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tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder

riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Tågförseningar är inget nytt fenomen. Redan innan konkurrensutsättningen av den
svenska järnvägen påbörjades 1988 var kraftiga tågförseningar ett faktum. Antalet tågresenärer har ökat väsentligt de senaste 20 åren och en försening drabbar idag många fler
resenärer än tidigare. Riksrevisionen har granskat om regeringen har gett myndigheter
och övriga aktörer på järnvägsmarknaden förutsättningar som bidrar till ett väl fungerande järnvägssystem. Vidare har granskats om ansvariga myndigheter har åtgärdat,
följt upp och återrapporterat förekommande brister.
De många tågförseningarna kan inte enbart förklaras av otillräckliga investeringar i nya
banor eller i banunderhåll utan är också symtom på en otillräcklig statlig styrning av
järnvägstrafikens aktörer. Riksrevisionen menar att det finns en outnyttjad potential i
användningen av befintliga banor. Det går att effektivisera såväl planering och styrning
av infrastrukturens underhållsentreprenader, trafikledning, depåfrågor, kapacitetstilldelning, tågdrift som fordonsunderhåll.
Riksrevisionen menar att regeringen inte har gett myndigheter och övriga aktörer de
förutsättningar och incitament som krävs för att förebygga tågförseningar. Den ansvarsfördelning som infördes i samband med att järnvägen konkurrensutsattes, har inte fullt
ut genomförts så att regelverket, incitamentsstrukturen, kapacitetsutnyttjandet och tillsynen gynnar punktligheten på järnvägen. Trafikverket och Transportstyrelsen har inte
heller i tillräcklig grad åtgärdat, följt upp eller återrapporterat bristerna i de faktorer som
har betydelse för tågtrafikens punktlighet.
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Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den
verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision
skapa demokratisk insyn, medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning
i staten.
Riksrevisionen bedriver både årlig revision och effektivitetsrevision. Denna rapport
har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att granska hur effektiv den
statliga verksamheten är. Effektivitetsgranskningar rapporteras sedan 1 januari 2011
direkt till riksdagen.
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