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Sökande för Ekonomisk skada
Medarbetare sektion Ekonomisk skada persontrafik
Handläggare ekonomisk skada persontrafik

Trafikverket kan ersätta utgivna
värdebevis/värdekoder el. liknande som
ekonomisk skada

Beslut
Infrastrukturförvaltaren är enligt järnvägstrafiklagen (2018:181) skyldig att ersätta
transportören för ekonomisk skada som orsakas transportören genom försening eller
inställt tåg och där skadan beror på infrastrukturen. Bestämmelsen förutsätter således
att det uppstått en ekonomisk skada för transportören, d.v.s. att denne varit skyldig att
utge ersättning (skadestånd) till resenär på grund av förseningen eller det inställda tåget,
alternativt kan påvisa att kostnad uppstått för utdelade värdebevis/värdekoder eller i
övrigt.

Bakgrund
Transportören måste visa att man har rätt till ersättning av Trafikverket. Då måste man
också visa att man har haft utgifter för ersättning till resenären.
När det gäller värdebevis/värdekod uppstår kostnaden för transportören först när det
utnyttjas. Det är den faktiska kostnaden som ska visas. Sökande ska visa att värdebevis/
värdekod nyttjats och vilken händelse kostnaden kan hänföras till samt vilket belopp
som kopplas till ansökan.
Kostnaden ska styrkas med verifierat underlag.

Samråd och sakgranskning
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Fredrik Eriksson cTRpt

Riskhantering
Inskickade ärenden kontrolleras genom stickprovsrutin (TDOK 2019/0219), där
sökande part ska inkomma med underlag som styrker kostnaden.
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Kommunikation och implementering
Detta beslut ska förmedlas till alla (sökande) som har ett trafikeringsavtal (TRAV) och
som därmed har rätt att ansöka om ekonomisk skada. Beslutet ska läggas upp på
verksamhetens externa sida på Trafikverket.se, samt förtydligas i ansökningsblanketten
och dess instruktion. Kommer föredragas med branschens representanter i
Branschsamarbetet ekonomisk skada.

Uppföljning
Verksamheten kommer att analysera effekten av beslutet och återkoppla det till sökande
och branschens representanter.
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