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Remissyttrande angående förslag till nationell genomförandeplan 

enligt Kommissionens förordning nr 1300/2014 om tekniska 
specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till 

Europeiska unionens järnvägssystem för personer med 
funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (TSD 
PRM) 

 
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 persontågstrafik. 

Inledning 

Förordning nr 1300/2014 (TSD PRM) ställer krav på att medlemsstaterna 
ska ta fram nationella genomförandeplaner i syfte att successivt undanröja 

identifierade hinder för tillgängligheten. De nationella 
genomförandeplanerna ska innehålla en strategi som fastställer kriterier och 
prioriteringar för stationer och enheter av rullande materiel som ska bli 

föremål för modernisering eller ombyggnad. Genomförandeplanerna ska ha 
en löptid på minst tio år och uppdateras regelbundet (minst vart femte år). 

Sveriges genomförandeplan fastställs av Näringsdepartementet.  
 
Förslaget till nationell genomförandeplan är framtagen av en arbetsgrupp 

som förutom Transportstyrelsen består av infrastrukturförvaltare, 
stationsförvaltare, järnvägsföretag och lokala myndigheter.  

 
TSD PRM gäller inte spårväg, tunnelbana eller fristående järnvägsnät 

(Roslagsbanan och Saltsjöbanan). 

Yttrande 

Kapitel 1.1 Lägesbeskrivning 

Av beskrivningen av läget i dokumentet framgår att ”Planen behandlar i 
huvudsak stationsområden, rullande material berörs endast till viss del. 
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Anledningen är att kommande inventering och förteckning över tillgångar 
endast kommer att omfatta stationsområden i ett första skede.”1 Däremot 

framgår inte när den kommande inventeringen ska göras och när den ska 
vara klar. Inte heller framgår det hur den ska utföras, vad den ska 

innehålla, vem som ska göra den, vem som ska stå för kostnaderna. Svensk 
Kollektivtrafik anser att detta måste förtydligas. 

Kapitel 3 Strategi 

Svensk Kollektivtrafik anser att begreppet ”mindre arbeten” måste 
preciseras och definieras. I kapitel 3 står det att ”Mindre arbeten som till 

exempel förändring eller komplettering av någon eller några av kraven i 
TSD PRM kräver inte nytt godkännande av Transportstyrelsen.”2 Om inte 
begreppet ”mindre arbeten” definieras och preciseras går det inte att göra 

någon bedömning av om arbetet är så omfattande att det krävs ett nytt 
godkännande från medlemsstaten eller inte.  

 
Till detta kommer att otydligheten riskerar att göra förfarandet rättsosäkert 
och försätter såväl järnvägssektorns aktörer som tillsynsmyndigheten i 

svåra situationer med risk för godtyckliga bedömningar. 

Station manager  

Även när det gäller begreppet ”station manager”, som dock inte används i 
den föreslagna genomförandeplanen, råder det osäkerhet. Sverige har valt 
att inte peka ut någon övergripande aktör för detta ändamål. Detta är enligt 

Svensk Kollektivtrafik en tydlig brist och dessutom ett krav som måste 
uppfyllas utifrån EU:s olika färdmedelsspecifika resenärsrättighetsför-

ordningarna. I praktiken innebär detta att varje aktör i en stationsfastighet 
är ”station manager” för sin del av stationsfastigheten. Utan ett 
sammanhållet samordnat ansvar kommer det att vara svårt att uppnå 

samsyn och effektiva lösningar. För den enskilde resenären innebär det 
sämre tillgänglighet, exempelvis genom att ledstråk konstrueras på olika 

sätt i olika fastighetsdelar eller helt saknas i andra delar. Detta strider 
dessutom mot EU:s intentioner med ökad standardisering och 
gemensamma tekniska lösningar på tillgänglighetsområdet. 
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