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Fastighetsbolaget Jernhusen AB måste förändras 
 
Resenärsforum är Sveriges kollektivresenärers konsumentorgan, som samarbetar med lokala 
och regionala kollektivreseorganisationer, och är medlem i Sveriges Konsumentråd. 
Resenärsforum är också anslutet till Europeiska Passagerarfederationen (EPF).  
 
När Statens Järnvägar bolagiserades 2001 skapades ett antal nya bolag med olika uppgifter. 
SJs persontrafik lades i SJ AB, godstrafiken i Green Cargo AB. Banverket hade utskilts från 
SJ redan 1988. Stationsområdena har i stort sett överförts till Banverket med plattformar, 
gångtunnlar och gångbroar mm, medan själva stationshusen 2001 överfördes till bolaget 
Jernhusen AB.  De flesta av de cirka 20 000 fastigheter kring banorna i Sverige är numera 
överförda till Banverket. Kvar hos Jernhusen finns stationshusen på 150 större orter.  
 
Syftet med Jernhusen borde ha varit att skapa ett organ som skulle driva stationerna till hjälp 
för de trafikföretag som bedriver trafik på dessa stationer. Det finns ett behov av en neutral 
part med intresse att samordna verksamheten på stationerna så att det ska fungera bra för 
resenärerna. Istället har Jernhusen samma uppdrag som redan tilldelats två andra statliga 
fastighetsbolag, Wasakronan och Akademiska Hus, nämligen att sköta fastighetsförvaltning. 
Det betyder att avkastningskravet är det enda krav som egentligen ställs på Jernhusen. 
Intäktskällan är i huvudsak de trafikföretag som trafikera stationerna där Jernhusens 
byggnader. Visserligen kan en del lokaler hyras ut till utomstående. Men uppgiften att ha en 
roll för passagerarna finns inte nämnd i bolagsordningen.  
 
Vid ombyggnader och nybyggnader har Jernhusen inga resurser att sätta in. Alla 
investeringsmedel måste komma från någon samarbetspart, så att Jernhusen senare kan göra 
förtjänster på hyrorna. Jernhusen spelar inte en konstruktiv roll, snarare en destruktiv. 
 
Till bilden hör att så länge Statens Järnvägar ägde stationshusen kunde dessa användas av 
passagerarna i länstrafiken och av långväga busstrafik, likaväl som av de tågbolag som redan 
då fanns. Det var statens sätt att tillhandahålla infrastrukturen för samhällsnyttig trafik.  
 
Resenärsforum anser att Jernhusen bildades utan att man tänkt igenom konsekvenserna. Det 
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är därför viktigt att rätta till detta misstag. Jernhusens markegendomar och byggnader vid 
sidan av stationsbyggnaderna kan överföras till Wasakronan och själva stationsbyggnaderna 
till Banverket och bli en del av infrastrukturen. Därvid kan Banverkets sektorsansvar omfatta 
även stationshusen, och de kan ingå i den utvecklingsplan som ska gälla för infrastrukturen. 
Banverket har redan en fastighetsdivision. Det skulle också leda till den trafikpolitiska 
fördelen att resenärerna och trafikföretagen bättre skulle  kunna utnyttja konkurrensens 
fördelar, eftersom stationsanläggningarna primärt skulle betjäna resenärerna.  
 
Resenärsforum ställer gärna upp till överläggningar i anledning av förslaget att lägga ner 
Jernhusen AB.  
 
För Sveriges kollektivresenärer 
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