Verksamhet 2021

Tågföretagen skapar hållbara transporter
Tågföretagen för människor samman. Vi skapar förutsättningar
för att bo och verka i hela Sverige genom att förflytta människor
och gods hållbart och effektivt. Järnvägens klimatpåverkan är
nära noll och är stommen i ett transporteffektivt samhälle.
I och med Sveriges klimatagenda ser vi att järnvägens
betydelse kommer att öka. Tågföretagen verkar på en
internationell och avreglerad marknad med sunda och
affärsmässiga villkor. En kraftfull järnvägsbransch utvecklar
Sverige.

Tågföretagens erbjudande
Tågföretagen är ett av nio förbund i Almegasfären.
Tågföretagen organiserar tågoperatörer verksamma i
Sverige. I mars 2021 finns 70 tågoperatörer.
Tågföretagen har även 10 associerade medlemsföretag.
Tågföretagen arbetar aktivt med EU-frågorna, framför allt
inom i den europeiska påverkansorganisationen CER –
Community of European Railways and Infrastructure
Companies.
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Lastsäkring

Kollektivavtal
Juridisk rådgivning
Utbildning
Med mera
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Trafiksäkerhet
Säkerhet & beredskap
Infrastruktur
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JBS
Partnersamverkan
Nationella godstransportrådet
2030-sekretariatet
Mobiltäckning på tåg
CER
Med flera

Nationell Infrastrukturplanering
ERTMS
Grön återstart
Stöd från staten för lastsäkring
Mer godstransporter på järnväg
Minska effekterna av
bullerregleringen
Affärsmässig, balanserade villkor
Trafikverket
Kvalitetssäkrad
kompetensförsörjning i
järnvägsbranschen
Stärkt forskning och innovation i
järnvägsbranschen
Konstruktiva relationer borgar för
kollektivavtalsutveckling
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Internationella rådet
Vd-konferensen
Kollektivsgruppen
Kompetensförsörjning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regeringskansliet
Infrastrukturdepartementet
Transportstyrelsen
Trafikverket
Trafikanalys
Trafikutskottet
Svenska Representationen i
Bryssel
CER
Kommissionen DG Move
RU Dialogue
Svenska MEPs

Strategiska fokusområden
2021
Basen för Tågföretagens arbete grundar sig i de 4 k:na. Dessa fyra
strategiska fokusområden är viktiga för att medlemsföretagen ska kunna
driva sin verksamhet framgångsrikt.

Kvalitet
Öka punktligheten (många enskilda åtgärder kan
leda till ökad punktlighet)
Förbättra trafikinformationen i störda lägen
Utrullningen av ERTMS måste planeras i enlighet
med branschens behov och kvalitetssäkras
Effektivisera och snabba upp underhållet i
samarbete med tågoperatörer och entreprenörer
Införande av fjärde järnvägspaketet
Samverkan inom säkerhet och beredskapsfrågor

Kapacitet
Bygg ut järnvägsinfrastrukturen där efterfrågan är
som störst
Bygg nya stambanor
Använd befintlig infrastruktur bättre och effektivare
Utveckla de samhällsekonomiska kalkylerna

Konkurrenskraft
Stärk bilden av järnvägen
Motverka konkurrensbegränsande och orimliga
kostnadsökningar
Motarbeta osund (olaglig) konkurrens från
lastbilstrafiken
Affärsmässiga och balanserade avtalsvillkor
Stärka forskning och innovation i järnvägsbranschen
Kollektivavtal som möjliggör effektiv drift och attraherar
nödvändig kompetens
Fackliga relationer som borgar för arbetsfred och
konstruktiva lösningar

Kompetens
Branschen har kompetensförsörjning i balans
Järnvägen är en känd och attraktiv bransch

Prioriterade frågor för 2021
Tågföretagens verksamhet omfattar många områden som innebär initiativ,
påverkansåtgärder, samverkan, förhandlingar och andra aktiviteter
via gränssnitt gentemot branschens samtliga relevanta intressenter.

ERTMS
Tågföretagen har under lång tid
argumenterat för att staten - i linje med vad
flertalet jämförbara länder redan beslutat ska bidra till investeringen i ERTMSombordutrustning i tillägg till de medel som
kan erhållas från EU (CEF).
Kopplingen till bromsprocenttabeller och
det stora inflödet i Sverige av
kompositbromsade vagnar ger ytterligare
argument för ett statligt stöd.
Tågföretagen fortsätter att arbeta för statlig
medfinansiering av ERTMSombordutrustning inom ramen för ny
nationell plan, se ovan. Målet är att statligt
stöd till operatörerna ska bli så
omfattade som möjligt.

Nationell
Infrastrukturplanering
Efter framläggande av
infrastrukturpropositionen i april 2021 kommer
Trafikverket med stor sannolikhet få i uppdrag
av regeringen att lämna förslag till nationell plan
för transportsystemet 2022–2033 under hösten
2021. Senast våren 2022 väntas regeringen
fatta sitt beslut om den nationella planen.
Tågföretagen kommer verka för att tidplanen
hålls och att beslut om nationell plan, med en
betydligt mer omfattande ekonomisk ram,
fattas före valet 2022. Det är särskilt
eftersträvansvärt att projektet nya stambanor
sker separat från Trafikverkets organisation och
med separat finansiering.

