
skettäin olemme lukeneet, että ne 60 000 
matkustajaa, jotka matkustavat  viikossa 
Tukholman ja Malmön välillä, ovat jää-

mässä rannalle, kun ERTMS asennetaan  eteläiselle 
pääradalle vuonna 2023. Syynä on, että SJ AB 
 voidaan pakottaa uudistamaan ERTMS:n ajoneu-
volaitteiden hankinta ja Euroopan yhteisöjen tu-
omioistuimen päätöksen mukaan soveltamaan 
hankintalainsäädäntöä.

Ei ole ihme, että suuremmilla  yrityksillä 
on säännöstö, jota sovelletaan ostoissa ja  
 hankinnoissa. Useimmilla yrityksillä, joiden  kanssa 
olen puhunut, riippumatta koosta on jonkinlai-
nen sisäinen säännöstö, jota seurataan ostettaes-
sa tavaroita ja palveluja. Julkisille ja valtion omis-
tamille organisaatioille EU:ssa nämä määräykset 
muodostuvat EU-hankintadirektiivin kansallisista 
sovelluksista. Tarkoituksena julkisten ostojen sää-
telyssä on välttää hankinnoissa korruptiota ja lii-
ketoimintaa epärehellisten yritysten kanssa kuin 
myös sitä, ettei suosita tiettyjä toimittajia. Tämän 
takia on oltava selvä käytäntö, mitä hankitaan ja 
kuinka tarjouksia arvioidaan.

Jotta vältettäisiin junassa olevien  laitteiden 
hankinnan uudelleentarkastelu, SJ AB on  hakenut 
EU: n komissiolta vapautusta Ruotsin rautatie-
markkinoilla vaatimuksesta noudattaa hankin-
talainsäädäntöä markkinoiden täydellisen 

vapautumisen ja kilpailukyvyn valossa. Kilpailu-
mahdollisuus on ollut varmasti kymmenen vuotta, 
mutta emme ole vielä nähneet suurempaa määrää 
uusia yrityksiä, jotka haluavat olla mukana ja kil-
pailla matkustajista. Ainoastaan yhteysvälillä Tuk-
holma–Göteborg SJ AB:llä on aitoa kilpailua 
MTR:n kanssa. Lisäksi EU:n neljäs rautatiepaket-
ti tähtää sisäisten rautatiemarkkinoiden avaami-
seen kaikille jäsenmaille. Lisäksi EU:n neljännellä 
rautatiepaketilla pyritään rautateiden sisämarkki-
noihin avaamalla pääsy markkinoille kaikissa jä-
senvaltioissa.

Joten miksi EU-komissio tekisi poikkeuksen yh
delle jäsenvaltiolle, kun tavoite koko ajan on suun-
tautunut kilpailukykyisiin rautatiemarkkinoihin 
koko EU:n alueella? Se antaisi näin oman tuomi-
oistuimensa hyppiä nenälle ja estäisi koko EU:n 
 rautatiemarkkinoita seuraamasta komission omia 
hankintadirektiivejä. Ei voi olla kohtuullista, että 
valtion omistamille yrityksille sallitaan mahdol-
lisuus syrjiä ja kohdella toimittajia eri tavalla, aset-
taa suhteettomia vaatimuksia, eikä olla avoimia 
hankittavien suhteen tai olla hyväksymättä to-
distuksia muista maista.

Tee uudestaan, tee oikein!

MIKAEL PRENLER
Päätoimittaja
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Gör om, gör rätt!
yligen har vi läst om att 60 000 resenärer i 
veckan, som reser mellan Stockholm och 
Malmö, riskerar att bli strandsatta när 

ERTMS installeras på Södra stambanan år 2023. 
Skälet är att SJ AB kan tvingas att göra om sin 
upphandling av ombordutrustning för ERTMS 
och, enligt ett beslut i EU-domstolen, tillämpa 
upphandlingslagstiftningen.

Att större företag har ett regelverk som tillämpas 
vid inköp och upphandlingar är inget konstigt.  
De flesta företag som jag har pratat med, oavsett 
storlek, har någon form av internt regelverk som 
ska följas vid köp av varor och tjänster. För offent-
liga och statligt ägda organisationer inom EU ut-
går detta regelverk från nationella tillämpningar 
av EU:s upphandlingsdirektiv. Det grundläg-
gande syftet med att reglera inköp som görs med 
 offentliga medel är att undvika korruption och 
 affärer med oseriösa företag, samt att ingen leve-
rantör ska favoriseras. Dessutom måste det vara 
tydligt vad som ska upphandlas och hur anbuden 
kommer att utvärderas.

För att slippa göra om sin upphandling av 
 ombordutrustning har SJ AB ansökt hos EU- 
kommissionen om att den svenska järnvägs-
marknaden ska undantas från kravet att följa upp-
handlingslagstiftningen mot bakgrund av att 
marknaden är fullt avreglerad och konkurrens-
utsatt. Det har den förvisso varit i tio år, men 

ännu har vi inte sett  någon större tillströmning av 
nya företag som vill vara med och konkurrera om 
resenärerna. Endast på sträckan Stockholm–Göte-
borg har SJ AB reell konkurrens från MTR. Dess-
utom syftar EU:s fjärde järnvägspaket till en inre 
järnvägsmarknad med öppet tillträde till mark-
naden i alla medlemsstater.

Så varför skulle EU-kommissionen göra 
 undantag för en medlemsstat när arbetet hela 
 tiden har varit inriktat på att skapa en konkurrens-
utsatt järnvägsmarknad inom hela EU? Det vore 
att ge sin egen domstol en knäpp på  näsan och i 
förlängningen undanta EU:s hela järnvägsmark-
nad från att följa kommissionens egna  direktiv 
inom upphandlingsområdet. Det kan inte vara 

rimligt att statligt 
ägda företag i en hel 
bransch tillåts att dis-
kriminera och be-
handla leverantörer 
olika, ställa opropor-
tionerliga krav, inte 
vara öppna med vad 
som ska upphand-
las och inte  acceptera 
 intyg från andra län-
der.
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MIKAEL PRENLER
Huvudredaktör

Till våren går det första tåget 
med färsk lax från Narvik till 
Kina på den nya ”Sidenvägen” 
mellan Asien och Europa.  
Bilden visar ett godståg på 
väg ut från Narvik station. 
 FOTO: NJÅL SVINGHEIM
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Välkommen till ett nytt 
nummer av NJT där vi bland 
annat skriver om de batteri
elektriska tågens framfart.  
I Danmark ska nu batteritåg  
testas på två lokalbanor  
i stället för dieseltåg och  
i Tyskland kommer Alstom 
tillverka, leverera och under
hålla 32 batterielektiska tåg 
för regionaltrafik. 


