 
annan infrastruktur i 
storstäderna i syfte att få fler 
bostäder 
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