
 

 

PM – Så skapar vi ett effektivare järnvägsunderhåll 

Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, organiserar järnvägsentreprenörerna i 
Sverige. Byggföretagen och FSJ har tillsammans med branschens aktörer stått i nära kontakt med Utredning om 
framtidens järnvägsunderhåll som lämnades till regeringen 31 mars 2020. För frågor och diskussion kring våra 
ståndpunkter hänvisas till Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, 08-698 58 99. 

 

Därför är återförstatligande en dålig idé 

Tåg är ett bra transportmedel. Det är säkert, snabbt och har låg miljöpåverkan. Men den stora trafikökningen 
har inneburit en allt större belastning på järnvägsanläggningarna – som sedan decennier har en uppbyggd 
underhållsskuld. Därför behöver underhållet styras mot förebyggande insatser.  

Underhållet av järnvägen konkurrensutsattes år 2002. Sedan dess har flera ideologiskt betingade initiativ tagits 
för att återförstatliga. Utredningar – Trafikverket 2015 och 2016 samt SOU 2015:42 – har tillsatts men alltid 
konstaterat att återförstatligande är en dålig idé.  

Trafikverket är något annat än vad Banverket och Vägverket var. Trafikverkets roll är samhällsutvecklarens och 
beställarens. Att utföra järnvägsunderhåll i egen regi skulle innebära högre kostnader och stora ansträngningar 
för det redan hårt ansträngda Trafikverket. Därtill skulle marknaden som järnvägsentreprenörerna verkar på 
störas och utvecklingen av en digitaliserad underhållsplanering försenas. 

 

11 procent lägre kostnader med bibehållen kvalitet 

Ett järnvägsunderhåll i konkurrens har gett större kostnadseffektivitet och högre kvalitet. I kontrast till t ex 
Storbritannien, som privatiserade sitt järnvägsunderhåll över en natt, har Sveriges konkurrensutsättning skett 
successivt. Det sista geografiska området för underhåll upphandlades 2007. Därmed kunde entreprenörerna, 
men även den dåvarande beställaren Banverket, fortlöpande finjustera kontrakt och arbetssätt till det bättre.  

Enligt studier från VTI har konkurrensutsättningen av järnvägen medfört 11 procent lägre kostnader – med 
bibehållen kvalitet.   
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Vad behöver politiken göra? Satsa på kompetensförsörjningen!    

• Det är angeläget med stabilitet, förutsägbarhet och tydlighet. Varken media eller fackliga kopplingar i 
politiken ska avgöra besluten om järnvägssystemets utveckling. Den oro som skapats av ett eventuellt 
överförande av underhåll till Trafikverket leder t ex till en bristande investeringsvilja.   

• Behovet av kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för svensk järnvägstrafik. 
Därför krävs ett nationellt råd för kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen. Rådet behöver 
mandat att utveckla kompetensförsörjningen tillsammans med akademin och näringslivet och att 
dessa samarbetar. Rådet kräver också legitimitet hos regeringen för att frågorna ska kunna drivas 
effektivt. Därför måste Trafikverket tilldelas medel för att initiera starten och driva rådet.  


