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Remiss:  
Justitiedepartementets Promemoria (2014-02-20) om resenärers 

rättigheter/ DS 2013:44 
 

Bakgrund till förslaget 
Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för landets regional- och 
lokala kollektivtrafikhuvudmän. Organisationen har getts möjlighet att 

inkomma med ett fördjupat yttrande till Justitiedepartementet enligt 
skriftväxling den 28 april 2014. Inför detta yttrande har samråd hållits med 

ett urval av organisationens medlemmar. Lagförslagets bygger i grunden på 
det lagförslag (SOU 2009:81) som togs fram av Lundinutredningen i 
samband med det aldrig genomförda förslaget till ny kollektivtrafiklag (SOU 

2009:39). Det innebär att lagförslaget är ämnat att skydda resenärer på en 
helt avreglerad marknad, vilket inte är den situation som nu råder. 

Lagförslaget har ytterligare kompletterats i en departementskrivelse (DS 
2013:44). Lagförslaget har vällovliga inslag då det avser att vara 

färdmedelsneutralt. Svensk Kollektivtrafik ställer sig dock mycket 
tveksamma till lagförslaget som helhet då det kommer att skapa situationer 
som varken är gynnsamma för resenärer eller trafikföretag.  

 
Sammanfattning av förslaget 

 Rättigheter för innehavare av den vanligaste biljetten i 

vardagsresandet, periodkortet, bör tydligare regleras  

 Parternas rättigheter och skyldigheter vad gäller resenärsvillkor ska 

ha sitt ursprung i avtalet kring resenärens hela resa 

 Med försening avses att resenären blir försenad till 

ankomsthållplatsen. 

 Regleringen gäller för kollektivtrafikresor som påbörjas och avslutas 

inom Sverige. 

 EU-förordningen för tågpassagerares rättigheter (EG 1371/2007) 

görs till norm för alla resor oavsett färdmedel och resekombinationer 

vad gäller tidsgränser och rättigheter. Detta eftersom denna är den 

mest heltäckande, och ur ett resenärsperspektiv mest gynnsamma av 

de tre passagerarförordningarna om marktransporter. 

 Större möjlighet ges att anpassa ersättningsnivåer och rättigheter 

efter förutsättningarna i regionen 
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 En regressrätt mot infrastrukturförvaltare införs samtidigt som 

lagförslaget. Detta så att trafikföretagen ges rätt att få ersättning för 

uppkomna resenärsrättighetskostnader utanför trafikföretagets 

kontroll. 

 En force majeure paragraf införs i lagförslaget för att skydda 

trafikföretagen från skyldigheter då det är uppenbart att det är 

omöjligt att upprätthålla kollektivtrafik.  

 Relevant information och minimerade konsekvenser är i de flesta fall 

viktigare för resenären än monetär ersättning.  

 För att få en heltäckande lagstiftning måste också frågor rörande 

tillgänglighet och ledsagning hanteras. 

Särskild omsorg kring periodkortsresenärerna 
En mycket stor andel av vardagsresenärerna har ett periodkort som 

färdbevis (Inom tex SL nära 80% av resenärerna och inom Västtrafik nära 
50%). Dessa färdbevis ger möjlighet till resa i delar eller hela 
trafikföretagets utbud, något specifikt kundlöfte för en enstaka linjes 

produktion eller enstaka avgång utlovas ej.  Svensk Kollektivtrafik saknar 
nästan helt förslag för denna resenärsgrupp i lagförslaget. Det är 

resenärens resandebehov som ska vara i fokus, inte trafikproduktionens 
administration i linjer och planerade avgångstider. Svensk Kollektivtrafik 
förslår därför att den regel som finns i tågpassagerarförordningen (Art 17.1) 

om att ersättningen ska beräknas i proportion till priset tillämpas på hela 
resan oavsett färdmedel. Det blir sedan upp till respektive trafikföretag att 

erbjuda skäliga villkor som kan tillåtas variera beroende på vilket form av 
periodiskt färdbevis som erbjuds. 
 

Vilka färdmedel ska ingå? 
Det är vällovligt att alla färdmedel inkluderas i lagförslaget. Både utifrån en 

trygghet för resenären, en enkelhet för trafikföretagen och för en 
konkurrensneutralitet mellan de olika färdmedlen. Flera av Svensk 
Kollektivtrafiks medlemmar bedriver även båttrafik, det är ur deras 

perspektiv önskvärt att samma resenärsrättigheter kan tillämpas oavsett 
färdmedel.  I städer som Stockholm, Göteborg och Karlstad ingår båtar som 

inslag i stadstrafiken, det är inte rimligt att dessa hålls utanför en 
resenärsrättighetslag oavsett om utföraren är kommersiell, 
samhällsfinansierad eller om fartyget har mer eller mindre än 12 

passagarplatser. Svensk Kollektivtrafik föreslår att lagstiftningen görs 
färdmedelsoberoende utifrån den funktionella definitionen av kollektivtrafik i 

artikel 2 i EU:s Kollektivtrafikförordning ( EG/1370/2007) 
 
Vilken geografisk avgränsning? 

