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av förslag från Europeiska kommissionen om det fjärde 
järnvägspaketet 

Arlandabanan Infrastucture AB (AIAB) får härmed yttra sig enligt 
följande avseende rubricerade remiss. 

Förslaget är uppdelat i två delar och AIAB väljer att inleda sina 
synpunkter med frågorna om marknadstillträde och fårutsättningarna får 
järnvägsföretag och infrastrukturfårvaltare. AIAB:s yttrande koncentrerar 
sig främst på fårslagets inverkan på AIAB:s och den svenska statens 
avtalsförhållande med A-Train AB avseende Arlandabanan. AIAB 
avslutar med sina synpunkter på frågan om driftskompatibilitet m.m. 

l . Frågan om marknadstillträde ochförutsättningarnaför 
järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare 

AIAB yttrade sig över parlamentet och rådets direktiv om inrättande av 
ett gemensamt europeiskt j ärovägsområde (omarbetning av första 
j ämvägspaketet) i november 20 l O, N 20 l 0/5602/TE. I yttrandet 
redogjordes kortfattat får projektet Arlandabanan och partemas olika 
roller och ansvar. Vidare framförde AIAB i yttrandet vikten av att det 
direktivet inte skulle hindra privatfinansierade infrastrukturprojekt som 
t.ex. Arlandabanan i framtiden och AIAB framförde också fårslaget att 
införa ett undantag får denna typ av projekt. 

Vi kan konstatera att i det omarbetade direktivet som gavs ut den 21 
november 2012 finns det inget specifikt undantag i enlighet med våra 
synpunkter. I direktivet finns dock angivet t.ex. i preambeln p 13 att 
medlemsstatema själva bör kunna besluta om att täcka utgifter får 
infrastrukturen genom andra medel som till exempel offentligt-privata 
partnerskap och finansiering från den privata sektorn. Vidare anges i 
p 24, preambeln, att får att investera i tjänster som använder specialiserad 
infrastruktur som höghastighetslinjer behöver sökande rättsäkerhet med 
tanke på de omfattande långsiktiga investeringar som detta innebär. 
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I detta direktiv finns ett antal ytterligare bestämmelser som ger intryck av 
att direktivet inte är tillämpligt på ett projekt av Arlandabanans karaktär 
eftersom det är fråga om ett projekt med offentlig-privat samverkan och 
att det är fråga om specialiserad infrastruktur i form av höghastighets
bana. Detta gäller t.ex. Artikel 11 p 5, Artikel 32 p 3, Artikel 42 p 6. I 
vart fall synes medlemsstaterna själva kunna förfoga över frågan om hur 
man hanterar specialiserad offentlig-privat järnväg. 

Det är i detta direktiv som det nu föreslås förändringar genom det nu 
remitterade förslaget. Det föreslås dock inga justeringar i de nu redo
visade bestämmelserna utöver bestämmelsen i Artikel 11 p 5, se 
kommentar nedan. Direktivet från den 21 november 2012 ska vara infört 
i medlemsstaterna senast den 16 juni 2015. Det nya förslaget föreslås 
vara infört senast 18 månader från det att direktivet träder i kraft. 

Skälen för att AIAB har förordat att det tydligt borde framgå att Arianda
baneprojektet är undantaget från tillämpningen av järnvägsdirektiven och 
även dess implementeringar i Sverige är att tillträdet till Arlandabanan är 
reglerat i projektavtalet mellan AIAB och A-Train. Denna reglering inne
bär i princip att A-Train har ensamrätt på tillträdet till Arlanda Link för 
flygpendeltrafik 

Vidare har A-Train enligt projektavtalet också rollen både som infra
strukturförvaltare och som järnvägsföretag. De är således ett s.k. vertikalt 
integrerat företag, vilket också är en avtalsmässig förutsättning. 

Till detta kornmer också att det är AIAB som exklusivt disponerar sex 
tåglägen för flygpendeltrafik på det s.k. fyrspåret mellan Stockholm C 
och Rosersberg för vidareupplåtelse till A-Train. Dessa tåglägen är 
således inte tillgängliga på den svenska marknaden för andra 
järnvägsföretag. 

AIAB menar att dessa delar av projektet inte kan vara föremål vare sig 
för direktivens tillämplighet eller för den svenska järnvägslagen. Det 
skulle därför vara av stor vikt för såväl parierna i projektavtalet som för 
övriga berörda att projektet i dessa delar är tydligt undantagna. I första 
hand skulle ett sådant undantag kunna införas genom ett förtydligande i 
järnvägslagen och dess förordning. Detta kan lämpligen göras vid en 
implementering av direktivet från den 21 november 2012 utifrån de 
skrivningar som redovisats ovan. 

