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Yttrande avseende Näringsdepartementets promemoria 
"Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde" (Ds 2014:21) 

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger Arlandabanan och forvaltar 
de avtal som reglerar statens rättigheter och skyldigheter i avtalet med 
A-Train AB. AIAB har genom back-to-back avtal med Trafikverket, 
Jernhusen och Swedavia säkerställt de rättigheter och skyldigheter 
bolaget har gentemot A-Train AB. 

Eftersom AIAB är part i avtalen med A-Train AB påverkas bolaget direkt 
av de nu foreslagna ändringarna i jämvägslagen. Det gäller främst frågan 
om styrning av infrastrukturforvaltare och forslagen om kraven på att 
anta en verksamhetsplan samt avtalsöverenskommelser rörande med 
vilka mål och medel som infrastrukturen ska vidmakthållas. 

AIAB delar inte promemorians bedömning att de avtalsöverens
kommelser som ska ingås mellan behörig myndighet och infrastruktur
fårvaltaren ska ingås direkt mellan staten och A-Train AB. Skälen for 
detta är att det är AIAB som är avtalspart med A-Train AB och det därfor 
dels redan finns avtal som reglerar de skyldigheter som A-Train AB har 
som infrastrukturfårvaltare, dels att A-Trains nyttjanderätt till Arlanda
banan när som helst kan upphöra i de fall bolaget inte sköter sina 
åtaganden gentemot AIAB. Att det skulle finnas några andra avtal vid 
sidan om de som ingåtts mellan AIAB och A-Train AB forefaller både 
vara opraktiskt och leda till en oklar rollfordelning mellan AIAB och den 
behöriga myndigheten som i Sverige f.n. är regeringen. AIAB anser 
därfor att den avtalsöverenskommelse som ska ingås med infrastruktur
forvaltaren ska ingås via AIAB på samma sätt som övriga avtal har 
ingåtts med statens olika aktörer genom de s.k. back-to-back avtalen. 
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Dänned har AIAB möjlighet att kontrollera och följa upp A-Train AB ur 
alla avtalsmässiga aspekter. I princip innebär det att det är AIAB som 
fårhandlar fram en avtalsöverenskommelse med A-Train AB med AIAB 
som part, och att denna avtalsöverenskommelse sedan godkänns av 
regeringenlansvarigt statsråd. 


