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Remissvar av promemorian Vaccinationsbevis på 
serveringsställen och i andra verksamheter, 
smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik 
och förlängning av begränsnings- och 
serveringsförordningarna (S2021/07875)  
 

 

Trafikverket ser positivt på förslaget i promemorian om en möjlighet att 

använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd i verksamheter där risken 

för trängsel och smittspridning är särskilt stor.   

Trafikverket anser dock att följande aspekter bör beaktas: 

 

 Kontroll ombord på tåg eller buss innebär att personen redan är 

ombord då kontrollen sker vilket innebär risk för smittspridning till 

andra passagerare innan personen konstaterats ha eller inte ha 

vaccinationsbevis och till dess personen eventuellt har avlägsnats vid 

nästa station eller hållplats. 

 Kontroll utanför tåg eller buss innebär sannolikt förseningar och 

längre restid, vilket framför allt påverkar järnvägssystemet och dess 

punktlighet i stort. 

 Kontroll utanför tåg, på plattform samt i lokaler och områden som är 

avsedda för resenärer i kollektivtrafiken (läs järnvägsstationer och 

plattformar) kan innebära ett behov av att förtydliga och vidare utreda 

vilken service och vilka funktioner som Trafikverket bör tillhandahålla 

och ta ansvar för. 

 

 



   

  2 (2) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2021/143324 2021-12-17  
Motpartens ärendenummer   
S2021/07875   
   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Cecilia Palm 
Transportkvalitet 
Direkt: 010-123 58 97 
Mobil: 073-074 51 00 
cecilia.palm@trafikverket.se 

 

TM
AL

L 
04

22
 B

re
v 

4.
0 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon. 

Föredragande har varit utredare Cecilia Palm enhet Personresor. Samråd har 

skett med chef för verksamhetsområde Planering Stefan Engdahl, tf chef för 

avdelning Transportkvalitet Anna Gabrielsson, chef för enhet Personresor 

Ulrika Wennergren, sakkunniga inom avdelning Juridik och planprövning 

samt strateg Anders Svensson centrala funktionen Strategisk utveckling.  

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 

 

 

 

 

Cecilia Palm 

Utredare 

cecilia.palm@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 58 97  
Mobil: 073-074 51 00 

Trafikverket 
Adress: 781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon: 0771-921 921 
trafikverket.se 

 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 
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