Grön återstart
Nuvarande villkor för
järnvägstrafiken ger inte tillräckliga
förutsättningar för att stödja samhället i en
snabb återhämtning efter krisen (grön
återstart).
En icke fungerande järnväg innebär en hög
risk för att samhället drastiskt minskar i
tillgänglighet, industrin tappar i
konkurrenskraft och järnvägens förväntade
viktiga bidrag till uppnående av klimatmålen
i enlighet med Sveriges och EU:s
klimatagenda uteblir.
Tågföretagen förordar därför nedsättning
av samtliga banavgifter under 2021
samt kreditering av samtliga banavgifter
från årsskiftet 2019/2020.

Stöd från staten för
lastsäkring
Tågföretagen förvaltar regelverket för
lastsäkring genom ett konsultuppdrag
som under åren 2017–2020 finansierats av
Trafikverket.
Tågföretagen driver på
för beslut av Regeringskansliet under marsapril 2021 om fortsatt finansiering för
åren 2021–2023.

Mer
godstransporter på
järnväg
Regeringen vill med sin nationella
godstransportstrategi skapa ett effektivt,
kapacitetsstarkt och hållbart
godstransportsystem i syfte att dels
uppfylla klimatmålen genom att minska
utsläppen, dels stärka
Sveriges konkurrenskraft.
Vi driver bland annat att det tydligt mäts
och följs upp att överflyttning av gods från
väg till järnväg sker i kombination att det
genomförs ett incitamentsprogram för
överflyttning.

Minska effekterna av
bullerregleringen
Tågföretagen driver på för att Tyskland och
Schweiz (efter påtryckningar från EUkommissionen) ska återkalla lagstiftning som
hindrar användning av gjutjärnsbromsade
vagnar under övergångsperioden till december
2024, alternativt bevilja undantag för ett stort
antal godsvagnar. Möjligheterna till framgång
bedöms dock som begränsade.
Kapacitetstapp för såväl basindustrins
godstransporter som för systemet som helhet
står på spel. I Sverige samordnar Tågföretagen
branschens gemensamma arbete med
att minsta effekterna till att förtydliga
kostnadsbilden. En snabb och ordnad utrullning
av ERTMS är en möjliggörare för att minska
effekterna av bullerreglering. Målet med arbetet
är att både effekter och kostnader ska bli så
begränsade som möjligt.

Affärsmässiga,
balanserade villkor
Trafikverket
Tågföretagen verkar för att få fram förslag
på hur branschvillkoren
i Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, kan
utvecklas avseende rättigheter och
skyldigheter för avtalsparterna för att
därmed bidra till balans i avtalsrelationen,
bättre transporttjänster, ökad effektivitet,
affärsmässighet och konkurrenskraft.

Kvalitetssäkrad
kompetensförsörjning
i järnvägsbranschen
Tågföretagen fokuserar på två områden,
attraktivitet och utbildning, där mål och
aktiviteter genomförs inom respektive område
tillsammans med Tågföretagens medlemmar
samt inom
Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS,
och utbildningsväsendet. Målet är att järnvägen
ska vara en känd och attraktiv bransch med en
kompetensförsörjning i balans.

Stärkt forskning
och innovation i
järnvägsbranschen
Transportsystemet befinner sig mitt i ett
skifte. Innovativa forskare och företag
utvecklar och förändrar transporterna i hög
takt. Framtidens godstransporter är
fossilfria och automatiserade och
godslogistiken hanteras till största del
digitalt. EU:s forskningsprogram för
järnvägen, Shift2Rail, har tillsammans med
sina medlemmar arbetat fram tolv
strategiska områden där branschen ska
stärka sina förmågor och kring vilka
forskningen koncentreras.
Den forskning och innovation som bedrivs
ska bidra till att göra järnvägen till det mest
hållbara, effektiva, konkurrenskraftiga och
kundorienterade transportslaget i Europa.
Järnvägen ska spela en ny, bredare roll på
transportmarknaden.

Konstruktiva relationer
borgar för
kollektivavtalsutveckling
Tågföretagen ska genom ett strategiskt
förhållningssätt till arbetsgivarfrågorna alltid
sträva efter konstruktivitet och
kollektivavtalsutveckling gentemot branschens
fackförbund. Målet är skapa ett tillstånd av
samförstånd och partsgemensamt utforskande
präglad kultur.
Arbetsgivare och fackförbund ska i
samarbetsanda identifiera branschens framtida
behov och kontinuerligt förhandla fram
lösningar som borgar för ökad attraktivitet för
branschens företag på arbetsmarknaden, högre
kompetens hos branschens medarbetare,
kvalitet och effektivitet i verksamhetens
samtliga processer och därmed ökad
konkurrenskraft gentemot andra transportslag.

