
Stefan Löfven: Uppfyll vallöftet Nu! 

 

Järnvägens underhållsberg är gigantiskt sedan tid tillbaka. Samtidigt har vi Europas mest 

fragmentiserade organisation för såväl tågdriften som järnvägsunderhåll. Detta är inte hållbart utan 

måste få ett slut.  

Inför valet lovade landets nuvarande Statsminister att: 

• Föra in Infranord som en underhållsdivision i Trafikverket så att detta verk kan utföra 

järnvägsunderhåll i egen regi. 

• Upphöra med upphandlingar av järnvägsunderhåll från Trafikverket som berör den dagliga 

driften. 

• Låta befintliga kontrakt med privata underhållentreprenörer som har basentreprenader löpa 

ut sin nuvarande kontraktstid, för att därefter låta Trafikverket utföra järnvägsunderhåll i 

egen regi. 

Det har nu gått 4 år sedan detta vallöfte utfärdades och av de beslut vi sett från regeringen är endast 

smulor av det som utlovades kvar. Därför är det glädjande att infrastrukturministern meddelat att 

Infranords befintliga basentreprenader skall föras över till Trafikverket, efter en utredning. Vi anser 

att detta uttalande har såväl styrkor som svagheter och att det nu måste förtydligas om vi 

överhuvudtaget kan se detta som ett första steg till att infria vallöftet. 

Infranords basentreprenader omfattar mindre än hälften av det samlade järnvägsunderhållet som 

utförs av olika aktiebolag med vinstintressen. Ser vi var i Sverige dessa entreprenader utförs, så är de 

tre storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) helt undantagna, då underhållet för närvarande 

är privatiserat. Detta betyder att ministerns uttalande inte kommer att få någon som helst betydelse 

i dessa områden. I praktiken innebär det att 8 av 10 järnvägsresenärer i Sverige inte kommer att se 

någon skillnad efter ett begränsat förstatligande. Det håller inte! 

Vidare har inget sagts om vad regeringen har för strategi med såväl Trafikverket som det resterande 

underhållet. Vi anser bestämt att regeringen skall formulera ett nytt regleringsbrev till Trafikverket, 

där det tydligt framgår att: 

• Trafikverket ska upphöra med upphandling av basentreprenader (Järnvägsunderhåll). 

• Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram en plan för hur hela landets järnvägsunderhåll 

skall organiseras av Trafikverket själva. 

• Samtliga järnvägsarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuds fast anställning i 

Trafikverket enligt LAS. Trafikverket bör omgående bygga upp en egenregi-organisation i 

dessa städer samtidigt som Infranords befintliga basentreprenader skyndsamt förs över till 

Trafikverket. 

Förslag från Seko Stockholms styrelse till årsmötet 12 april 