De förslag som tidigare presenterats har alla haft brister i sin avgränsning. 
Avgränsningen presenterad i promemorian om 150 km visar sig dela upp 
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många av trafikföretagens trafik i två delar, detta är olyckligt då det 
kommer att vara både kostnadsdrivande och svårkommunicerbart.   

I de nordligaste länen finns busslinjer som är nära 70 mil långa (tex 
Östersund-Gällivare) samtidigt som samma trafikföretag erbjuder linjer som 

bara är någon kilometer. I de södra länen finns en tät tågtrafik, där samma 
biljett ger möjlighet att resa på sträckor med tåglinjer som har 

slutdestination både utom och inom landet. Det viktiga är därför att de 
erbjudande som trafikföretagen ger till sina resenärer kan göras tydliga och 
lätta att kommunicera. Därför krävs en enkel och tydlig 

rättighetslagstiftning som inte skapar oklarheter och upplevda orättvisor 
mellan resenärer som har liknande kontrakt. Resenären som reser mellan 

Malmö och Lund med någon av Skånetrafikens olika produkter betalar idag 
samma taxa och lyder under samma villkor (som för övrigt gäller i hela 
sydsverige) oavsett om de åker buss, Pågatåg eller Öresundståg. Den 

enkelheten måste finnas även i framtiden, både för resenärens trygghet och 
trafikföretagens effektivitet. 

 
Det bör dessutom vara resenärens hela kontrakterade resa som avgör 
rättigheterna, inte utgående från ett produktionsperspektiv (tex per företag, 

färdmedel eller linjelängd) . Konsekvensen av detta blir att resenärernas 
behov sätts i centrum och en samverkan i trafikstört läge mellan parterna 

blir en lagstadgad skyldighet samt en ekonomisk drivkraft till 
resurseffektiva gemensamma lösningar.   
Regelverket ska vara lätt att kommunicera, tillämpa och förstå för resenärer 

och ombordpersonal i samband med uppkommen störning, men också av 
resenär och handläggare vid reklamationer. Vårt förslag är istället att den 

enda geografiska avgränsning som görs är för en resa (med tillhörande 
delresor) som företas på ett och samma kontakt inom Sverige. 
 

Möjligheten att få hjälp vid trafikstörning 
Förutsättningarna vad gäller trafikens täthet, möjligheter att resa med vissa 

färdmedel samt möjlighet till ersättningstrafik och tillgång till taxi är kraftigt 
varierande både inom och mellan olika trafikföretags geografiska 
verksamhetsområden. Det finns områden som helt saknar kommersiell 

taxitrafik eller annan kollektivtrafik samtidigt som det finns områden där 
utbudet är fullgott. Det är alltså svårt att föreskriva hur den bästa lösningen 

i varje tillfälle ska vara ur både resenärens och trafikföretagets perspektiv. 
Däremot bör rätten till hjälp sättas i första rummet före ekonomisk 
kompensation och kollektiva lösningar framför individuella särlösningar. Om 

trafikföretaget har möjlighet att ordna ersättningstransport kommer detta 
vara kostnadseffektivare än att resenärerna själva skaffar fram individuella 

ersättningstransporter, i slutändan är detta att hushålla med skattemedel 
och möjliggöra biljettpriser på en konkurrenskraftig nivå. Det ger också 

trafikföretagen en tydlig koppling mellan uppkomna problem och uppkomna 
kostnader, vilket ger incitament för att styra mot ökad kvalitet i utförandet. 
Grundläggande konsumenträtt stadgar att köparen vid fel är skyldig att 

kontakta säljarens för att denne ska ges möjlighet avhjälpa eller 
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omleverera. Någon rättighet att gå direkt till en konkurrent och därefter 
begära ersättning för utlägg hos säljaren finns inte där, detta är inte heller 

önskvärt att införa inom kollektivtrafiken. 
De trafikföretag som önskar möjliggöra att resenärer på eget bevåg tar en 

taxi och ersätter utlägg i efterhand bör fortsatt ha möjlighet till det, de 
företag som prioriterar kontroll över sina kostnader måste också ha 

möjlighet till det. 
 
