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Remissyttrande angående Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (DS 

2014:21) 

 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för alla 
länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är 
organisationens medlemmar.  Årligen görs mer än 1,4 miljarder resor i våra 

medlemmars trafik vilket motsvarar 96% av landets busstrafik och 62% av 
landets tågtrafik. 
 

Samrådet kring ”Ett gemensamt järnvägsområde” avser införlivandet av 
Europarlamentet och rådets direktiv 2012/34/EU. Promemorian innehåller 

förslag till nödvändiga lagändringar för att uppfylla direktivets krav, vilket är 
en revidering av 1:a järnvägspaketets bestämmelser. Lagändringarna 
kommer främst att beröra Järnvägslagen och är smärre till sin natur då 

denna lag redan idag har en struktur som följer huvudsakliga direktivets 
principer. 

 

Sammanfattning 

Svensk kollektivtrafik ser positivt på strävan att förenkla och minska 
detaljeringsgraden, samt öka förutsättningarna för järnvägstrafik inom och 
mellan Europas länder. För att uppnå det EU avser, bör eftersträvas låga 

inträdeshinder och speciellt förutsättningarna för små och medelstora 
järnvägsföretag förenklas.  Svensk Kollektivtrafik vill understryka att tåg 

ingår i ett komplicerat nätverk av kollektivtrafik som också består av andra 
färdmedel. Vid varje regelförändring avseende ett enskilt färdmedel bör 
därför beaktas hur man på bästa sätt skapar likvärdiga 

konkurrensförhållanden även för andra kollektiva färdmedel. 
 

Yttrande 

Nedan följer kommentarer utifrån den avsnittsindelning som promemorian 
är indelad i. 
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Det är oklart vad som menas (2:2) med av promemorian angiven 
avgränsning. Flera av de angivna punkterna hanteras i promemorian och 

även förslag på ny lag/ lagändringar ges trots att de anges ha avgränsats 
bort. 

 
När det gäller vem som ska få utföra och organisera järnvägstrafik (5:2) 

har Svensk Kollektivtrafik inga invändningar mot rutin- och 
begreppsändringar. 
 

Önskvärt för branschen är att nödvändiga ändringar som aviseras (tex 
4.2.3) för Järnvägsförordningen redovisas samtidigt som förslag på 

ändringar i lag så att branschen har möjlighet att ta ställning till alla 
regelförändringa som helhet. I promemorian nämns upprepat vikten av 
regelförenklingar etc, samtidigt som många delar av direktivet som kan ge -

beroende på hur reglerna utformas- upphov till onödig byråkrati hänskjuts 
till en kommande ändring av Järnvägsförordningen. Utifrån ett 

utförarperspektiv är onödig byråkrati lika kostnadsdrivande oavsett om den 
regleras i lag eller förordning. 
 

I promemorian (4.2.5) nämns att man har för avsikt att vänta med att 
införa vissa delar av direktivet tills det att kommissionen antagit 

genomförande akter rörande avgiftsuttag. Avgiftsuttaget och strukturen för 
detta är en inte helt oväsentlig för verksamheten, det är alltså olyckligt att 
inte alla förändringar tillkännagöres vid samma tillfälle. Eftersom direktivets 

bestämmelser ska vara införa senast 16 juni 2015 är tidsplanen dock 
optimistisk vad gäller att vänta med att införa delar av direktivet i väntan 

på ännu till tid och innehåll okända genomförande akter.   
 
Svensk Kollektivtrafik finner det positivt att förvaltare av kringtjänster ges 

så tydligt undantag från administrativa bördor (6.3.1) 
 

Avsaknaden av definitionen på vad som avses med ”järnvägsmarknaden” 
(6.3.2) kan ge upphov till vitt skilda tolkningar och bör tydligare avgränsas. 
Ska med marknaden förstås den svenska marknaden eller den europeiska, 

eller rent av en regional marknad?  
 

När köpare av stationstjänster också är enbart tågföretag, både tåg och 
bussföretag eller enbart bussföretag (7.1). Hur säkerställs en 
likabehandling mellan utövare av de olika färdmedlen för tillgång till samma 

stationstjänst? 
 

