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Resenärsforum med yttrande över utredningen om tillträde till COTIF 1999
(SOU 20L4:26)

Utredningen om Sveriges tillträde till COTIF 1999 iir välkommen och Sverige borde ha
anslutit sig för länge sedan. Niir nu tillträdet avses genomftiras är det dock en ftrdel att ett
antal andra justeringar kan genomföras samtidigt.

En av de allra viktigaste punkterna som utredningen föreslår är regressrätten. Den spelar
en viktig, rentav i många fall avgörande, ro11 i driften av jåimvägstrafiken både i persontråfik
och ltir godstransporter. Det åir nu allmänt vedertaget att konkurrensen medftir stor nytta
genom nya lösningar och genom aktörernas strävan efter bättre kvalitet. Emellertid måste
villkoren ftir konkurrensen vara tillräckligt val formulerade. En grundprincip är att den som
vållar ett problem som leder till skada ftir en annan part svarar ftr de merkostnader som
uppstår. Detta har gällt ftir alla parter med undantag av Trafikverket, som hittills varit skyddat
mot regresser från drabbade trafikf<iretag. Trafikföretagen har genom lag skyldighet att ersätta
resenärer och godskunder. Operatörerna kan, om de inte själva tir vållande, i sin tur kräva den
vållande på ersättning - dock inte från Trafikverket. Eftersom Trafikverket är en mycket
verksam aktör inom järnvägsområdet är det viktigt att också Trafikverket på ett tydligt och
pedagogiskt sätt görs medvetet om vad förseningar i banarbetens frirdigtidpunkt, brister i
tillgänglighet på en bana på grund av bristande ftirebyggande underhåll och andraliknande
faktorer i praktiken vållar ftir kostnader fiir operatörerna. En bidragande faktor iir att
Trafikverket numera inte sköter underhållet av banorna i egen regi, utan upphandlar dessa
arbeten. Det är dock fortfarande Trafikverket som har ansvaret ör att arbetena ska bli klara i
tid, att underhållet skiits och att inga oplanerade och okompenserade stömingar uppstår.
Ansvaret kan inte delegeras. Regress måste kunna riktas till Trafrkverket som ska känna sig
lika mycket som aktör inom jiirnvägsområdet som någonsin operatörerna. Förslaget att
regressrätt ska inftiras iir alldeles rätt och välmotiverad. Regressrätten är nödvändig.

Resenärsperpektivet måste väga trafikpolitiskt tungt. För resenärema måste en resa
definieras som den kedja av resor med olika ftirdmedel och olika bolag som tillsammans utför
det som brukar kallas ftir "hela resan". Hela resan iir en mycket angelägen produkt som iir det
som kollektiwesebranschen eftersträvar att erbjuda reseniirema. Alternativet till hela resan är
oftast en bilresa, vilket också iir angeläget att undvika, både ftjr de verksamma

RESENÄRSFORUM Cenrratptan 3, 1'11 20 STOCKHOLM TEL: O8 651 S5 90.
BANKGIRO 231-7931 PLUSGTRO: 4a9 64 27-4
E-POST: INFO@RESENARSFORUM.SE WEBBSTDA: WWW.RESENARSFORUM

1

5t



Resenärs Forum

kollektir,trafikföretagen och ftir samhället som eftersträvar minskat resande med bil och ökat
kollektivresande. Vi kan notera att ftirdubblingen av kollektiwafikresandet numera åir ett
fastställt mål som stöds av alla politiska partier och beslutet hiirom har tagits i
branschorganisationer med politiskt tillsatta styrelser och i Näringsdepartementet under
ledning av regeringens trafikpolitiskt ansvariga minister.

Det finns också en möjlighet att följa upp de resor som genomftirs, eftersom de flesta
långväga resor som omfattar fler iin ett ftirdmedel eller fler iin ett bolag, säljs som
Resplusbiljetter. Dessa behandlas i SJs egen säljstatistik som "hela resan" och de olika
delresoma kan visserligen särskiljas, men hela resan iir ett uppfoljbart begrepp.