En sådan implementering är väsentlig med hänsyn till de förslag till 
ändringar som nu föreslås. Om det nu remitterade förslaget i sin helhet 
skulle anses tillämpligt på Arlandabanan - och något undantag inte är 
möjligt att införa genom förtydligande i järnvägslagstiftningen -
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uppkommer negativa konsekvenser for Arlandabanan, eftersom de 
forestagna ändringarna i Artikel 7 skulle kunna innebära att A-Trains 
möjlighet att fullgöra sina uppgifter enligt projektavtalet väsentligt skulle 
forsvåras. Det bör noteras att syftet med bestämmelserna i Artikel 7 inte 
är relevant for A-Train, eftersom det inte foreligger någon risk for sådan 
korssubventionering som direktivforslaget vill forhindra. Anledningen till 
det är att A-Train enligt projektavtalet med AIAB är begränsad till att 
erbjuda enbart snabbtågspendeltrafik mellan Stockholm Central och 
Arlanda flygplats och foljaktligen inte kan använda medel från infra
strukturforvattning till att dumpa priset på trafik som konkurrerar med 
annan järnvägstrafik på andra delmarknad er. 

För det fall det remitterade forslaget fullt ut skulle tillämpas på 
Arlandabanan kan även borttagandet av Artikel 11 p 5 utgöra ett problem 
då konsekvensen blir att hela marknaden ska öppnas, vilket inte är 
forenligt med A-Trains och AIAB :s redovisade ensamrätter. 

Vårt fårslag är sammanfattningsvis att Sverige vid implementeringen av 
direktivet från den 21 november 2012 in for ett undantag i form av ett 
fortydligande i järnvägslagen och dess forordning, som klargör att 
projekt Arlandabanan i de delar som redogjorts får ovan inte ska omfattas 
av dessa regler. Undantaget i järnvägslagstiftningen menar AIAB är 
möjligt att infåra eftersom Arlandabanan är ett projekt for offentlig-privat 
samverkan med specialiserad infrastruktur i form av höghastighetsbana, 
som krävt långsiktiga investeringar och som omfattas av åtaganden i 
avtal genom vilket ensamrätt har medgetts under avtalstiden. Det nu 
aktuella forslaget till ändringar av direktivet från den 21 november 2012 
påverkar inte de for Arlandabanan relevanta bestämmelserna. Genom att 
Sverige implementerar direktivet från den 21 november 2012 med ovan 
beskrivna undantag i järnvägslagen och dess forordning undgår 
Arlandabanan att bli fåremål får direktivets tillämplighet i relevanta 
delar. 

För det fall Sverige inte anser att en sådan implementering av direktivet 
från den 21 november 2012 är möjlig att genomfåra och att ett undantag 
får Arlandabanan i järnvägslagen och dess forordning enligt ovan således 
inte kan inforas måste ett undantag, med nu fores tagna ändringar får 
Arlandabanan, inforas i direktivet. Vi bilägger våti fors lag till ett sådant 
undantag i direktivet, bilaga l. 
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2. Driftskompatibiliteten 

När det gäller de föreslagna fårändringarna rörande befogenheten får den 
Europeiska järnvägsbyrån ERA och processerna får fordonsgodkännande 
är det AIAB:s uppfattning att det måste säkerställas att nationella 
särlösningar ska kunna tillåtas i de fall redan sådana nationella avvikelser 
finns i avtalade projekt som är av rent nationellt eller regionalt intresse. 

Bilaga 
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"Artiklarna 7, 1 O och 11 i detta direktiv ska i Sverige inte tillämpas på (i) infrastruktur
förvaltare vars verksamhet är begränsad till att förvalta järnvägsinfrastruktur från 
Rosersberg via Arlanda flygplats till Odensala (Arlandabanan), (i i) järnvägsföretag vars 
verksamhet är begränsad till att tillhandahålla tjänster för flygpendeltrafik på linjen mellan 
Stockholms centralstation och Arlanda flygplats, och (iii) sådan del av infrastrukturför
valtares verksamhet, som avser tillhandahållande av järnvägsinfrastruktur till järnvägs
företag enligt (ii) på linjen mellan stockhalms centralstation och Rosersberg." 

Sida 
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