Svensk Kollektivtrafik stöder de tankar som nämns (7.1.3) om ett 
övergripande ansvar för järnvägsmarknaden och dess utveckling, men vill 

påpeka att även övriga sektorer av kollektivtrafiken har samma behov, det 
behövs alltså en myndighet som får utpekat sektorsansvar för hela 
kollektivtrafiken, oavsett om fordonet framförs på järn- eller gummihjul. 
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Skyldigheten att för tjänsteleverantörer tillhandahålla samma tjänst till alla 
är precis som beskrivs i promemorian ett sätt att tvinga monopolister att 

erbjuda sina tjänster. I de fall det finns en fungerande marknad bör inte 
denna skyldighet finnas varken på grundläggande, tilläggs-, eller extra 

tjänster (7.2.1, 7.2.3). Vi har noterat möjligheten att styra efterfrågan av 
tjänst via pris, men finner det ändå mer lämpat för en marknad som saknar 

konkurrens. 
 
Svensk Kollektivtrafik delar inte synen (7.5.4) på att prislistor för 

tjänsteleverantörerna ska kungöras i järnvägsnätsbeskrivningen, eller där 
hänvisas till specifika webbsidor. Detta känns som en omodern syn och 

måste anses härröra från en tid där världen uppfattades som statisk år från 
år. På en fungerande marknad uppstår/avvecklas företag kontinuerligt. Vi 
ställer oss därför frågan om ett företag som inte fanns med i 

järnvägsnätsbeskrivningen inte får möjlighet att leverera under hela 
trafikåret eller vad blir konsekvensen?  En smidigare lösning borde kunna 

väljas för en ”it-mogen” nation. 
 
I artikel 30.1 i SERA (8.2.2) framgår att infrastrukturförvaltare ska ges 

incitament att minska sina kostnader för att infrastruktur samt nivån på 
banavgifter. Promemorian anger det formella sättet hur detta ska kunna bli 

styrande för de olika infrastrukturförvaltarna. Detta går dock helt stick i 
stäv med tidigare i Sverige ”utlovade” höjningar av banavgifterna. Vi ser 
inget annat än att målsättningen i SERA-direktivet måste vara det som är 

gällande. Annars kommer vi ha svårt att uppfylla de elementära 
ambitionerna kring ett europeiskt järnvägsområde för Sveriges 

vidkommande. 
 
Svensk Kollektivtrafik ser positivt på att ett samråd (11.2.1) införs för 

reservering av infrastruktur. Det ökar transparensen och sätter även fokus 
på vad som är viktigt gemensam infrastruktur. 

 
För svenskt vidkommande bör man addera (11.2.3) att infrastruktur-
förvaltaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att skador ska begränsas för 

resenärer och järnvägsföretag. Detta bör självklart täcka även övriga 
kollektivtrafikföretag, tex buss. Ambitionen bör i svensk lagstiftning alltid 

vara att inte särbehandla något färdmedel vare sig positivt eller negativt 
även om ursprunget till lagstiftningen är ett direktiv avsett just för 
järnvägen. 

 
Det krävs en tydlig definition vad som avses med att överlåta tåglägen 

(11.2.4). Är att köpa ett bolag som aldrig bedrivit trafik (med tillhörande 
tåglägen) det samma som att överlåta eller krävs att bolagsstrukturerna är 

oförändrade och tåglägena handlas som en vara/gåva? Enligt vår tolkning 
kommer i båda fallen den som överlåtit tågläget att straffas men inte den 
som köpt tågläget. Anses det att köp alltid sker i god tro? Det är ju 

organisationen som köper tåglägen som kommer att dra nytta av de 



Svensk Kollektivtrafik Service AB 

Hornsgatan 15, 1 tr, 118 46 Stockholm 

Växel 08-452 71 30 

Org.nr 556412-2983 

www.svenskkollektivtrafik.se 

 

 

  4/4 

 

tåglägen som de inte erhållit via det ordinarie tilldelningsförfarandet. 
Företaget som avyttrat dem kan ju mycket troligt vara på väg bort från 

marknaden, och straffet blir därför rent av verkningslöst. Den icke 
önskvärda konsekvensen blir att övriga tågföretag fortsatt undanhålls dessa 

tåglägen och har inte getts den av lagstiftaren uttalade möjligheten att ta 
del av dem i en av infrastrukturförvaltaren förnyad fördelning av dessa 

tåglägen. 
 
Ett förbiseende rent textuellt i lagförslaget (§ 6.1) när det gäller samråd. 

Det bör vara ”organisationer och myndigheter” alltså inte ”företag och 
myndigheter” som avses här, för att inte onödigt avgränsa vilka som kan 

anses berörda, tex en museijärnvägsförening. 
 
 
 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Stefan Sedin 

VD 