Även om det är resenärens behov som är i centrum måste rättigheterna stå 

i proportion till resenärens betalningsvilja. Om målsättningen är att skapa 
en livskraftig marknad för kollektivtrafikföretagen måste villkoren vara 

rimliga för företagen. En resa som kunden betalt 50 kronor för kan rimligen 
inte ge rätt till rättigheter motsvarande 20 gånger insatsen. (Jämför 
livsmedelshandlarnas uppskattade färskvarugarantier ”Har du köpt en 

färskvara som du inte är nöjd med får du dubbelt tillbaka”). Konsekvensen 
kommer dessutom bli att rättigheten inte kan ånjutas av alla drabbade 

resenärer, varken i stadstrafik (hur många taxibilar kan komma till Alvik för 
att transportera resenärerna från ett fullt t-banetåg i rusningstid som 
havererat) eller utanför stadsbygden (hur många taxibilar finns det att tillgå 

i Ljusdal när X-tåget står stilla?). Idag uppgår de frivilligt utlovade 
ersättningsbeloppen till betydligt längre belopp än 1/40 basbelopp. Vår 

uppfattning är inte att resenärerna upplever detta som ett problem utan 
istället uppskattar ersättningen på den nivå som är idag. Många resenärer 
tar dessutom hellre värdecheckar för att kunna resa på senare än kontant 

utbetalning. 
 
Tabell 1, Dagens ersättningsbelopp för utlägg i restidsgarantier. (2014-06-11) 

Maximalt 

ersättningsbelopp 

Trafikföretag 

200 kr Karlstadsbuss, Region Gotland 

300 kr Dalatrafik, Västtrafik, Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland, Länstrafiken i Västerbotten, Länstrafiken i 

Norrbotten, Luleå Lokaltrafik 

350 kr Värmlandstrafik 

400 kr X-trafik, UL, Länstrafiken Sörmland, Länstrafiken Örebro, 

Västmanlands lokaltrafik, Jämtlands länstrafik 

500 kr Östgötatrafiken 

600 kr Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, 

Blekingetrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar Länstrafik 

800 kr SL 

 
Korta resor och smärre förseningar 
Att få hjälp vid förseningar som är kortare än 60 minuter är naturligtvis 

rimligt, i många län är detta idag reglerat från 20 eller 30 minuter. En resa 
på 40 minuter som tar det dubbla är naturligtvis inte attraktiv – Här föreslår 

Svensk Kollektivtrafik en laglig rätt att i skälig omfattning få hjälp av 
trafikföretaget att begränsa resenärens försening, detta för förseningar som 
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riskerar överskrida 30 minuter. Den mer detaljerade regleringen bör dock 
utformas i respektive trafikföretags avtal med resenär eller i företagets 

resevillkor, för att kunna ta hänsyn till respektive trafikutövares lokala- och 
affärsmässiga villkor, samt resenärernas önskemål. Möjlighet att 

kompensera resenärer ytterligare blir ett frivillig åtagande, en frihet att vara 
bättre bör vara en positiv konkurrensfaktor på en avreglerad marknad som 

har konsumentens bästa i fokus. Ett exempel på att detta fungerat och att 
branschen tagit ansvarig vill vi mena finns i tillämpningen av den väldigt 
öppna paragrafen om ”ersättningssystem” i Lag (2006:1116) om 

information till passagerare m.m. Genomförandet av denna lag har 
inneburit att alla trafikföretag idag har någon form av restidsgaranti, och 

dessutom anpassade efter verksamhet och lokala förutsättningar. 
 
Vilka tidsgränser och ersättningsnivåer ska gälla? 

Tågpassagerarförordningens tidsgränser och ersättningsnivåer utgör 
grunden i vårt förslag, oavsett färdmedel eller kombination av färdmedel.  

Förseningstid till 
destination 

Lagstadgad 
ersättningsnivå 

0-59 minuter 0% 

60-119 minuter 25% 

120 min eller mer 50% 

Trafiken helt inställd 100% 

 
Det är viktigt att betona att det är resenärens försening som avses, inte en 

produktionsteknisk försening. Om det går andra förbindelser möjliga att 
resa på än den som tex ställts in kan resenären ändå komma fram i tid, om 

en anslutning inte inväntat en försenad förbindelse kan resenären vara 
försenad nog att få ersättning även om inte den försenade förbindelsen i sig 
varit försenad mer än några få minuter. 

En försening av avgångstiden kan visserligen leda till upplevd otrygghet för 
resenären, osäkerheten kan dock minskas med relevant information om 

trafikläget och tillförlitliga prognoser om ny avgångstid. Resenärens 
förväntade ankomsttid till ankomsthållplatsen är det som måste vara 
avgörande för resenärens rättigheter och trafikföretagets skyldigheter enligt 

denna lagstiftning. 
 

De företag som önskar erbjuda högre belopp att betala ut kontant eller i 
värdecheckar ges enligt lagen frihet att göra detta. Detta innebär att 
trafikföretagen ges utrymme att konkurrera med varandra även vad gäller 

kompensationsnivåer och hur kompensation sker. Föreliggande lagförslag 
ger inget utrymme för detta. 

