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Remissvar angående förslag till Trafikeringsavtal för 
2017 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för 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. Utöver detta bedriver våra 

medlemmar spårvagns- tunnelbane- och båttrafik. Inom några år kommer även linbanor 

att finnas i färdmedelsutbudet.  

 

Svensk Kollektivtrafik har fått möjlighet att lämna synpunkter på två alternativa 
förslag till avtalsreglering i relationen Trafikorganisatör-Trafikoperatör-

Trafikverket. Utifrån våra medlemmars horisont är detta en mycket viktig 
relation då våra medlemmar nästan alltid när de anordnar kollektivtrafik på 
järnväg tar på sig rollen som Trafikorganisatör. 

 
Under försommaren bjöd Trafikverket in till en workshop i denna fråga. Vår 

ståndpunkt har inte ändrats sedan dess. Den avtalsrelation som Trafikorganisatör 
och Trafikoperatör väljer är i mångt och mycket dispositiv och de val man gör 

där i form av vem som ansvarar för olika delar av utförandet av tjänsten och 
dess kostnader bör också ges möjlighet att avspegla sig i avtalsrelationen mellan 
de tre parterna. Trafikverket bör inte kunna ställa krav på vem av de två 

trafikparterna som tar ansvar för tex elkostnad, banavgift, kvalitetsavgifter etc 
utan acceptera att det är någon som de två parterna sinsemellan reglerar och att 

det som är viktigt är att någon av de två parterna är ansvarig på respektive 
punkt. Detta framfördes tydligt av workshopsdeltagarna som det rimligaste 
alternativet varpå Trafikverket lovade kika på vad som var möjligt att göra. Vi 

kan inte se att någon sådan inventering av möjligheter gjorts, inte heller att våra 
synpunkter från workshop gett avtryck i remissförslaget. Vi har precis besvarat 

en remiss från Transportstyrelsen och deras inställning är vällovlig både genom 
sin nya vision ”Vi möjliggör morgondagens resor och transporter” samt uttryck 
så som ”Intressenternas förväntningar på enheten ska beaktas i så stor 

utsträckning som möjligt” och ”Enheten ska arbeta mer proaktivt för att 
snabbare möte krav från en föränderlig omvärld och marknad”. Vi hoppas att 

Trafikverket har möjlighet att göra sitt yttersta för att det inte ska vara de 
argument som framfördes under workshop som motiv till ansvarsfördelning ”vårt 
faktureringssystem går inte att ändra” som används i framtiden. 

 
Vi är medvetna om att ett delegationsförfarande fortsatt erbjuds och att det 

fortsatt finns möjlighet att teckna ordinarie Trafikeringsavtal. 
 
Detta innebär att det egentligen finns tre alternativ att ta ställning till 

 Att fortsätta använda nuvarande Trafikeringsavtal så som 
Trafikorganisatör och ge delegation på valfritt antal punkter. I och med 
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detta faller det yttersta ansvaret visavi Trafikverket alltid på 
Trafikorganisatören. 

 Att använda mallen Trafikorganisatörs avtal i kombination med mallen 
Trafikoperatörsavtal 

 Att använda mallen Trafikorganisatörs avtal i kombination med mallen 
Trafikveringsavtal 

 
De båda sistnämnda kan egentligen fylla olika funktioner. Om det finns 
Trafikoperatörer som inte bedriver egen trafik är kanske inte behovet att teckna 

ett Trafikeringsavtal som reglerar en bredare yta än Trafikorganisatörsavtalet 
stort. Å andra sidan blir det administrativt troligen enklare för trafikoperatörer 

att bara ha ett avtal med Trafikverket. En nackdel med att organisatören tecknar 
Trafikeringsavtal skulle kunna vara om Trafikorganisatören mitt under ett trafikår 
byter entreprenör, dvs Trafikoperatör att Trafikoperatörens trafikeringsavtal då 

måste skrivas om, istället för att just ett avtal som reglerar en mindre del av 
dess åtaganden mot Trafikverket förfaller. En annan orenhet är att ett 

Trafikeringsavtal i så fall också skulle kunna reglera tåglägen som dels avtalats i 
och med Trafikeringsavtal och dels inte ingår i Trafikeringsavtalet utan hör till ett 
Trafikoperatörsavtal.  

 
Oavsett ovanstående resonemang och val av alternativa mallar innebär det att 

ansvar för elavgift och skador vid trafikdrift i och med dessa avtalsförslag läggs 
på Trafikoperatören om denna form av avtal tecknas. Detta är vällovligt men 
som ovan beskrivits inte tillräckligt för att gå branschens önskemål tillmötes 

kring att spegla branschens kommersiella överenskommelser 
. 

Om vi måste välja är det avtalsvarianten Trafikorganisatörsavtal/ 
Trafikoperatörsavtal som Svensk Kollektivtrafik förordar. Vad vi förstår kommer 
få av våra medlemmar att utnyttja denna variant, utan istället teckna vanliga 

Trafikavtal och delegera visst ansvar och befogenhet. 
 
 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Helena Leufstadius 
VD 

 