Hela resan måste vara den jämfiirelse som ger underlag fiir skadeståndsbedömning när
det gäller dels ftir det första ersättningen till resenåiren vid olika irakade situationer, dels ftjr
det andra utgöra grunden för den regress som det primärt hanterande traf,rkfijretaget ska
kunna kräva av den som ftirorsakat skada.

Syftet med regressen på Trafikverket ar att ge resenärerna trygghet i ersättningsreglerna.
Det iir i högsta grad angeläget att trafikftiretagen, som i ftirsta rummet har attersätta
resenärerna ftir förseningar som uppstått och som ska ersättas oavsett vem som har fororsakat
skadan, att dessa trafikftiretag verkligen lever upp till rollen av servicegivare till resenärerna.
Trafikföretagen får inte vara tveksamma eller motvilliga eller ftirdröja processen, vilket
kommer att ge återverkningar i form av misstro mot at systemet verkligen fungerar. För
att tågsystemet ska fungera krävs att trafikftlretagen ar alertaoch uppmåirksimma och
medverkar till att resenärerna kiinner trygghet i sitt resande. Till den ändan är det helt enkelt
nödvändigt att trafikftiretagen kan stöda sig på en regressrätt gentemot det organ som vållat
skadan. Att detta organ i vissa fall utgörs av en statlig myndighet som Trafikverket kan inte
vara orsak till att undanta det från att lyda under principen om regressrätt. Det har
hävdats att staten inte kan kräva regress av sig själv. Men det kanske gåttO" ftirr i världen,
men det kan inte gälla i nuvarande situation. TRV är en aktör i kollekiivtrafikbranschen på
samma sätt som alla andra aktörer, och en mycket viktig aktör. Självklart måste denna uktör,
oavsett om det är en statlig myndighet eller ett aktiebolag, bedriva sin verksamhet i enlighet
med grundläggande vedertagna ekonomiska principer ftir ansvar ft)r egen verksamhet. Iijalva
verket är det grundläggande viktigt att TRV fär kåinna av kostnaderna ftjr de skador som
uppstår - och som trafikföretagen redan rir skyldiga att betala ut ersättningar ftr till
resenärema - och att TRV indirekt 1är sig att respektera tidsperioder for banarbeten,
underhållsarbeten och andra stömingar. Inte minst handlar det om att TRV måste planera
arbeten i spåren på ett sätt så att fiirebyggande underhåll kan genomfiiras istället för att
vänta tills en akutsituation uppstår och en avhjälpande insats måste improviseras. I dagens
läge saknas detta incitament fiir TRV, vilket innebär att tågsystemet onödlgtvis drabbas av
störningar som borde ha gått att undvika. Men de undviks inte så länge det inte kostar
något extra fiir TRV att strunta i dem. Detta är helt oacceptabelt fiir trafikföretagen.
Och det tridrar till att trafikfiiretagen blir omotiverat småaktiga i sina utbetalningar av
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ersättningar till resenärerna. När trafikfiiretagen hamnar i kläm så drabbar det
resenärerna.

Det iir också viktigt att skilja på kvalitetsavgifter och regressrätten. Det handlar om två
helt skilda metoder som har helt olika syften. Kvalitetsavgifterna avser att styra efterfrågan
och betalningsviljan på ett konstruktivt sätt i ftirväg. Regressrätten iir något som inträder i
efterhand niir något gått fel och skador har uppstått. Dessa två metoder att anvåinda
ekonomiska incitament har inte alls samma styrfunktion. De måste helt enkelt utgöra två olika
styrmedel som kompletterar varandra. Bägge skapar en bättre jiirnväg, vilket iir syftet med de
ekonomiska styrsystemen.

För Resenärsforum

l,6r",gW
Kurt Hultgren
Generalsekreterare Resenärsforum
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