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Remiss av föreskrifter om upphävande av Transportstyrelsens 
föreskrifter om TSD avseende delsystemen Trafikstyrning och 
signalering  
 

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.  

 

Vid ett första ögonkast verkade detta vara en väldigt lätt remiss att besvara. En EU-regel 

ersätter en annan. Alla beslut är redan fattade och det är bara att foga sig i förändringen. 

Alltså kan både remiss och remissvar anses onödiga. Vid en närmare analys är remissen 

mycket nödvändig, men tidpunkten och vilket skedet i processen är helt felaktiga.   

Svensk Kollektivtrafik som företräder den samhällsorganiserade persontågstrafiken och 

därmed närmare 600 fordon behöver få ta del av planerna innan de redan är klubbade i 

Bryssel. Remiss eller andra sätt att ges möjlighet att lämna synpunkter måste göras i 

tidigare skede i besluts-/genomförandeprocessen. Beslut som fattas kan få fatala följder 

för våra medlemmar och därmed både minska effektiviteten i verksamheten genom ökad 

(onödig) byråkratisering och regleringar som motverkar svenska intressen. Ta tillexempel 

regeln om kompositbromsar vilket förlänger bromssträckor i kallt klimat, ökar kostnader 

för underhåll, reducerar hjulens livslängd etc.  

 

Regler som träder i kraft med så korta varsel som TSD:er gör innebär också att nya 

förhållningssätt och krav inte hinner komma in i budgetar. Detta sammantaget innebär 

minskade resurser till att bedriva trafik och därmed hinder för att möjliggöra det av 

Riksdagen och branschen antagna fördubblingsmålet av marknadsandelen för 

kollektivtrafiken. 

 

I kapitel 4 i SOU 2015:110, ”En annan tågordning” riktar utredningen om järnvägens 

organisation kraftig kritik till framför allt Transportstyrelsen vad gäller bevakningen av 

EU-frågorna och förankringsarbetet med branschen i besluts/genomförandeprocessen. Vi 

anser att denna remiss är en i raden av signaler som stöder utredningens slutsatser.  

Vår förhoppning hade varit att Transportstyrelsen också läst utredningen och genomfört 

riktade åtgärder för att förbättra situationen. Vi har dock inte under 2016 blivit inbjudna 

till ett enda remissmöte/hearing kring kommande EU-regleringar av Transportstyrelsen 

varför vi dock tvekar på att dessa åtgärder satts in. 
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Det är alltså uppenbart att resurser och arbetssätt behöver ändras inom myndigheten för 

att inte svenska intressen och erfarenheter i järnvägsfrågor helt ska bli bortdribblade på 

EU-arenan. 

 

Med dessa enkla rader uttrycker vi en stark önskan att Transportstyrelsen i ljuset av 

slutsatser och förslag i framför allt kapitel 4.4.3 i SOU 2015:110 skyndsamt upprättar 

rutiner för en förbättrad hantering och dialog. Detta skulle dessutom stödja både 

Transportstyrelsens verksamhetsidé ”…Med respekt för konsekvenser för medborgare och 

näringsliv utformar vi regler...” samt Transportstyrelsens vision ”Vi möjliggör 

morgondagens resor och transporter”. I förklaringen till visionen nämner TS ”I det 

arbetet är det avgörande att myndighetens avdelningar, enheter och sektioner är lyhörda 

för omvärlden och alla de som på något sätt berörs av myndighetens arbete.” 

 
 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Helena Leufstadius 
VD 

 