Eftersom EU-förordningarna har lägre ersättningsnivåer än lagförslaget 
avseende ekonomisk kompensation finns det stor risk att resenärerna, om 

lagförslaget i sin nuvarande utformning, kommer att försöka hävda sin rätt 
till kom-fram-garanti enligt EU-förordning och restidsgaranti enligt 
lagförslaget.  
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För att minska administrationen bör Tågpassagerarförordningens regel om 

minsta ersättningsnivå som utbetalas om 4 Euro tillämpas. 
 

Regressrätten 
Redan i SOU 2009:81 föreslås en regressrätt (möjlighet att få ersättning 

från infrastrukturförvaltaren vid fel som denna ansvarar för), någon sådan 
finns inte med i detta lagförslag. En utredning om eventuell regressrätt för 
tågoperatörer gentemot infrastrukturägaren kommer vad vi erfar först att 

lämna rapport under 2015. Genomförande av detta lagförslag innebär alltså 
ökade kostnader för trafikföretagen gentemot resenärerna utan klarhet i om 

det i framtiden kommer att finns täckning bakåt vid störningar orsakade av 
infrastrukturen. Under de senaste sex månaderna har dryga 65% av 
förseningstiden för tåg varit orsakad av faktorer, som det enskilda 

tågföretaget inte haft rådighet över. Kollektivtrafikbranschen har ringa eller 
ingen lönsamhet och på tågsidan dessutom med årligen ökande banavgifter. 

För att inte riskera att ökad grad av skattesubvention från kommuner och 
landsting, ökade kollektivtrafikavgifter eller minskad tillgång till 
kollektivtrafik är det alltså ett absolut krav att regressrätt och ny 

lagstiftning går tidsmässigt hand i hand. 
 

Force majeure 
Det är skäligt att ansvaret lindras i de fall oförutsägbara händelser utanför 
trafikföretagets kontroll uppstår som förhindrar en trygg och säker resa. 

Detta kan vara avbrott eller fördröjningar i elförsörjning, strejk, lockout, 
blockad, allmän brist på drivmedel, naturkatastrof, extrema 

väderleksförhållanden, brand, olyckshändelse, polisavspärrningar, ny eller 
ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut, krig, mobilisering, upplopp, statligt 
beslag eller liknande. Att en EU-dom upphävt force majeure inom 

tågpassagerarförordningen bör inte hindra att den införs och tillämpas i 
övriga fall. 

 
Information till resenären är än viktigare på en marknad med 
många aktörer 

Den nya kollektivtrafiklagen möjliggör fler aktörer, detta leder både till att 
flera aktörer kan bedriva trafik på samma sträcka och att tidigare 

geografiska monopol delas upp på flera aktörer. Att som resenär ges 
möjlighet att välja leverantör innebär dock osäkerheter kring var biljetten 
gäller och att resenären i ökande utsträckning tvingas göra bytesresor 

mellan olika trafikföretag för att lösa sitt resande behov. Trafikföretagen är 
(SFS 2006:1116 samt Prop 2013/14:239) skyldiga att informera om sitt 

utbud, sina priser och erbjudanden till resenären, i samband med köp, samt 
eventuella förändringar av överenskommelsen före samt under resan.  

Svensk Kollektivtrafik vill därför särskilt tillägga att behovet för resenärer 
vars resa sker med flera olika förbindelser efter varandra ska särskilt 
beaktas. Detta för att minimera risker i en resa som sker över olika 

trafiksystem och därmed är extra sårbar för störningar. 
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Infrastrukturförvaltare samt terminal/stationsförvaltare bör vara skyldiga 
att underlätta för trafikföretagen att ge resenärerna tillgång till information 

enligt de förpliktelser som åligger trafikföretagen enligt denna lag. 
 

Frågor om tillgänglighet och ledsagning 
Enligt information som lämnas i promemorian är konsekvenserna av 

utredningens förslag allt för svåröverblickbart för att kunna genomföras. 
Svensk Kollektivtrafik stöder denna synpunkt men anser att det är oerhört 
viktigt att branschen i samband med ny lagstiftning ges möjlighet att 

förhålla sig till alla resenärsgrupper. Lagstiftningen bör ha ett helhetstänk, 
annars riskerar den at bli ett lappverk redan från början. Vårt förslag är att 

lagförslaget inväntar föreliggande utredning om ny lag för färdtjänst- och 
riksfärdtjänst för att kunna skapa framtidens förutsättningar för en god 
tillgänglighet för funktionshindrade oavsett graden av funktionsnedsättning. 
 

 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Stefan Sedin 

VD 


